רשומות

ספר החוקים
ג׳

בחשוון התשם״ח

2113

5ו

באוקטובר

2007

עמוד
חוק ב ת י ה ד י ן ה ד ת י י ם ) מ נ ה ל ב ת י ה ד י ן ( ) ת י ק ו נ י חקיקה( ,ה ת ש ם ״ ח 2 0 0 7 -

6

תיקונים עקיפים:
חוק ה ק א ד י ם  ,ה ת ש ב ״ א  -ו  9 6ו  -מם׳ 4ו
חוק ב ת י ה ד י ן ה ד ת י י ם ה ד ר ו ז י י ם  ,ה ת ש ב ״ ג  9 6 2 -ו  -מם׳ 6ו
חוק א י ס ו ר מ כ י ר ה ש ל כרטיסי ה ג ר ל ה ו ה י מ ו ר י ם לקטינים )תיקוני חקיקה( ,ה ת ש ם ״ ח 2 0 0 7 -

7

תיקונים עקיפים:
חוק ה ע ו נ ש י ן  ,ה ת ש ל ״ ז  9 7 7 -ו  -מם׳ 95
חוק ל ה ס ד ר ה ה י מ ו ר י ם בספורט ,ה ת ש כ ״ ז  9 6 7 -ו  -מם׳ 4
חוק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה )תיקון מם׳  ,(80ה ת ש ם ״ ח 2 0 0 7 -
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חוק בתי הדין הדתיים )מנהל בתי הדין()תיקוני חקיקה( ,התשם״ח*2007-
תיקון חוק
ה ק א ד י ם  -מס׳ 14

.1

תיקון חוק
בתי הדין ה ד ת י י ם
הדרוזיים  -מס׳ 16

.2

בחוק הקאדים ,התשב״א-ו96ו' ,בסעיף  ,10אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים והתשלומים האחרים שישולמו
לו בתקופת בהונתו ,יהיו בשל קאדי בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הבנסת,
והיא רשאית להסמיך לבך א ת ועדת הבספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו
ברשומות.
)ה( מנהל בתי הדין השרעיים ,דינו לעניין חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות
השלטון ,התשב״ט969-ו  ,בדינו של קאדי בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן)ד(.
2

)ו( על אף הוראות סעיף )2ו( לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו )בסעיף
זה  -חוק המינויים( ,יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין השרעיים שאינו קאדי,
ודינו יהיה בדין עובד המדינה אשר נתמנה לפי חוק המינויים.״
3

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשב״ג962-ו -
4

)ו( בסעיפים 0,3ו ,וו)ג(2,ו)א(ו־)ב(2,וא)א( ,ו)22,2ב()23,א(ו־)ב()24,א(ו־)ב(ו־)26א(,
בבל מקום ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״שר המשפטים״;
)(2

בסעיף 6ו -
)ו( האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,במקום ״שר הדתות יקבע ,בהתייעצות עם ראש
בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים״ יבוא ״שר המשפטים יקבע ,בהתייעצות
עם ראש בית הדין לערעורים״ ,ואחרי ״מנהל לבתי הדין״ יבוא ״בין שהוא קאדי-
מדיהב ובין שאינו קאדי-מדיהב,״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)ב( משבורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים והתשלומים האחרים
שישולמו לו בתקופת בהונתו ,יהיו בשל קאדי-מדיהב בדרגה ובתפקיד
שייקבעו בהחלטת הבנסת ,והיא רשאית להסמיך לבך א ת ועדת הבספים;
החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.
)ג( מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,דינו לענין חוק גימלאות לנושאי
משרה ברשויות השלטון ,התשב״ט969-ו  ,בדינו של קאדי-מדיהב בדרגה
ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(.
2

)ד( על אף הוראות סעיף )2ו( לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט-
959ו )בסעיף זה  -חוק המינויים( ,יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין
הדתיים הדרוזיים שאינו קאדי-מדיהב ,ודינו יהיה בדין עובד המדינה אשר
נתמנה לפי חוק המינויים.״;
3

) (3בסעיף 8ו ,במקום ״לשר הדתות״ יבוא ״לשר המשפטים״ ובמקום ״שר הדתות״
יבוא ״שר המשפטים״;

ה ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביום כ״ז בתשרי התשס״ח ) 9באוקטובר  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה מ מ ש ל ה —  ,312מיום י״א בתמוז התשס״ז ) 27ביולי  ,(2007עמי .698
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;118התשס״ד ,עמי .329
ס״ח התשכ״ט ,עמי .98
ס״ח התשי״ט ,עמי .86
ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;20התשס״ד ,עמי .329
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) (4בסעיף  ,30במקום ״שר הדתות ממונה״ יבוא ״שר המשפטים ממונה״ ובמקום ״שר
הדתות רשאי ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים,״ יבוא
״שר המשפטים ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ,רשאי ״.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הבנסת

חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים )תיקוני חקיקה(,
התשס״ח*2007-
בחוק העונשין ,התשל״ז977-ו )להלן  -חוק העונשין( -
ו

)(1

בסעיף 85וא)ב( ,הסיפה החל במילים ״לא הציג האדם״  -תימחק;

)(2

בסעיף 93וא)ג( ,הסיפה החל במילים ״לא הציג האדם״  -תימחק;

תיקון חוק
העונשין  -מס׳
95

) (3בסעיף ו- 23
)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי ״הוראות סימן זה,״ יבוא ״למעט הוראות סעיף
ו23א,״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)או( הוראות סעיף ו23א לא יחולו על סוגי הגרלות ,הגרלה מסוימת,
הימורים או הימור מסוים ,אשר שר האוצר ,או מי שהשר הסמיבו לבך,
התיר לערבם לקטינים; ואולם היתר באמור בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות
ולהימורים שהזבות להשתתף בהם מותנית בתשלום בסף.״;

)(4

אחרי סעיף ו 23יבוא:
״איסור מ כ י ר ת
כרטיסי הגרלה
והימורים
לקטינים

ו23א).א( המציע ,מובר או מפיץ ברטיסים או בל דבר אחר,
הבאים להעיד על זבות להשתתף בהגרלה או בהימור
שלעריבתם ניתן היתר לפי סעיף ו)23א( )בסעיף זה -
ברטיסים( ,לקטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.
)ב( המציע ,מובר או מפיץ ברטיסים רשאי לדרוש מאדם
המבקש לקנות או לקבל ברטיסים שיציג לו תעודה שבה
ניתן לוודא א ת גילו.״

.2

בחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשב״ז967-ו )להלן  -חוק להסדר ההימורים
בספורט( ,אחרי סעיף 0ו יבוא:
2

״איסור מבירת
כרטיסי הימורים
לקטינים

תיקון חוק להסדר
ההימורים
בספורט  -מס׳ 4

0וא) .א( המציע ,מובר או מפיץ ברטיסים או בל דבר אחר ,הבאים
להעיד על זבות להשתתף בהימור לפי חוק זה )בסעיף זה -
ברטיסים( ,לקטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.

ה ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביום כ״ז בתשרי התשס״ח ) 9באוקטובר  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה כ נ ס ת —  ,164מיום כ״ה בתמוז התשס״ז ) 11ביולי  ,(2007עמי .252
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשס״ז ,עמי .316
ס״ח התשכ״ז ,עמי  ;142התשנ״ה ,עמי .130
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)ב( המציע ,מובר או מפיץ ברטיסים רשאי לדרוש מאדם
המבקש לקנות או לקבל ברטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן
לוודא א ת גילו.״
תחילה

^

ה ו ס פ ת סעיפים
48ג ו־48ד

^

תחילתם של סעיף ו23א לחוק העונשין ,בנוסחו בסעיף ו לחוק זה ,וסעיף 0וא לחוק
להסדר ההימורים בספורט ,בנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,שישה חודשים מיום פרסומו של
חוק זה.
גאלב מגיאדלה
שר המדע התרבות והספורט

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
השר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הבנסת

חוק התכנון והבניה )תיקון מסי  ,(80התשס״ח*2007-
בחוק התבנון והבניה ,התשב״ה965-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף 48ב יבוא:
ו

״זבות עיון
במסמבי מוסד
תבנון

48ג) .א(

בסעיף זה ובסעיף 48ד -

״חוק חופש המידע״  -חוק חופש המידע ,התשנ״ח998-ו ;
2

״מוסד תבנון למיתקנים ביטחוניים״  -הוועדה למיתקנים
ביטחוניים וועדת הערר למיתקנים ביטחוניים במשמעותן
בפרק וי;
״ממונה ביטחון״  -בהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ״ח998-ו ;
3

״מסמך״  -לרבות פרוטוקול ,ובן מידע מוקלט ,מוסרט ,מצולם או
ממוחשב.
)ב( חבר מוסד תבנון זבאי לעיין בבל מסמך של אותו מוסד
תבנון ,הדרוש לו לשם מילוי תפקידו ,בתוך שלושה ימי עבודה
מיום שביקש זאת ,ובן זבאי הוא לקבל העתק מהמסמך ,ובלבד
שאין בהבנת ההעתק הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד מוסד
התבנון; חבר מוסד תבנון למיתקנים ביטחוניים שקיבל העתק
ממסמך באמור ,ינהג בו לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד
הפנים בנוגע לאבטחת מידע )להלן  -הנחיות אבטחת מידע(.
)ג(

)ו( חבר מועצה ברשות מרחבית הנמצאת בתחומו של
מרחב תבנון מקומי באמור בסעיף 9ו ,שאינו חבר בה ,זבאי
לעיין במסמבי מוסד התבנון של אותו מרחב הנוגעים
לרשות המרחבית שבה הוא מבהן ולקבל העתק מהם,

* ה ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביום ב״ז בתשרי התשם״ח ) 9באוקטובר  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה כ נ ס ת —  ,136מיום יי באדר התשם״ז ) 28בפברואר  ,(2007עמי .90
ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשם״ז ,עמי .412
ם״ח התשנ״ח ,עמי .226
ם״ח התשנ״ח ,עמי .348
1

2

3
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ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן )ב( ,אלא אם בן קבע
יושב ראש מוסד התבנון בי אין לאפשר עיון במסמך או
מסירת העתקו בשל א ח ת או יותר מהעילות המנויות
בסעיף )9א( לחוק חופש המידע.
) (2על חבר מועצה באמור בפסקה )ו( שעיין במסמך לפי
הוראות סעיף קטן זה או קיבל העתק ממנו ,יחולו הוראות
סעיף  ,46בשינויים המחויבים.
)ד( בבל דיון של מוסד תבנון יובאו לפני חברי המוסד בל
המסמבים הנוגעים לדיון; לא הובא מסמך באמור לפני חברי
המוסד ,ינמק יושב ראש המוסד א ת הטעמים לבך.
)ה( הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך שיושב ראש מוסד
התבנון קבע שהוא בולל מידע בדבר דיונים פנימיים או תרשומות
של התייעצויות פנימיות בין עובדי מוסדות תבנון ,חבריהם או
יועציהם ,למעט התייעצויות הקבועות בדין ולמעט פרוטוקולים
מישיבות של מוסד התבנון.
)ו( האמור בסעיף זה בא להוסיף על זבויות ועל חובות אחרות
לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.
ח ו ב ת

פ ר ו ט ו ק ו

נ י ה ו ל

ל

ו פ ר ס ו מ ו

48ד) .א( בבל ישיבה של מוסד תבנון יירשם ויוקלט פרוטוקול,
ואולם חובת הקלטה לא תחול על ישיבות של רשות רישוי; יושב
ראש מוסד התבנון יהיה אחראי לניהולם התקין של הפרוטוקול
וההקלטה ורשאי הוא ,מטעמים שיירשמו בפרוטוקול ,להפסיק
א ת הקלטת הישיבה לצורך התייעצות.
)ב( הפרוטוקול ישקף נאמנה א ת פרטי הדיון ויצוינו בו ,בין
השאר -
)ו(

מועד הישיבה ומקום קיומה;

)(2

סדר היום ושינויים שנערבו בו;

) (3שמות חברי מוסד התבנון הנובחים בישיבה
ותפקידיהם ,בציון אלה שנבחו בפתיחת הישיבה ,ובן
שמות החברים שנעדרו מהישיבה ותפקידיהם;
)(4

קיומו של מניין חוקי לפי סעיף ;42

) (5שמות מוזמנים שאינם חברי מוסד התבנון שנבחו
בישיבה ותפקידיהם;
) (6מהלך הדיון ,הפסקות בהקלטת הישיבה לצורך
התייעצות והטעמים להפסקות;
) (7החלטות שקיבל מוסד התבנון בישיבה ותוצאות
הצבעות שהתקיימו ,ובן פירוט המשתתפים בבל הצבעה,
ואם דרשו זאת לפחות שליש מחברי מוסד התבנון  -אופן
הצבעתו של בל אחד ממשתתפי ההצבעה;
)(8

הודעות שחובה למסרן למוסד התבנון לפי חוק זה.
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)ג(

)ו( פרוטוקול ישיבה יובא לאישור מוסד התבנון בסעיף
ראשון בסדר היום של הישיבה הראשונה הבאה שמקיים
מוסד התבנון; לא היה סיפק בידי יושב ראש מוסד התבנון
להבין פרוטוקול ולהביאו לאישור באמור ,יובא הפרוטוקול
לאישור מוסד התבנון בישיבה הראשונה לאחר המועד
שבו הועבר לחברי מוסד התבנון באמור בפסקה ).(2
) (2פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התבנון זמן סביר
לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול ,ובבל מקרה ,לא
יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה; חבר מוסד התבנון
שנבח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול ,רשאי לבקש א ת
תיקון הפרוטוקול ,עד למועד אישורו על ידי מוסד התבנון.

)ד(

)ו( חבר מוסד תבנון רשאי ,לפי בקשה מנומקת בבתב
שיגיש ליושב ראש מוסד התבנון ,לקבל תמליל הקלטה
של ישיבה ,אם שובנע יושב ראש המוסד בי יש בבקשה
טעם ענייני; חבר מוסד תבנון למיתקנים ביטחוניים שקיבל
תמליל באמור ינהג בו לפי הנחיות אבטחת מידע.
) (2דרשו לפחות שליש מחברי מוסד התבנון לקבל תמליל
הקלטה של ישיבה או חלק ממנה ,יורה יושב ראש מוסד
התבנון על הבנה ומסירה של תמליל באמור לחברי מוסד
התבנון שדרשו זאת.

)ה( )ו( פרוטוקול ישיבה של מוסד תבנון שאושר יהיה פתוח
לעיון הציבור והקלטת ישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך
האזנה; עיון והאזנה באמור יהיו בלא תשלום.
) (2פרוטוקול ישיבה של מוסד תבנון יפורסם באתר
האינטרנט של מוסד התבנון או באתר האינטרנט של רשות
מקומית שתחומה הוא במרחב התבנון של מוסד התבנון;
לא היה למוסד תבנון או לרשות מקומית באמור אתר
אינטרנט ,יפורסם הפרוטוקול באתר האינטרנט של משרד
הפנים.
)ו(

על אף האמור בסעיף קטן )ה( -
)ו( לא יתיר יושב ראש מוסד תבנון עיון ,האזנה או פרסום
באמור באותו סעיף קטן ,אם קבע שהתקיימו א ח ת או יותר
מהעילות המנויות בסעיף )9א( לחוק חופש המידע או אם
סבר בי העיון ,ההאזנה או הפרסום מהווים מסירת מידע
על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; החלטת יושב
ראש מוסד התבנון לפי פסקה זו תהא מנומקת והיא טעונה
הסבמת היועץ המשפטי של מוסד התבנון שניתנה בחוות
ד ע ת מנומקת בבתב;
) (2לעניין מוסד תבנון למיתקנים ביטחוניים ,יועמדו
לעיון הציבור ויפורסמו באמור באותו סעיף קטן רק החלטות
שקיבל המוסד.

10

ספר החוקים  ,2113ג׳ בחשוון התשס״ח15.10.2007 ,

)ז( מנהל מינהל התבנון במשרד הפנים יפרסם הנחיות בדבר
האופן והמועדים -

2

)ו(

להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול;

)(2

לעיון בפרוטוקולים ולהאזנה להקלטות של ישיבות.״

הנחיות ראשונות לפי סעיף 48ד)ז( לחוק העיקרי ,בנוסחו בחוק זה ,יפורסמו בתוך שישה
חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
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