רשומות

ספר החוקים
י"ד באב התשע"ח
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חוק העונשין (תיקון מס'  - 133הוראת שעה) ,התשע"ח*2018-
נשיאת מאסר
בעבודת שירות -
הוראת שעה

.1

בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את חוק העונשין ,התשל"ז1977-,1
כך:
( )1בסעיף 51ב(א) ,במקום "שאינה עולה על ששה חודשים ",יבוא "שאינה עולה על
תשעה חודשים;",
()2

בסעיף 51ג -
(א) בסעיף קטן (ב) ,במקום הרישה עד המילים "לא יחול" יבוא "סעיפים  2ו־3
לחוק שחרור על־תנאי ממאסר ,התשס"א( 2001-בסעיף קטן זה  -חוק שחרור על
תנאי) לא יחולו" ובמקום "יחול סעיף  "2יבוא "יחולו סעיפים  2ו־;"3
(ב) בסעיף קטן (ג) ,בסופו יבוא "לכל עובד שירות שנגזרו עליו עבודות שירות
לתקופה העולה על שישה חודשים תיקבע תכנית ליווי ושיקום על ידי קצין מבחן,
אלא אם כן מצא קצין המבחן כי לא נדרשת תכנית כאמור";

()3

אחרי סעיף 51י יבוא:

"קיצור תקופת
עבודת השירות

51י( .1א) תקופת עבודת השירות של עובד שירות הנושא עונש
מאסר בעבודת שירות לתקופה העולה על שישה חודשים,
תקוצר לתקופה כמפורט בסעיף קטן (ג) ,ובלבד שקיבל הממונה
את כל אלה:
( )1אישור מפקח על כך שעובד השירות ביצע את
עבודת השירות כנדרש וברציפות בהתאם להוראות
סעיף 51ו ,ובלבד שלא החל בעניינו של עובד השירות
הליך של הפסקה מינהלית של עבודת השירות לפי
הוראות סעיף 51ט;
( )2אישורו של קצין מבחן בדבר עמידתו של עובד
השירות בתכנית שנקבעה לו על ידי קצין המבחן לפי
הוראות סעיף 51ג(ג) ,אלא אם כן מצא קצין המבחן שלא
נדרשת תכנית כאמור ,ואם נתן בית המשפט לגבי עובד
השירות צו מבחן לפי סעיף  1לפקודת המבחן [נוסח
חדש] ,התשכ"ט - 1969-אישור של קצין מבחן בדבר
עמידתו של עובד השירות בתנאי הצו ,כנדרש על ידי
קצין המבחן.
(ב) קוצרה תקופת עבודת השירות של עובד שירות לפי
הוראות סעיף קטן (א) ,יראו אותו כמי שסיים לרצות את עונשו
בתום אותה תקופה.
(ג) קיצור תקופת עבודת השירות לפי סעיף זה יהיה
לתקופות כמפורט להלן ,ובלבד שתקופת עבודת השירות לא
תפחת משישה חודשים:

*
1
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עונש מאסר בעבודת
בעבודת
מאסרהנושא
עונששירות
הנושאעובד
שירותלעניין
( )1לעניין עובד ()1
חודשים ואינה עולה
עולה
שישה
ואינה
העולה על
לתקופהחודשים
על שישה
שירות
שירות לתקופה העולה
שבועות;  -ארבעה שבועות;
ארבעה חודשים
על שבעה
על שבעה חודשים -
עונש מאסר בעבודת
בעבודת
מאסרהנושא
עונששירות
הנושאעובד
שירותלעניין
( )2לעניין עובד ()2
שישה חודשים  -שישה
 שבעהחודשיםעל
שבעה העולה
שירותעללתקופה
שירות לתקופה העולה
שבועות".
שבועות".
התשע"ט ( 1באפריל .)2019
באפריל .)2019
באדר ב'
כ"ה (1
התשע"ט
זה ביום
באדר ב'
של חוק
תחילתוכ"ה
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .2
.2
איו י לת ש ק ד
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה
שרת המשפטים
ראש הממשלה ראש הממשלה

תחילה

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י ן יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

חוק העונשין (תיקון מס'  ,)134התשע"ח*2018-
התשל"ז1977-1
התשל"ז1977-1
תיקון
תיקון סעיף
סעיף 338-בטל .
קטן (ב)
בטל .סעיף
בסעיף,338-
העיקרי),קטן (ב)
 ,338סעיף
החוק
בסעיף
(להלן -
העיקרי),
(להלן  -החוק
העונשין,
בחוק
בחוק338העונשין,
.1
.1

במקום340א
החלפת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי340א
במקום סעיף
340א לחוק
סעיף .2
.2
"ירי מנשק חם

החלפת סעיף 340א

340א.מנשק
"ירי
דינו  -מאסר שנתיים.
שנתיים.
מאסר כדין,
חם שלא
דינו -
מנשק
כדין,
היורה
חם שלא
מנשק (א)
(א) חםהיורה 340א.

מאסרמאלה ,דינו  -מאסר
כדין- ,באחד
מאלה ,דינו
חם שלא
באחד
מנשק
כדין,
היורה
חם שלא
(ב) היורה מנשק (ב)
חמש שנים:
חמש שנים:
אחר שיש בירי בו כדי
במקום כדי
אובירי בו
שיש
מגורים,
במקום אחר
( )1באזור מגורים)1(,או באזור
לסכן חיי אדם;
לסכן חיי אדם;
()2

אדם".כדי לסכן חיי אדם".
שיש בו
באופןחיי
באופן שיש בו()2כדי לסכן

איו י לת ש ק ד
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה
שרת המשפטים
ראש הממשלה ראש הממשלה

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י ן יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
*
1
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חוק שחרור על־תנאי ממאסר (תיקון מס'  - 17הוראת שעה),
התשע"ח*2018-
הוראת שעה

.1

בתקופה של שלוש שנים מיום ו' בחשוון התשע"ט ( 15באוקטובר ( )2018להלן  -תקופת
הוראת השעה) יקראו את חוק שחרור על־תנאי ממאסר ,התשס"א2001-( 1להלן  -החוק
העיקרי) ,כאמור בחוק זה.

תיקון סעיף 1

.2

בסעיף  1לחוק העיקרי ,אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יקראו:

הוספת כותרת
סימן א' לפרק ב'
והחלפת סעיפים
 2ו־3

.3

""היחידה לשחרור ממאסרים קצרים"  -כמשמעותה בסעיף 31א;
"פקודת בתי הסוהר"  -פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב1971-.";2
במקום סעיפים  2ו־ 3לחוק העיקרי יקראו:
"סימן א' :סמכות לשחרור על־תנאי
שחרור על־תנאי
על ידי היחידה
לשחרור ממאסרים
קצרים  -הוראת
שעה

.2

(א) אסיר כמפורט להלן ,הנושא עונש מאסר לתקופה
העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שנה ,שנשא
שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת ,רשאית
היחידה לשחרור ממאסרים קצרים ,לבקשתו ,לשחררו על־
תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:
( )1אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על
שלושה חודשים ואינה עולה על שישה חודשים;
( )2אסיר ,למעט אסיר כאמור בסעיפים  11ו־ ,12הנושא
עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ואינה
עולה על שנה ,ובמועד תום שני שלישים מתקופת
המאסר שעליו לשאת הוא בגיר.
(ב) שירות בתי הסוהר יידע כל אסיר על זכותו להגיש בקשה
כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)

( )1בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש על ידי האסיר
או בא כוחו.
( )2בקשה של אסיר כאמור בסעיף קטן (א)( )1שהוא
קטין ,יכול שתוגש גם בידי סוהר כהגדרתו בפקודת
בתי הסוהר בדרגת רב–כלאי ומעלה ,בבית הסוהר שבו
מוחזק האסיר ,שנציב בתי הסוהר מינה לכך.

(ד) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תשחרר אסיר
כאמור בסעיף קטן (א) ,אלא אם כן שוכנעה כי הוא ראוי
לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
(ה) 	 היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה בדבר
בקשת אסיר כאמור בסעיף קטן (א) ,בהקדם האפשרי בהתחשב
בכלל נסיבות העניין ,ובכלל זה במועד גזר הדין ובמועד הגשת
הבקשה כאמור.

*
1
2
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על־תנאי
שחרור על־תנאי
שני מאלה ,ושנשא שני
ושנשאאחד
עולם ,שהוא
אסירמאלה,
למעט אחד
עולם,ר,שהוא
אסיר אסי
למעט (א)
אסיר .3 ,
שחרור (א)
 .3
על ידי ועדת
על ידי ועדת
לשאת ,רשאית ועדת
ועדת
שעליו
רשאית
המאסר
לשאת,
מתקופת
שעליו
לפחות
המאסר
שלישים
הוראתלפחות מתקופת
שלישים
שחרורים  -הוראת שחרורים -
מנשיאת יתרת תקופת
תקופת
על־תנאי
לשחררויתרת
לבקשתו,מנשיאת
השחרורים,על־תנאי
שעה השחרורים ,לבקשתו ,לשחררו
שעה
המאסר:
המאסר:

()1

לתקופה העולה על שנה;
מאסר שנה;
העולה על
לתקופהעונש
מאסר הנושא
עונש אסיר
אסיר הנושא ()1

לתקופה העולה על
מאסרעל
העולה
עונש
לתקופה
הנושא
מאסר
עונשאסיר
( )2אסיר הנושא()2
במועד תום שני שלישים
קטיןשלישים
שהואשני
במועד תום
חודשים,
קטין
שישה
שישה חודשים ,שהוא
כאמורשהוא אסיר כאמור
לשאת או
שעליואסיר
המאסרשהוא
לשאת או
מתקופת
מתקופת המאסר שעליו
בסעיף  11או  .12בסעיף  11או .12
כאמור בסעיף קטן 
(א),
אסיר(א),
בסעיף קטן
כאמורתשחרר
השחרורים לא
תשחרר אסיר
השחרורים לאועדת
(ב)
(ב) ועדת
לשחרור וכי שחרורו אינו
שחרורו אינו
הוא ראוי
לשחרור וכי
שוכנעה כי
הואכןראוי
כי אם
אלא
אלא אם כן שוכנעה
מסכן ".את שלום הציבור".
מסכן את שלום הציבור
סעיף 4
על־תנאיתיקון
תיקון סעיף 4
ממושך
ממאסר
"שחרורממושך
יקראוממאסר
על־תנאי
השוליים
"שחרור
כותרת
יקראו
במקום
השוליים
העיקרי,
כותרת
לחוק
במקום
בסעיף 4
בסעיף  4לחוק.4העיקרי,
.4
מיוחדת".שחרורים מיוחדת".
שחרוריםידי ועדת
על
על ידי ועדת
תיקון סעיף
תיקון סעיף 5
ממאסר 5עולם
על־תנאי
"שחרורעולם
יקראוממאסר
על־תנאי
השוליים
"שחרור
כותרת
במקוםיקראו
השוליים
העיקרי,
כותרת
לחוק
במקום
בסעיף 5
בסעיף  5לחוק.5העיקרי,
.5
מיוחדת".שחרורים מיוחדת".
שחרוריםידי ועדת
על
על ידי ועדת

יקראו:לחוק העיקרי יקראו:
סעיף 9
העיקרי
לחוק לפני
הוספת לפני
כותרתסעיף .6 9
.6
סימן ב' לפרק ב'

ידי ועדת שחרורים".
שחרורים".
על־תנאי על
שחרורועדת
על־תנאיב':על ידי
"סימן ב' :שחרור "סימן

הוספת כותרת
סימן ב' לפרק ב'

סעיף 12
תיקון סעיף 12
ביצוע
תיקון"מפני
ביצועיקראו
עברייני מין"
יקראו "מפני
מין""מפני
במקום
עברייני
מקום,
"מפני
במקום בכל
מקום,העיקרי,
בכללחוק
בסעיף 12
לחוק העיקרי,
בסעיף .7 12
.7
עבירות מין".
עבירות מין".
תיקון
תיקון סעיף 13
סעיףזה13בידי
"פרק
יקראו
בידי
"חוקזהזה"
במקום"פרק
מקום,יקראו
"חוק זה"
במקוםבכל
מקום,העיקרי,
בכללחוק
העיקרי,ו–(ה)
בסעיף (13א)
בסעיף (13א) .8ו–(ה) לחוק
.8
מין".ביצוע עבירות מין".
"מפני
עבירות
ביצועיקראו
עברייני מין"
יקראו "מפני
מין" "מפני
ובמקום
עברייני
הוועדה"
הוועדה" ובמקום "מפני
הוספת סימן
יקראו:לחוק העיקרי יקראו:
סעיף 19א
העיקרי
אחרי
19א לחוק
אחריג'סעיף .9
.9
לפרק ב'

שיקולי היחידה
לשחרור ממאסרים
קצרים

הוספת סימן ג'
לפרק ב'

ידי היחידה לשחרור
לשחרור
על־תנאי על
שחרורהיחידה
על־תנאיג':על ידי
"סימן ג' :שחרור "סימן
קצרים  -הוראת שעה
ממאסריםשעה
ממאסרים קצרים  -הוראת

היחידה
על־תנאי,לשחרור על־תנאי,
ראוי אסיר
לשחרור
להחליט אם
ראוי אסיר
בבואה
להחליט אם
בבואה19ב( .א)
שיקולי (א)
19ב.
לשחרור ממאסרים
קצרים את השיקולים
השיקולים
ממאסרים
לשחרור את
ממאסרים קצרים
תשקול היחידה
קצרים תשקול היחידה לשחרור
בחשבון ,בין השאר ,את
השאר ,את
בין תביא
בחשבון ,כך
בסעיף  9ולשם
כך תביא
האמורים
האמורים בסעיף  9ולשם
ו–( )10של אותו סעיף,
סעיף,
אותו ()8
של( )1עד
בפסקאות
המנויים( )8ו–()10
בפסקאות ( )1עד
הנתונים המנויים הנתונים
בשינויים אלה :בשינויים אלה:

"בועדות" יקראו "ביחידה
יקראו "ביחידה
( ,)4לפני
"בועדות"
לפני בפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)4
ממאסרים קצרים או";
לשחרוראו";
לשחרור ממאסרים קצרים
()2

במקום פסקה ( )7יקראו:
( )7יקראו:
במקום פסקה ()2
בתי שנתנו שירות בתי
האסיר
שירות
שנתנו על
חוות דעת
האסיר
"( )7חוות דעת על"()7
או רשויות הביטחון;".
הביטחון;".
משטרת ישראל
או רשויות
הסוהר,
הסוהר ,משטרת ישראל

יחולו לעניין החלטת
החלטת
ו־ 12לא
לעניין
סעיפים 11
לא יחולו
ו־12לפי
ההוראות
סעיפים 11
(ב) ההוראות לפי(ב)
ואולם לעניין החלטה על
החלטה על
קצרים,
לעניין
ממאסרים
לשחרורואולם
ממאסרים קצרים,
היחידה לשחרור היחידה
היחידה ,12תשקול היחידה
כאמור בסעיף
אסירתשקול
בסעיף ,12
על־תנאי של
אסיר כאמור
שחרור על־תנאי שלשחרור
מסוכנות כאמור בסעיף (3ג)1
בסעיף (3ג)1
הערכת
כאמור
קצרים
מסוכנות
ממאסרים
הערכת
לשחרור
לשחרור ממאסרים קצרים
לה.מין ,אם הועברה לה.
עבירות
הועברה
ביצוע
מפניאם
עבירות מין,
על הציבור
ביצוע
הגנה
מפני
לחוק
לחוק הגנה על הציבור
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תנאי שחרור,
רישיון למשוחרר
על־תנאי ושינוי
תנאי שחרור

19ג( .א) על שחרורו על־תנאי של אסיר לפי פרק זה על ידי
היחידה לשחרור ממאסרים קצרים יחולו ההוראות לפי
סעיפים (13א) ו–(ג) עד (ה) ו־ ,14בשינויים המחויבים.
(ב) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית להתנות את
שחרורו של אסיר בתנאים נוספים.
(ג) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית ,בכל עת,
עד תום תקופת התנאי ,לשנות לפי שיקול דעתה את תנאי
השחרור שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ב) ,ובלבד שנתנה
לאסיר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב; היחידה לא תקבל
החלטה לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שנתנה למשטרת ישראל
או לרשויות הביטחון ,לפי העניין ,הזדמנות להעביר לה את
עמדתן בעניין.

סדרי הדיון בבקשה 19ד( .א) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון ותחליט
לשחרור על־תנאי
בבקשה לשחרור על־תנאי על יסוד הבקשה והמסמכים
ובדיון בשינוי תנאי
שחרור
שהוגשו ליחידה בקשר לאותה בקשה; דיון כאמור יתקיים
שלא בנוכחות האסיר או בא כוחו ,ואולם היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים רשאית ,במקרים חריגים ,לאפשר לאסיר
לטעון את טענותיו לפניה; אפשרה היחידה כאמור ,רשאית
היא לאפשר גם לגורם כאמור בסעיף  ,)7(9כנוסחו בסעיף
19ב(א)( ,)2לטעון את טענותיו לפניה.
(ב)

( )1היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תביא בחשבון,
לשם החלטתה ,כל מידע הנוגע לעניין שהובא לפניה,
לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה גילויו
לאסיר עלול לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי
חשוב אחר (בסעיף זה  -מידע חסוי); מידע חסוי כאמור
לא יימסר לאסיר.
( )2היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תציין
בהחלטתה אם הונח לפניה מידע חסוי כאמור וכן
תכלול פרטים או תמצית של המידע החסוי ,בנוסח
שהעביר הגורם שמסר את המידע ,ככל שסבר הגורם
האמור שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה
או בעניין הציבורי האחר.

(ג) חוות דעת של שירות בתי הסוהר ,כאמור בסעיף )7(9
כפי שהוחל בסעיף 19ב(א)( ,)2הכוללת מידע בעניין העבירה
שבשלה נושא האסיר עונש מאסר ,תקופת המאסר שגזר
עליו בית המשפט ,הרשעותיו הקודמות של האסיר ותקופות
המאסר שנשא בשלהן ,וכן מידע כאמור בסעיף  )6( ,)4(9ו–(,)10
ולמעט מידע חסוי ,תועבר לאסיר לפני קבלת החלטה בעניינו,
והוא רשאי להעביר את התייחסותו בכתב בתוך  48שעות.
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ממאסרים קצרים תהיה
קצרים תהיה
ממאסריםלשחרור
לשחרור היחידה
היחידה החלטת
(ד)
(ד) החלטת
בה המסמכים שהונחו
שהונחו
ויצוינו
המסמכים
בידי חבריה,
ויצוינו בה
ותיחתם
חבריה,
מנומקת,
מנומקת ,ותיחתם בידי
למשטרתוכן יועבר למשטרת
יימסר לאסיר
מההחלטהיועבר
העתק לאסיר וכן
לפניה; יימסר
לפניה; העתק מההחלטה
לרשויות הביטחון ,ואם
הביטחון ,ואם
המתאימים גם
ובמקריםלרשויות
המתאימים גם
ישראל ובמקרים ישראל
כאמור בסעיף (13ג) כפי
(13ג) כפי
בתנאים
על־תנאיבסעיף
השחרור כאמור
על־תנאי בתנאים
הותנה השחרור הותנה
המבחן או לרשות לשיקום
לשירותלשיקום
גם לרשות
המבחן -או
לשירות19ג(א)
שהוחל בסעיף
שהוחל בסעיף 19ג(א)  -גם
האסיר ,לפי העניין .האסיר ,לפי העניין.
לעניין סדרי
הפנים ובאישור ועדת
ועדת
לביטחון
ובאישור
הפניםהשר
בהסכמת
לביטחון
המשפטים,
בהסכמת השר
19ה .שר
המשפטים,
תקנות שר
תקנות לעניין סדרי 19ה.
עבודת היחידה
עבודת היחידה
לקבוע הוראות לעניין
לעניין
רשאי
הוראות
הכנסת,
לקבוע
ומשפט של
הכנסת ,רשאי
החוקה חוק
חוק ומשפט של
החוקה
לשחרור ממאסרים לשחרור ממאסרים
קצרים
לשחרור ממאסרים קצרים".
ממאסרים קצרים".
עבודת היחידה
לשחרור
סדרי
קצרים סדרי עבודת היחידה
תיקון סעיף 20
בסעיף 20 -לחוק העיקרי -
.10העיקרי
בסעיף  20לחוק
.10

()1

תיקון סעיף 20

"לפי הוראות פרק ב'";
יקראוב'";
הוראות פרק
על־תנאי"
"ששוחרר"לפי
על־תנאי" יקראו
"ששוחרר(א) ,אחרי
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,אחרי

ידי היחידה לשחרור
לשחרור
היחידה או על
ידי"על ידה
יקראו
או על
ידהאו"
"עלידה
יקראו"על
ידה(ב),או"במקום
"עלקטן
בסעיף
( )2בסעיף קטן (ב))2(,במקום
קצרים ,לפי העניין ,או".
העניין ,או".
ממאסרים
ממאסרים קצרים ,לפי
תיקון סעיף
תיקון סעיף 21
הוראות21סימן
סימן "לפי
הוראותיקראו
על־תנאי"
ששוחרר"לפי
על־תנאי" יקראו
אחרי "אסיר
ששוחרר
העיקרי,
"אסיר
אחרילחוק
העיקרי(21,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (21א) .11
.11
(ה) ,כפי שהוחל לגביו
לגביו
שהוחלעד
(13א) ו–(ג)
בסעיףכפי
האמוריםעד (ה),
מהתנאים(13א) ו–(ג)
האמורים בסעיף
והפר תנאי
מהתנאים
תנאילפרק ב'
ג' לפרק ב' והפר ג'
על־תנאי לפי הוראות
הוראות
ששוחרר
אסיר לפי
על־תנאי
19ג(ב) ,וכן
ששוחרר
בסעיף
כאמוראסיר
19ג(ב) ,וכן
בסעיףתנאי
19ג(א) ,או
כאמור
בסעיף
בסעיף 19ג(א) ,או תנאי
סימן ב' לפרק ב'" .סימן ב' לפרק ב'".
21ב
תיקון סעיף
סעיףב'".
תיקוןפרק
"לפי הוראות
יקראוב'".
הוראות פרק
על־תנאי"
"ששוחרר"לפי
על־תנאי" יקראו
העיקרי ,אחרי
"ששוחרר
אחרילחוק
בסעיף 21ב
לחוק העיקרי,
בסעיף
21ב21ב .12
.12
סעיף 22
תיקון סעיף 22
ב'" .
תיקוןפרק
"לפי הוראות
יקראוב'" .
הוראות פרק
"של אסיר"
אחרי"לפי
ברישה,יקראו
"של אסיר"
העיקרי,
אחרי
לחוק
ברישה,
העיקרי(22,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (22א) .13
.13
תיקון סעיף 23
בסעיף 23 -לחוק העיקרי -
.14העיקרי
בסעיף  23לחוק
.14

()1

תיקון סעיף 23

"לפי הוראות פרק ב'";
יקראוב'";
הוראות פרק
על־תנאי"
"ששוחרר"לפי
על־תנאי" יקראו
"ששוחרר(א) ,אחרי
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,אחרי

הוראות פרק ב'" ,במקום
"לפיבמקום
יקראו ב'",
הוראות פרק
על־תנאי"
"ששוחרר"לפי
על־תנאי" יקראו
"ששוחרר(ב) ,אחרי
בסעיף קטן
()2אחרי
( )2בסעיף קטן (ב),
"תדווח ליחידה לשחרור
לשחרור
יקראו
ליחידה
לה על"
"תדווח
"תדווח
יקראו
ובמקום
לה על"
נקבע"
"תדווח
ובמקום"אם
קבעה" יקראו
"אם קבעה" יקראו "אם נקבע"
לוועדה ,לפי העניין ,על".
העניין ,על".
קצרים או
לוועדה ,לפי
ממאסרים קצרים אוממאסרים
כותרת
לשחרור תיקון
תיקון כותרת
לשחרור
"היחידה
שחרורים" יקראו
"ועדת "היחידה
במקום יקראו
שחרורים"
העיקרי,
לחוק"ועדת
במקום
פרק ד'
העיקרי,
בכותרת
ד' לחוק
בכותרת פרק.15
.15
פרק ד'
קצרים ,ועדת שחרורים" .
שחרורים" .
ממאסרים
פרק ד' ממאסרים קצרים ,ועדת
תיקון סעיף 25
בסעיף 25 -לחוק העיקרי -
.16העיקרי
בסעיף  25לחוק
.16

תיקון סעיף 25

ממאסרים לשחרור ממאסרים
"נגד היחידה
לשחרור
היחידהיקראו
"נגדהועדה"
יקראו"נגד
במקום
הועדה"
השוליים,
בכותרת"נגד
השוליים ,במקום
()1
( )1בכותרת
קצרים או הוועדה";קצרים או הוועדה";
()2

יקראו:סעיף קטן (א) יקראו:
קטן (א)במקום
במקום סעיף ()2
"(א) ( )1האסיר "(א)
של היחידה לשחרור
לשחרור
החלטה
היחידה
עתירה נגד
החלטה של
נגדלהגיש
רשאי
עתירה
האסיר
רשאי()1להגיש
ממאסרים קצרים .ממאסרים קצרים.
רשאים להגיש עתירה נגד
עתירה נגד
לממשלה
המשפטילהגיש
לממשלה רשאים
המשפטיכוח היועץ
האסיר ובא
()2היועץ
( )2האסיר ובא כוח
להוראות סעיף (26ד);".
(26ד);".
בכפוף
סעיף
הוועדה,
להוראות
בכפוףשל
החלטה
החלטה של הוועדה,

בסעיף קטן (א)( )1או ()2
או ()2
כאמור
"עתירה(א)()1
בסעיף קטן
כאמוריבוא
"עתירהתוגש"
יבוא"עתירה
במקום
תוגש"
"עתירה (ב),
בסעיף קטן
( )3בסעיף קטן (ב))3(,במקום
(להלן  -עתירה) תוגש";
(להלן  -עתירה) תוגש";
()4

יימחקו .קטן (א)"  -יימחקו.
"לפי סעיף
(א)" -
המילים
סעיף קטן
עד (ה),
"לפי
המילים (ג)
בסעיפים קטנים
(( )4ג) עד (ה),
בסעיפים קטנים
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תיקון כותרת
פרק ו'

.17

בכותרת פרק ו' לחוק העיקרי ,במקום "ועדות שחרורים" יקראו "היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים ,ועדות שחרורים".

הוספת סעיף 31א

.18

אחרי כותרת פרק ו' יקראו:

תיקון סעיף 36

.19

בסעיף  36לחוק העיקרי ,במקום "הועדה" יקראו "היחידה לשחרור ממאסרים קצרים
והוועדה".

תיקון חוק זכויות
נפגעי עבירה -
מס'  - 13הוראת
שעה

.20

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א2001- ,3כך:

"היחידה לשחרור 31א( .א) בשירות בתי הסוהר תפעל יחידה שתדון ותחליט
ממאסרים קצרים -
בבקשות לשחרור על־תנאי ממאסר של אסירים לפי סעיף .2
הוראת שעה
(ב) נציב בתי הסוהר ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ,ימנה
לחברי היחידה האמורה בסעיף קטן (א) שלושה סוהרים
כמפורט להלן:
( )1סוהר בכיר הכשיר להיות שופט שלום ,והוא
יעמוד בראש היחידה;
( )2קצין שירות בתי הסוהר בעל תואר אקדמי
במשפטים וניסיון בתחום הכליאה;
( )3קצין שירות בתי הסוהר שלו חמש שנות
ניסיון באחד מהתחומים האלה :עבודה סוציאלית,
פסיכולוגיה או חינוך.
(ג) נציב בתי הסוהר ימנה סוהר שישמש מזכיר ליחידה
האמורה בסעיף קטן (א); המזכיר יהיה אחראי לקביעת מועדי
התכנסות היחידה ,לסדרי עבודתה ,לריכוז נתונים ומסמכים
הנחוצים לה לשם עבודתה ולהעברת החלטותיה לאסיר
ולמשטרת ישראל ובמקרים המתאימים גם לרשויות הביטחון,
לרשות לשיקום האסיר או לשירות המבחן ,לפי העניין.
(ד) בסעיף זה" ,סוהר" ו"סוהר בכיר"  -כהגדרתם בפקודת
בתי הסוהר".

()1

בסעיף  ,2אחרי ההגדרה "חוק סדר הדין הפלילי" יקראו:
""חוק שחרור על־תנאי ממאסר"  -חוק שחרור על־תנאי ממאסר ,התשס"א;";2001-

()2

בסעיף - 19
(א) בכותרת השוליים ,אחרי "עמדה" יקראו "לפני היחידה לשחרור ממאסרים
קצרים או";
(ב) בסעיף קטן (א) ,במקום "הודעה לפי הוראות סעיף  10על מועד הבאת
הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים" יקראו "לפי הוראות סעיף  10הודעה כמפורט
להלן" ,במקום "לפני הוועדה" יקראו "לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים
או הוועדה ,לפי העניין" ובמקום "משחרור הנידון" יקראו "משחרור הנידון:
( )1הודעה על מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של הנידון ,שבו
רשאית היחידה לשחרור ממאסרים קצרים להחליט בבקשה לשחרור על־
תנאי של הנידון לפי סעיף  2לחוק שחרור על־תנאי ממאסר;
()2

3
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הודעה על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים;";

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;183התשע"ז ,עמ'  .29
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(ג)

יקראו:סעיף קטן (ב) יקראו:
קטן (ב)במקום
במקום סעיף (ג)
לשחרור -ממאסרים קצרים" -
ממאסרים קצרים"
לשחרור ו"היחידה
שחרורים"
ו"היחידה
זה" ,ועדת
שחרורים"
"(ב) בסעיף
"(ב) בסעיף זה" ,ועדת
 ;".על־תנאי ממאסר;".
שחרור
בחוקממאסר
על־תנאי
כהגדרתן
כהגדרתן בחוק שחרור

()3

הרביעית -בתוספת הרביעית -
()3
בתוספת
במקום פרט  3יקראו:
יקראו:
(א) במקום פרט (3א)
השלב

השלב

הגוף המוסר מידע

הגוף המוסר מידע

הסוהר";שירות בתי הסוהר";
מאסרו
בתי
מתקופת
שלישים שירות
שני מאסרו
מתקופת
שלישים תום
שני 	.3מועד
" 	.3מועד תום "
כאמור בסעיף  2לחוק
אסירלחוק
בסעיף 2
שהוא
כאמור
אסיר נידון
של נידון שהוא של
הנידוןמועד הבאת הנידון
ממאסר ,או
על–תנאיהבאת
שחרוראו מועד
שחרור על–תנאי ממאסר,
חוק; הוראות אותו חוק;
השחרורים ,לפי
הוראות אותו
ועדת
לפני לפי
לפני ועדת השחרורים,
זכותוגם הודעה על זכותו
יכלול
הודעהזהעל
לגבי שלב
יכלול גם
יידוע לגבי שלב זהיידוע
עמדתו לפני היחידה
היחידה
להביע את
עמדתו לפני
אתהנפגע
של הנפגע להביעשל
קצרים או לפני ועדת
ממאסרים ועדת
קצרים או לפני
לשחרור
לשחרור ממאסרים
לפי הוראות סעיף 19
השחרורים19,
השחרורים ,לפי הוראות סעיף
לחוקיקראו "פרק ב' לחוק
הסוהר"
"פרק ב'
יקראו בתי
לפקודת
הסוהר"
לפרק ב'
בתי
לפקודתה'
במקום "סימן
לפרק ב'
בפרט ,4
(ב)"סימן ה'
(ב) בפרט  ,4במקום
שחרור על־תנאי ממאסר".
שחרור על־תנאי ממאסר".
תיקון חוק
תיקון חוק הגנה
הגנהמין,
עבירות
מין,ביצוע
מפני
עבירות
הציבור
ביצוע
הגנה על
חוק מפני
הציבור
על את
יקראו
הגנה
השעה
את חוק
הוראת
יקראו
בתקופת
הוראת השעה
בתקופת .21
.21
על הציבור מפני
על הציבור מפני
4
4
יבוא:
(ג)
קטן
סעיף
אחרי
יבוא:
,3
(ג)
שבסעיף
קטן
סעיף
כך
אחרי
,
התשס"ו2006-

,3
שבסעיף
כך
,
התשס"ו2006-

ביצוע עבירות מין
ביצוע עבירות מין

על־תנאי -הוראת
שחרור  -מס' 5
הוראת
 מס' - 5ממאסר
בחוקממאסר
על־תנאי
כהגדרתה
קצריםשחרור
ממאסרים בחוק
לשחרור כהגדרתה
ממאסרים קצרים
"(ג )1היחידה
היחידה לשחרור
"(ג)1
שעה
שעה
שהוכנה מסוכנות שהוכנה
על־תנאי ,הערכת
לשחרור מסוכנות
על־תנאי ,הערכת
החלטה בבקשה
לשםלשחרור
בבקשה
החלטהלקבל,
מוסמכת
מוסמכת לקבל ,לשם
".12פיקוח לפי סעיף ".12
סעיףצו
הוצאת
לצורךלפי
אופיקוח
הדיןצו
הוצאת
לצורך גזר
לצורך מתן
לצורך מתן גזר הדין או

השבים ,תיקון חוק
תיקון חוק
המרשם,5
התשמ"א1981-
התשמ"א1981-,5
הפלילי ותקנת
השבים,
המרשם
ותקנת
הפליליחוק
יקראו את
המרשם
השעה
הוראתחוק
יקראו את
בתקופת
 .22השעה
המרשםהוראת
בתקופת
.22
הפלילי ותקנת
הפלילי ותקנת
ו־"33
32
,11
סעיפים
ו־"33
לפי
שחרורים
32
,11
סעיפים
"וועדת
לפי
במקום
שחרורים
(טו),
"וועדת
בפרט
הראשונה,
במקום
(טו),
שבתוספת
בפרט
הראשונה,
כך
שבתוספת
כך
השבים  -מס' - 21
השבים  -מס' - 21
שעה
הוראת
הוראת שעה
עד ."33
ו־31א
סעיפים 11
לפיעד ."33
ו־31א
שחרורים
סעיפים 11
לפיוועדת
קצרים
שחרורים
ממאסרים
לשחרורוועדת
ממאסרים קצרים
יבוא "יחידה
יבוא "יחידה לשחרור
הכנסתדיווח
לכנסת אופן
דיווח על
של אופן
ומשפט על
הכנסת דיווח
החוקה חוק
ומשפט של
חוקלוועדת
ימסור
החוקה
הפנים
לוועדת
לביטחון
ימסור
השר
לכנסת לביטחון.23הפנים
דיווח השר
.23
העיקרי ,כנוסחו בחוק זה;
בחוק זה;
בחוק
כנוסחו
כמשמעותה
קצריםהעיקרי,
כמשמעותה בחוק
לשחרור ממאסרים
היחידה קצרים
פעילותממאסרים
פעילות היחידה לשחרור
תקופת הוראת השעה.
השעה.
הוראתתום
 2019ועד
תקופת
באוקטובר
ועד תום
החל
2019
לשנה,
באוקטובר
יימסר אחת
לשנה ,החל
אחת כאמור
דיווח כאמור יימסרדיווח

תחולהחל בתקופה
בתקופהמאסרם
חלמתקופת
שלישים
שנימאסרם
מתקופת
שמועד תום
שלישים
אסירים
תום שני
יחולו על
אסיריםזהשמועד
הוראות חוק
.24יחולו על
תחולה הוראות חוק זה
.24
תקופת הוראת השעה.
השעה.
הוראתתום
 )2018ועד
תקופת
בנובמבר
ועד תום
התשע"ט (15
בנובמבר )2018
(15בכסלו
שמיום ז'
שמיום ז' בכסלו התשע"ט
איו י לת ש ק ד
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה
שרת המשפטים
ראש הממשלה ראש הממשלה

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יו ל י ן יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

4
5

ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;234התשע"ז ,עמ' .332
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;322התשע"ז ,עמ' .331
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חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (תיקון מס'  ,)4התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 3

.2

הוספת סעיפים
3א עד 3ג

.3

התש"ס( 12000-להלן  -החוק העיקרי),


בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום),
בסעיף - 1
()1

אחרי "בחוק זה  "-יבוא:
""אחראי על הפעוט"  -הורה או אפוטרופוס של הפעוט;
"ועדה"  -ועדת פעוטות בסיכון או ועדת תכנון טיפול והערכה;
"ועדת פעוטות בסיכון"  -ועדה כאמור בסעיף 3א;
"מחלקה לשירותים חברתיים"  -המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית
שבתחומה נמצא מקום מגוריו של האחראי על הפעוט;";

()2

בהגדרה "משפחתון" ,במקום "והרווחה" יבוא "הרווחה והשירותים החברתיים";

()3

אחרי ההגדרה "משפחתון" יבוא:
""עובד סוציאלי המטפל במשפחה"  -עובד סוציאלי במחלקה לשירותים
חברתיים ,המטפל בפעוט ובמשפחתו;";

( )4בהגדרה "הועדה" ,במקום ""הועדה"" יבוא ""ועדת תכנון טיפול והערכה"" ולפני
"כהגדרתה" יבוא "הוועדה";
()5

בהגדרה "השר" ,במקום "והרווחה" יבוא "הרווחה והשירותים החברתיים".

בסעיף  3לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "עובד סוציאלי" יבוא "המטפל במשפחה" ובמקום "חוות דעת
רפואית" יבוא "מידע רפואי בכתב מרופא או מאחות;",
()2

בפסקה ( ,)2אחרי "התמכרות לסמים" יבוא "התמכרות להימורים;",

( )3בפסקה ( ,)5אחרי "רופא" יבוא "מומחה ברפואת" ובמקום "התפתחות הילד" יבוא
"התפתחות הילד ,רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד".
אחרי סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:
"ועדת פעוטות
בסיכון

3א.

(א) רשות מקומית תקים במחלקה לשירותים חברתיים ועדת
פעוטות בסיכון שתדון ותקבע אם פעוט הוא פעוט בסיכון
כאמור בסעיף  2ואת דרכי הטיפול בעניינו במסגרת הקהילה,
כגון טיפול על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה ,הפניה
לטיפול מקצועי על ידי גורמים אחרים או הפניה לשירותים
ציבוריים שונים שלהם זכאים הפעוט ומשפחתו.
(ב)

הרכבה של ועדת פעוטות בסיכון יהיה כלהלן:
( )1מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או עובד
סוציאלי מהמחלקה שהוא מינה ,שאינו העובד
הסוציאלי המטפל במשפחה ,והוא יהיה יושב ראש
הוועדה;
()2

*
1
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העובד הסוציאלי המטפל במשפחה;

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,1231מיום כ"ח בסיוון התשע"ח ( 11ביוני  ,)2018עמ' .954ס"ח התש"ס ,עמ'  ;248התשע"ז ,עמ' .331

 םיקוחה רפס רפסי  2742,םיקוחה רפסיקוחה רפס

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000584, received on -26/07/2018 ,

כאמורבעל תפקיד כאמור
אם קיים
תפקיד
בעלצוות,
ראש
קיים
מדריך
צוות ,אם
( )3מדריך ראש ()3
הממונה על העובד
העובד
חברתיים,
הממונה על
לשירותים
חברתיים,
במחלקה
במחלקה לשירותים
בפסקה זו" ,מדריך ראש
"מדריך ראש
במשפחה;
המטפל זו,
במשפחה; בפסקה
הסוציאלי המטפל הסוציאלי
במחלקה לשירותים
לשירותים
סוציאלי העובד
עובדבמחלקה
העובד
צוות" -
צוות"  -עובד סוציאלי
עובדים במחלקה ,לפי
צוותלפי
במחלקה,
אחראי על
עובדים
אשר
צוות
חברתיים,
חברתיים ,אשר אחראי על
קביעת מנהל המחלקה;
קביעת מנהל המחלקה;
הוועדה,יושב ראש הוועדה,
אחר שקבע
מקצועיראש
שקבע יושב
מומחה
( )4אחר
( )4מומחה מקצועי
אם קבע .
אם קבע .
התנאים לדיון
בוועדת תכנון
טיפול והערכה

לדיון
הנסיבות המפורטות להלן,
המפורטות להלן,
3א ,בהתקיים
הנסיבות
בהתקייםבסעיף
אף האמור
בסעיףעל3א,
אף האמור3ב.
התנאיםעל
3ב.
בוועדת תכנון
ותקבע אם פעוט הוא
הוא
שתדון
היאפעוט
ותקבע אם
שתדוןוהערכה
היאטיפול
תכנון
והערכה
והערכהתכנון טיפול ועדת
טיפול ועדת
בסיכון כאמור בסעיף :2
בסעיף :2
פעוט בסיכון כאמורפעוט

בו דרכי טיפול בעבור
בעבור
ונקבעו
טיפול
בוועדה
דיוןדרכי
ונקבעו בו
התקיים בעבר
דיון בוועדה
( )1התקיים בעבר()1
המטפלהסוציאלי המטפל
הסוציאלי העובד
העובדולדעתו של
ומשפחתו,
ולדעתו של
הפעוט ומשפחתו ,הפעוט
שניתנו למשפחה לא
והסיוע לא
הטיפוללמשפחה
ניסיונותשניתנו
במשפחה ,והסיוע
במשפחה ,ניסיונות הטיפול
הפעוט; שבו נמצא הפעוט;
להפחתת הסיכון
הובילושבו נמצא
הובילו להפחתת הסיכון
לפני ועדת תכנון טיפול
טיפול
נדון
תכנון
הפעוט
ועדת
לפנישל
נדוןאחיו
הפעוטשל
( )2שלעניינם
( )2עניינם של אחיו
והערכה;
והערכה;
טיפול והשגחה ביחס
ביחס
והשגחהדרכי
הורה על
טיפול
לנוער
דרכי
המשפט
הורה על
לנוער בית
( )3בית המשפט ()3
התש"ך-והשגחה) ,התש"ך-
הנוער (טיפול
והשגחה),
(טיפוללחוק
הנוערסעיף 3
לחוקעל פי
לפעוט
לפעוט על פי סעיף 3
1960;2
1960;2
()4

 ;)1(3כאמור בסעיף ;)1(3
בסעיףמוכה
כאמורהפעוט
חשש כי
מוכה
קיים
הפעוט
קיים חשש כי()4

בסיכון גבוה ולדעתו
ולדעתו
גבוה נמצא
שהפעוט
בסיכון
ממשי
נמצא
חשש
שהפעוט
ממשי קיים
( )5קיים חשש ()5
עניינויש להביא את עניינו
במשפחה,
להביא את
המטפל
הסוציאלייש
העובדבמשפחה,
שלהמטפל
של העובד הסוציאלי
שלא והערכה ,אף שלא
תכנוןאףטיפול
והערכה,
בוועדת
טיפול
לדיון
תכנון
הפעוט
בוועדת
של הפעוט לדיון של
( .)4פסקאות ( )1עד (.)4
הוראות
מתקיימות( )1עד
מתקיימות הוראות פסקאות
תוקף החלטות
הוועדות

בעניינו של פעוט שחלות
פעוט שחלות
שלבסיכון
פעוטות
ועדתבעניינו
בסיכון
פעוטותדנה
ועדת (א)
החלטותדנה 3ג.
תוקף (א)
3ג.
הוועדות
תכנון טיפול והערכה
והערכה
טיפול ועדת
תכנוןאו דנה
סעיף 3ב,
הוראותועדת
לגביו או דנה
לגביו הוראות סעיף 3ב,
לפגוע אין בכך כדי לפגוע
סעיף 3ב,
הוראותכדי
לגביואין בכך
סעיף 3ב,
הוראותחלות
בפעוט שלא
בפעוט שלא חלות לגביו
החלטות ועדות אלה .
אלה .
ועדותשל
בתוקף של החלטותבתוקף
הוראות סעיף 3ב שנדון
לגביושנדון
סעיף 3ב
שחלות
הוראות
לגביופעוט
עניינו של
(ב) שחלות
(ב) עניינו של פעוט
האפשרי לדיון בוועדת
בוועדת
בהקדם
יובאלדיון
האפשרי
בסיכון,
בהקדם
פעוטות
יובא
בוועדת
בוועדת פעוטות בסיכון,
תכנון טיפול והערכה".
תכנון טיפול והערכה".

תיקון סעיף 4
בסעיף  4לחוק העיקרי -
בסעיף  4לחוק.4העיקרי -
.4

תיקון סעיף 4

השתתפות" ובמקום
ובמקום
השתתפות""דרגת
השתתפות" יבוא
"שיעור "דרגת
השתתפות" יבוא
"שיעור(ב) ,במקום
בסעיף קטן
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (ב),
להוראות חישוב הכנסה
"בהתאם הכנסה
להוראות חישוב
כאמור" יבוא
"בהתאם
שיקבע
הכנסהיבוא
כאמור"
למבחני
"בהתאםשיקבע
"בהתאם למבחני הכנסה
והשירותים החברתיים";
החברתיים";
והשירותיםהרווחה
משרד העבודה
הרווחה
העבודהשל
האינטרנט
משרד
באתר
שיפרסםשל
שיפרסם באתר האינטרנט
()2
2

סעיף קטן (ג) )2(-בטל;סעיף קטן (ג)  -בטל;

ס"ח התש"ך ,עמ' .52
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()3

בסעיף קטן (ד) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "שבה מתגורר הפעוט" יבוא "שבתחומה נמצא מקום
מגוריו של האחראי על הפעוט" ובמקום "מיתרת עלות השהות של הפעוט במעון
היום" יבוא "מעלות השהות של הפעוט במעון היום שנותרה לאחר ניכוי סכום
השתתפות החייב כאמור בסעיף קטן (ב)";
(ב)

()4

בפסקה ( ,)2במקום "והרווחה" יבוא "הרווחה והשירותים החברתיים";

במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) השר ושר האוצר ,באישור שר הפנים ,רשאים ,בצו ,לשנות את שיעור
ההשתתפות של הרשות המקומית האמור בסעיף קטן (ד);".

()5

סעיף קטן (ו)  -בטל.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

חיים כץ

הרווחה
שר העבודה
והשירותים החברתיים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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