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"שר ממונה" ובמקום המשפטים "שר יבוא ממונה" "שר הדתות במקום ,30 בסעיף (4)
יבוא המשפטים,"  שר ועם לערעורים הדין בית ראש עם בהתייעצות הדתות רשאי,

." רשאי לערעורים, בית הדין ראש בהתייעצות עם המשפטים, "שר

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

פרידמן דניאל
המשפטים שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

חקיקה), (תיקוני לקטינים והימורים הגרלה כרטיסי של מכירה איסור חוק
התשס"ח-2007*

.1 - העונשין) חוק - התשל"ז-11977 (להלן העונשין, בחוק

תימחק;(1) - האדם" הציג "לא במילים החל הסיפה 185א(ב), בסעיף

תימחק;(2) - האדם" הציג "לא במילים החל הסיפה 193א(ג), בסעיף

 -  231 בסעיף (3)

סעיף הוראות "למעט יבוא  זה,"  סימן "הוראות אחרי  (א),  קטן בסעיף (א)
231א,";

יבוא: (א) סעיף קטן אחרי (ב)

מסוימת, הגרלה הגרלות, סוגי על יחולו לא 231א סעיף הוראות "(א1)
לכך, הסמיכו שהשר מי או האוצר,  שר  אשר מסוים,  הימור או הימורים
להגרלות יינתן לא זה קטן היתר כאמור בסעיף ואולם לקטינים; לערכם התיר

כסף."; בתשלום מותנית בהם להשתתף שהזכות ולהימורים

יבוא: 231 סעיף אחרי (4)

"איסור מכירת
כרטיסי הגרלה

והימורים
לקטינים

אחר,231א. דבר כל או כרטיסים  מפיץ  או מוכר  המציע, (א)
בהימור או בהגרלה להשתתף זכות על להעיד הבאים
- זה (בסעיף 231(א) סעיף לפי היתר ניתן שלעריכתם

חודשים. שישה מאסר - דינו לקטין, כרטיסים),

מאדם מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש המציע, מוכר או (ב)
שבה תעודה לו לקבל כרטיסים שיציג או לקנות המבקש

גילו." את לוודא ניתן

ההימורים 2. להסדר חוק - (להלן התשכ"ז-21967  בספורט, ההימורים להסדר בחוק
יבוא: 10 סעיף אחרי בספורט),

"איסור מכירת
הימורים כרטיסי

לקטינים

הבאים10א. אחר, או כל דבר כרטיסים מוכר או מפיץ המציע, (א)
- זה (בסעיף  זה חוק לפי בהימור להשתתף זכות על להעיד 

חודשים. שישה מאסר - דינו לקטין, כרטיסים),

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (9 באוקטובר 2007); התשס"ח בתשרי כ"ז ביום בכנסת  * התקבל

.252 עמ' התשס"ז (11 ביולי 2007), בתמוז כ"ה ― 164, מיום הכנסת חוק  
.316 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.130 עמ' התשנ"ה, 2 ס"ח התשכ"ז, עמ' 142;

חוק תיקון
מס' - העונשין

95

להסדר חוק תיקון
ההימורים

4 מס' בספורט -
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מאדם לדרוש רשאי כרטיסים מפיץ או מוכר המציע, (ב)
ניתן שבה  תעודה לו שיציג כרטיסים לקבל או לקנות המבקש 

גילו." את לוודא

לחוק3.תחילה וסעיף 10א זה, 1 לחוק כנוסחו בסעיף לחוק העונשין, 231א סעיף של תחילתם
של  פרסומו מיום חודשים שישה זה, 2 לחוק בסעיף כנוסחו בספורט, ההימורים להסדר

חוק זה.

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

אדלה ' מג גאלב
המדע התרבות והספורט שר

פרידמן דניאל
המשפטים השר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ח-2007* ,(80 מס' (תיקון והבניה התכנון חוק

סעיפים הוספת
ו–48ד 48ג

יבוא:1. סעיף 48ב אחרי העיקרי), החוק - התשכ"ה-11965 (להלן והבניה, התכנון בחוק

"זכות עיון
מוסד במסמכי

תכנון

48ד -48ג. ובסעיף זה בסעיף (א)

התשנ"ח-21998; המידע, חופש חוק - המידע" חופש "חוק

למיתקנים הוועדה - ביטחוניים" למיתקנים תכנון "מוסד
ביטחוניים כמשמעותן למיתקנים הערר ביטחוניים וועדת

ו'; בפרק

בגופים הביטחון להסדרת בחוק כהגדרתו - ביטחון" "ממונה
התשנ"ח-31998; ציבוריים,

או מצולם מוסרט, מוקלט, וכן מידע פרוטוקול, לרבות - "מסמך"
ממוחשב.

מוסד אותו של מסמך בכל  לעיין זכאי תכנון  מוסד חבר (ב)
ימי עבודה שלושה בתוך תפקידו, מילוי לשם לו תכנון, הדרוש
ובלבד מהמסמך, וכן זכאי הוא לקבל העתק זאת, שביקש מיום
מוסד מצד סבירה בלתי משאבים הקצאת ההעתק בהכנת שאין
העתק שקיבל ביטחוניים  למיתקנים תכנון מוסד חבר  התכנון;
במשרד ביטחון ממונה הנחיות לפי בו ינהג כאמור, ממסמך

מידע). אבטחת הנחיות - (להלן מידע לאבטחת בנוגע הפנים

של(ג) בתחומו הנמצאת מרחבית  ברשות  מועצה חבר (1)
זכאי בה, חבר שאינו ,19 בסעיף כאמור מקומי תכנון מרחב
הנוגעים מרחב אותו של התכנון מוסד במסמכי לעיין
מהם, העתק  ולקבל מכהן הוא  שבה המרחבית לרשות 

קבע כן אם אלא (ב), הוראות סעיף קטן זה לעניין ויחולו
או במסמך עיון לאפשר אין  כי התכנון  מוסד ראש יושב
המנויות מהעילות יותר או אחת בשל העתקו מסירת

המידע. חופש לחוק 9(א) בסעיף

לפי במסמך שעיין בפסקה (1) כאמור מועצה חבר (2) על
הוראות יחולו ממנו, העתק קיבל או זה קטן סעיף הוראות

המחויבים. בשינויים ,46 סעיף

כל המוסד  חברי לפני יובאו תכנון מוסד של דיון (ד) בכל
חברי לפני כאמור מסמך הובא לא לדיון; הנוגעים המסמכים

לכך. את הטעמים ראש המוסד ינמק יושב המוסד,

מוסד ראש מסמך שיושב על יחולו לא זה סעיף  הוראות (ה)
תרשומות או פנימיים דיונים בדבר מידע כולל שהוא קבע התכנון
או חבריהם תכנון, מוסדות עובדי בין פנימיות התייעצויות של
פרוטוקולים ולמעט בדין הקבועות התייעצויות למעט יועציהם,

מוסד התכנון. מישיבות של

אחרות חובות ועל זכויות על להוסיף בא זה בסעיף האמור (ו)
מהן. לגרוע ולא וקבלתו מידע מסירת לעניין

ניהול חובת
ופרסומו פרוטוקול

פרוטוקול,48ד. ויוקלט יירשם תכנון מוסד של ישיבה בכל (א)
רישוי; יושב רשות של על ישיבות תחול לא הקלטה ואולם חובת
הפרוטוקול של התקין לניהולם אחראי יהיה התכנון מוסד ראש
שיירשמו בפרוטוקול, להפסיק הוא, מטעמים ורשאי וההקלטה 

התייעצות. לצורך הישיבה הקלטת את

בין בו, ויצוינו הדיון פרטי את  נאמנה ישקף הפרוטוקול (ב)
- השאר

ומקום קיומה; מועד הישיבה (1)

בו; היום ושינויים שנערכו סדר (2)

בישיבה הנוכחים התכנון מוסד חברי שמות (3)
וכן הישיבה, בפתיחת שנכחו אלה בציון ותפקידיהם,

ותפקידיהם; שנעדרו מהישיבה החברים שמות

;42 סעיף לפי חוקי מניין של קיומו (4)

שנכחו התכנון  מוסד חברי שאינם מוזמנים שמות  (5)
ותפקידיהם; בישיבה

לצורך הישיבה  בהקלטת  הפסקות  הדיון,  מהלך  (6)
התייעצות והטעמים להפסקות;

ותוצאות בישיבה  התכנון מוסד שקיבל החלטות  (7)
הצבעה, בכל וכן פירוט המשתתפים שהתקיימו, הצבעות
אופן - התכנון מוסד מחברי שליש לפחות זאת דרשו ואם

ההצבעה; אחד ממשתתפי כל של הצבעתו

זה. חוק לפי התכנון למוסד למסרן שחובה הודעות (8)

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (9 באוקטובר 2007); התשס"ח בתשרי כ"ז ביום בכנסת  * התקבל

.90 עמ' התשס"ז (28 בפברואר 2007), באדר י' ― 136, מיום הכנסת חוק  
.412 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

3 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.


