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חוק העונשין)תיקון מם׳  ,(78התשס״ד2004-
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חוק לתיקון פקודת הבנקאות)מסי י ,(2התשם״ד2004-
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חוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳  ,(72התשם״ד2004-
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חוק הבטחת הכנסה)תיקון מס׳  ,(23התשם״ד2004-
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תיקון עקיף:
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות הכספים  2003ו־ ,(2004התשס״ג - 2003-מם׳ 5

חוק בתי דין רבניים )קיו 0פסקי דין של גירושין()תיקון מם׳ ,(5
התשס״ד*2004-
תיקון סעיף 1

בחוק בתי דין 1בניים )קיום פסקי דין של גירושין( ,התשנ׳־ה) '1995-להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,בסעיף ו)א( ,אחרי ׳׳בפסק דיך יבוא ״או בהחלטה )בחוק זה  -פסק דין(״ ,המילים
״)להלן  -פסק הדין(״  -יימחקו ,ובמקום ״במשמעותו בסעיף 3א״ יבוא ״בהתאם להוראות
סעיף 3א״.
בסעיף  (7)2לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף לא

.3

תיקון סעיף 9

בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום ״השר לעניני דתות־ יבוא ״שר המשפטים״ ובמקום
.4
״בהתייעצות עם שר המשפטים״ יבוא ״בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול״.

תחולה

הוראות סעיפים  2 ,1ו־3א לחוק העיקרי בנוסחן בחוק זה יחולו גם ע ל פסק דין
.5
החלטה שניתנו לפני תחילתו של חוק זה.

) (1במקום פסקת משנה )ז( יבוא:
״)ז( להשתחרר שחרור על־תגאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר לפי סעיפים 2
או  3לחוק שחרור על־תנאי ממאסר ,התשם״א , 2001-למעט שחרור ב א מ ו ר ב ש ל
חולניות מתמדת;״;
) (2פסקת משנה )ט(  -תימחק.
2

בסעיף 3א לחוק העיקרי -
)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״ביצוע״ יבוא ״בידוד״;
) (2בסעיף קטן)א( ,אחרי ״להורות״ יבוא ״בצו הגבלה״ ,ובמקום ״חמישה ימים־ יבוא
״ארבעה עשר ימים ובל עוד לא קיים את פסק הדין״:
) (3במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( בית הדין רשאי להורות על בידוד לפי סעיף זה לתקופות נוספות כל עוד
ל א קיים האדם את פסק הדין ,ובלבד שבית הדין ידון בהחלטתו להורות על
תקופות בידוד כאמור ,לפחות אחת לתשעים ימים.״,-
) (4אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ה( אדם שבית הדין הורה על החזקתו בבידוד לפי סעיפים קטנים)א( או)ב(
לא יוחזק בבידוד יותר משבעה ימים ברציפות ,ותהיה הפסקה ש ל שבעה ימים
בין תקופת בידוד אחת של שבעה ימים רצופים לבין כל תקופת בידוד
נוספת.״

אריאלשרון
ר א ש הממשלה
מ ש ה קצב
נשיא המדינה

או

יוסף ) ט ו מ י ( לפיד
שר המשפטי•

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

י התקבל בכנסת ביום י״ב בםיון התשס־ד )ו ביוני  :(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 4 -ג ,מיום י־ב בשבט התשם״ד ) 11בפברואר  ,(2004עמי 5ג.
י סייח התשנ״זז ,עמי  ;194התשים ,עמי 3ג.1
ס־ח התשס״א ,עמי  ;410התשם״ג ,עמי .511
2
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חוק החוזים האחידים )תיקון( ,התשם״ד*2004-
בחוק החוזים האחידים ,התשמ״ג 982-ו  ,בסעיף  ,4במקום פסקה ) (9יבוא:

.1

י

תיקון סעיף

4

״) (9תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית
לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משהקצב
נשיא המדינה

יוסף ) ט ו מ י ( ל פ י ד
שר המשפטים
ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

• התקבל בכנסת ביום י־ב בסיון התשסי׳ד) 1ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק -
 ,3135מיום ט׳ בתמוז התשס״ב ) 19ביוני  ,(2002עמי .662
ם־ח התשמ״ג ,עמי ) ;8ת־ט( התשמ״ד ,עמי .98
י

חוק המתווכים במקרקעין)תיקון מם׳  ,(4התשם״ד*2004-
.1

בחוק המתווכים במקרקעין ,התשנ״ו 1996-י)להלן  -החוק העיקרי(,

בסעיף - 9

תיקון סעיף 9

)ו( בסעיף קטן)ב( ,במקום הםיפה המתחילה במילה ״ותקופתה״ יבוא:
״ותקופתה -
)ו( יאושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד״,
) (2שבמהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שמטרתן תיווך
במקרקעין)בחוק זה  -פעולות שיווק(.״,-
) (2אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב  (1ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות לעבין מקרקעין המוצעים למכירה על
ידי מוכר שלא במהלך עסקיו ,יחולו ,נוסף על הוראות סעיף קטן)ב( ,גם הוראות
אלה:
) ו( תקופת הבלעדיות ,למעט לענין דירה ,לא תעלה על שנה אחת מהיום
שבו חתם הלקוח על ההזמנה )בסעיף זה  -יום ההזמנה(; לא קבעו
הצדדים במסמך האמור בסעיף קטן)בץו( את משך תקופת הבלעדיות,
תסתיים הבלעדיות בתום תשעה חודשים מיום ההזמנה:
) (2תקופת הבלעדיות לענין דירה לא תעלה על שישה חודשים מיום
ההזמנה.
)ב (2תקופת הבלעדיות תסתיים בתום שליש מתקופת הבלעדיות באמור
בסעיף קטן)בו( ,לפי הענין ,אם המתווך במקרקעין לא ביצע ,עד לאותו מועד,
את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף קטן)ד(.״•,
) (3בסעיף קטן)ג( ,במקום ״בסעיף קטן זה״ יבוא ״בסעיף זה״;
) (4אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע פעולות לשיווק
כאמור בסעיף קטן)ב( ,שמתווך במקרקעין יהיה חייב בביצוען ,כולן או חלקן,
בתקופת הבלעדיות.״
י התקבל בכנסת ביום י״ב בםיון התשם״ד )ו ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,39 -מיום כ״ג באדר התשס״ד ) 16במרס  ,(2004עמי .62
י ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;70התשס״ב ,עמי .426
ספר החוקים  ,1941כ׳ בסיון התשם״ד9.6.2004 ,
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האמור בסעיף 4ו לחוק העיקרי יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 14

״)ב( מתווך במקרקעין שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק שנקבעו לפי
סעיף )9ד(  -חזקה שהיה הגורם היעיל באמור בסעיף קטן)אץ (3לגבי עסקה שנכרתה
בתקופת הבלעדיות.״
תחילה

.3

תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו)להלן ־

יום התחילה(.

הוראת מעבר

.4

הוראות חוק זה יחולו על עסקאות תיווך שנכרתו ביום התחילה

ואילך,

חובת התקנת
תקנות

תקנות ראשונות לפי סעיף )9ד( לחוק העיקרי ,בנוסחו בסעיף ו בחוק זה ,יובאו
.5
לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו ש ל חוק זה.
יוסף ) ט ו מ י ( לפיד

אריאל שרון
ראש הממשלה

שר המשפטים

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

מ ש ה קצב
נשיא המדינה

חוק העונשין)תיקון מס׳  ,(78התשס״ד*2004-
תיקון סעיף יד

בחוק העונשין ,התשל״ז ,'1977-בסעיף ד)7א( ,במקום ״ 114,000שקלים חדשים״ יבוא
.1
״ 228,000שקלים חדשים״.
אריאל שרון
ראש הממשלה
מ ש ה קצב
נשיא המדינה

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י״ב בסיון התשס״ד) 1ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,32 -מיום ד׳ בטבת התשםיד ) 31בדצמבר  ,(2003עמ׳ .25
ם״ח התשל־ז ,עמי  ;226התשס״ד ,עמי .18

חוק לתיקון פקודת הבנקאות )מס׳ ו ,(2התשס״ד*2004-
הוספת סעיפים

בפקודת הבנקאות) '1941 ,להלן  -הפקודה( ,אחרי סעיף 8ד יבוא:

ו.

8דו ו־8ד2

״דיווח תאגיד
ב י ק א י

ע

ל מ ע י ל ה

8ד) .1א( נודע לתאגיד בנקאי כי קיים חשש סביר שעובד מעובדיו או
נושא משרה בו ,היה מעורב במעילה ,שסכומה עולה על סכום שקבע
המפקח ,ידווח בהקדם האפשרי על המעילה למבקר הפנימי כמשמעותו
בסעיף  4ו ה ,ולמפקח.
)ב( הדיווח למפקח יכלול פרטים בפי שקבע המפקח ,כן יקבע
המפקח את אופן הדיווח ,את מועדו וכל פרט אחר שימצא לנכון.

התקבל בכנסת ביום י״ב בסיון התשם־ד ) 1ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,40 -מיום כ״ד באדר התשם״ד ) 17במרס  ,(2004עמי .66
ע״ר  ,1941חוס׳  ,1עמי)ע( ) 69א(  ;85ס״ח התשנ״ו ,עמי .324
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ספר החוקים  ,1941כ׳ בסיון ההשס״ד9,6.2004 ,

)ג( לענין סעיף זה -
״מעילה״  -עבירה על אחת מהעבירות המנויות בסימנים אי ,ו׳ וזי של פרק
י״א לחוק העונשין ,התשל״ז977-ז )בפקודה זו  -חוק העונשין( ,והבל
לגבי נכסי התאגיד הבנקאי ונכסים המוחזקים בו או המנוהלים על
ידו.
1

8ד .2אחת לשנה יגיש המפקח דין וחשבון לועדת הכספים של הכנסת,
י ובו יפורט מספר המעילות שדווח לגביהן כאמור בסעיף 8ד ,1ולגבי מעילות
שהמפקח סיים את טיפולו בהן  -יפורטו גם אופן הטיפול בהן ,והממצאים
שהתגלו ,למעט דרכי השגת המידע.״

דין וחשבון
של המפקח

אחרי סעיף 8ה לפקודה יבוא:
.2
8הו) .א( נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8דו)ג( ,בתאגיד
•עבירה על
הוראות סעיף י י בנקאי ,והתאניד הבנקאי לא דיווח עליה כאמור בסעיף 8דו ,דינו של
התאגיד הבנקאי  -קנס כקבוע בסעיף ו)6אץ (2לחוק העונשין.
)ב( המנהל הכללי של התאגיד הבנקאי חייב לפקח ולעשות בל
שניתן לקיום הוראות סעיף 8ד ;1המפר את חובתו האמורה ,דינו  -קנם
כקבוע בסעיף )61א^( לחוק העונשין.

הוספת סעיף 8ה1

8

)ג( נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8דו)ג( בתאגיד בנקאי,
והתאגיד הבנקאי הפר את חובתו לדווח באמור בסעיף קטן)א /חזקה היא
שהמנהל הכללי של התאגיד הבנקאי הפר את חובתו כאמור בסעיף
קטן )ב( ,אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את
חובתו.״

.3

אחרי סעיף 5וג לפקודה יבוא:

-שמירת דינים

הוספת סעיף

uis

5וג .1הוראות סעיפים 8דו8 ,ד 2ו־8הו באות להוסיף על הוראות כל דין,
לרבות נהלים והוראות של המפקח".
בנימין נ ת ני ה ו
שר האוצר

אריאל שרון
ראש הממשלה
מ ש ה קצב
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ס״ח התשל״ז ,ענד « !22התשס״ד ,עמ׳ 8ו.

חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(72התשם״ד*2004-
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו )להלן  -החוק העיקרי(,
ו.
בלוח חי ,בחלק )ה( ,אחרי פרט ) (5יבוא:
״) (6רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,-
) (7רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[ ,התשל״ב972-ו .״
י

תיקון לוח ח׳

2

ג

התקבל בכנסת ביום י״ב בסיון התשס״ד )ו ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,80 -מיום י״ט בטבת התשס־ד ) 13בינואר  .(2004עמ׳ .338
ם־ח התשנ״ה ,עמי  ;210התשס״ד ,עמי .345
ד י נ י מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ־ .485
ספר החוקים  ,1941כ׳ בסיון התשס״ד9.6.2004 ,
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תחילה ותחולה
 -הוראת שעה

תחילתם של פרטים) (6ו־) (7בחלק)ה( ללוח ח׳ בחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיף  1בחוק
.2
זה ,ביום ה׳ בתשרי התשם״ד) 1באוקטובר ) (2003בסעיף זה  -יום התחילה( ,והם יחולו על מי
ששירת כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ״ד-
994ז  ,והחל לעבוד באבטחה באמור בפרטים) (6ו־)ד( ,בתקופה שמיום התחילה עד יום י׳׳א
בתמוז התשם״ד ) 30ביוני ) (2004להלן  -התקופה הקובעת( ,או שהחל ל ע ב ו ד באבטחה
כאמור לפני התקופה הקובעת ואולם הוראות הפרטים האמורים יחולו ר ק ע ל עבודתו
באבטחה מיום התחילה ואילך.
4

הארכת תקופת
הוראת השעה

השר ,באישור שר התחבורה ,שר האוצר והשר לביטחון הפנים,
.3
את התקופה הקובעת לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם.
אריאל ש ו ו ן
ראש הממשלה

רשאי בצו,

זבולון ! K

י

להאריך

ד ב
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