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חוק םדר הדין הפלילי)תיקון מם׳  ,(53ה ת ש ם ״ ח  -ד * 2 0 0
תיקון סעיף65א

ן,

הוספת סעיף 65ב ,2

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף
65א ,אחרי ״לפי סעיף ,64״ יבוא ״תינתן ותימסר למתלונן ע ל ידי בעל הסמכות להחליט
בערר; החלטה כאמור״,
אחרי סעיף 65א לחוק העיקרי יבוא:
״הודעה על
ל
ה ח

ט ה

ב ע ר ר

65ב) ,א( )ו( בטרם תתקבל החלטה להעמיד לדין חשוד ,בעקבות
הגשת ערר לפי סעיף  64בעבירה מסוג פ ש ע או עוון ,יודיע
לו הגורם המוסמך לקבל החלטה כאמור או הממונה ע ל
החקירה ,ע ל הערר שהוגש ועל האפשרות שיוגש נגדו כתב
אישום ,אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת
התביעות ,או ב ע ל הסמכות להחליט בערר ,לפי העניין ,כי
קיימת מניעה לכך,
) (2הוראות פסקה )ו( לא יחולו ע ל סוגי פשעים שקבע
שר המשפטים לפי הוראות סעיף 60א)ט( ,וכן ע ל מי ש ב ע ת
שניתנה ההחלטה בערר היה נתון במעצר בעקבות הערר
שהוגש,
)ב( התקבלה החלטה ע ל שינוי העילה לסגירת התיק ,בעקבות
הגשת ערר לפי סעיף  ,64תימסר לחשוד הודעה ע ל הערר
שהוגש ו ע ל שינוי עילת הסגירה ,והחשוד יהיה רשאי לפנות
לבעל הסמכות להחליט בערר בבקשה מנומקת לשנות את עילת
הסגירה,
)ג( אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף ע ל הוראות סעיף 60א
או לגרוע מהן,״
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ו.

בחוק שיווי זכויות האישה ,התשי״א-ו95ו' -
)ו(

בסעיף 6גו)א( ,ברישה ,אחרי ״בסעיף זה״ יבוא ״ובסעיף 6ג2״;

)(2

אחרי סעיף 6גו יבוא:
״חוות דעת
מגדרית

.2

6ג .2הועברה לוועדה מוועדות הכנסת )בסעיף זה  -הוועדה(
ה צ ע ת חוק ,לרבות ה צ ע ת חוק תקציב שנתי ,או הובאה
לאישור הוועדה או להתייעצות עמה חקיקת משנה ,אשר
יש להן השלכות ע ל השוויון בין נשים לגברים או הנוגעות
לתחום מתחומי פעולתה ש ל הרשות ,תגיש הרשות
לוועדה חוות ד ע ת בדבר ההשלכות האמורות )בסעיף זה -
חוות ד ע ת מגדרית(; חוות ה ד ע ת המגדרית תונח ע ל שולחן
הוועדה לקראת הדיון בעניין.״

בחוק הרשות לקידום מעמד האישה ,התשנ״ח998-ו -
2

)ו( בסעיף ו ,במקום ״בין המינים״ יבוא ״בין נשים לגברים״ ,ואחרי ״בתחומים אלה,״
יבוא ״להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת ע ל השוויון בין
נשים לגברים,״;
)(2

תיקון חוק שיווי
זכויות האישה
 -מסי 6

תיקון חוק הרשות
לקידום מעמד
האישה

בסעיף  ,5אחרי פסקה ) (6יבוא:
״)6א( להגיש חוות ד ע ת מגדריות ע ל הצעות חוק וחקיקת משנה כאמור בסעיף
6ג 2לחוק שיווי זכויות האישה ,התשי״א-ו95ו ;״.
ו

^

תחילתו ש ל חוק זה חודשיים מיום פרסומו.
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חוק משפחות חיילים שנספו ב מ ע ר כ ה )תגמולים ושיקום()תיקון מם׳ ,(28
התשם״ח-ד*200
תיקון סעיף10

^

ביטול סעיף 22

,2

תיקון סעיף 28

^

תחילה ותחולה

,4

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י950-ו )להלן -
החוק העיקרי( ,בסעיף 0ו -
ו

)ו(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
״)א( לשכול ישולם תגמול חודשי בשיעור ש ל  80.6%מסך כל המשכורת הנהוגה
אותה ש ע ה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 9ו ש ל הדירוג המינהלי.״;

)(2

סעיפים קטנים )או( ו־)ט(  -בטלים.

סעיף  22לחוק העיקרי  -בטל.
בסעיף )28ד( לחוק העיקרי ,הסיפה החל במילים ״הוראה זו אינה״  -תימחק.
תחילתו ש ל החוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ביום כ״ג בטבת התשס״ח)ו בינואר (2008
)בסעיף זה  -יום התחילה( ,והוא יחול ע ל תגמול חודשי לפי סעיף 0ו לחוק העיקרי,
כנוסחו בסעיף ו לחוק זה ,המשתלם בעד יום התחילה ואילך.
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