
* התשמ"ג1983 (תיקון), השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק

4 סעיף החוקתיקון  1(להלן התשמ"א1981 השבים, ותקנת הפלילי המרשם לחוק 4 בסעיף .1
: יבוא (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי),

להגבלות כפופת אינה (א) קטן בסעיף המפורטים הגופים בין מידע העברת "(ג)
".12 בסעיף כאמור הודעה מסירת מחייבת ואינה מידע מסירת לענין קובע זה שחוק

10 סעיף תיקון העיקרי לחוק 10 בסעיף .2

: יבוא ובסופו (א) יסומן בסעיף האמור (1)

או מסוכן בסם לשימוש הנוגעת נהיגה רשיון בעל של עבירה כל "ובדבר
זה, בסעיף ; סמים) עבירת  (להלן בו שימוש לצורך מסוכן סם להחזקת
התשל"ג חדש], [נוסח המסוכנים הסמים בפקודת כהגדרתו  מסוכן" "סם

:"2 1973

: יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)

בקשתה, לפי ,3 התעבורה פקודת לפי הרישוי לרשות תמסור המשטרה "(ב)
נהיגה." רשיון מבקש שעבר סמים עבירת על המרשם מן מידע

א 11 סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 11 סעיף אחרי .3

על "מידע
סגורים תיקים

כאמור לדין להעמיד שלא או לחקור שלא החלטה על מידע א. 11

התשמ"ב משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק ו62 59 בסעיפים
לאותו 231 סעיף לפי ההליכים עוכבו שבו משפט על מידע וכן ,41982

השלישית." בתוספת המפורטים לגופים אלא יימסר לא חוק,

12 סעיף תיקון העיקרי לחוק 12 בסעיף .4

; יימחקו  בתקנות" שתיקבע בדרך יהיה "העיון המלים (א), קטן בסעיף (1)

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (2)

לכך שנקבע מי או המשטרה יתנו זה, חוק פי על אדם על מידע נמסר "(ב)
לא זו הוראה ; המידע) נושא  (להלן אדם לאותו כך על הודעה בתקנות

: אלה במקרים תחול

; 10 סעיף לפי הרישוי לרשות נמסר המידע (1)

(כב) (יח), עד (י) (א), בפרטים המפורטים לגופים נמסר המידע (2)
המפורטים התפקידים ולבעלי הראשונה שבתוספת ו(כח) (כו) עד
סיני עזה, חבל והשומרון, (יהודה לתקנותשעתחירום 4א(א) בתקנה
; התשכ"ז51967 משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט  סיני ודרום

; המידע." למסירת בכתב הסכים המידע נושא (3)

, התשמ"ג , 1630 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1983 ביולי 26) התשמ"ג באב ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
. 186 עמ'
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"לנושא יבוא שקיבל" "למי במלים המתחילה הסיפה במקום (ג), קטן בסעיף (3)

; המידע." את שקיבל למי זאת, ביקש המידע נושא אם וכן, המידע

: יבוא (ד) קטן סעיף במקום (4)

בדיד יהיו טעות תיקון על או מידע מסירת על וההודעה במידע העיון (ד) י'
הכנסת." של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור בתקנות שתיקבע

(כא) (יט), (יח), (יד), (יב), עד (י) (א)' "בפרטים במקום העיקרי, לחוק 13 בסעיף .5
(כה) (כד), (כב), (כא), (יט), עד (יד) (יב), עד (י) (ה), עד (א) "בפרטים יבוא ו(כד)"

ו(כח)".

13 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק (א) 16 בסעיף .6

; לממשלה" המשפטי "וליועץ יבוא בסוסו (א), קטן בסעיף (1)

(ג). יסומן (ד) קטן וסעיף יימחק,  (ג) קטן סעיף (2)

16 סעיף תיקון

 הראשונה בתוספת .7

: יבוא (יא) פרט במקום (1)

לממשלה המשפטי שהיועץ מי כוחו, ובא לממשלה המשפטי היועץ "(יא)
לחוק 12 בסעיף כאמור ותובע פליליים הליכים לעכב סמכותו את לו אצל

" ; התשמ"ב1982 משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר

; מחקר'' "בסוגי יבוא ובתנאים" "במקרים לפני (כב), בפרט (2)

: יבוא (כז) פרט אחרי (3)

התשי"ח61958." הסעד, שירותי בחוק כמשמעותו סעד פקיד "(כח)

התוספת תיקון
הראשונה

: יבוא השניה התוספת אחרי תוספת8. הוספת
שלישית

שלישית "תוספת
11א) (סעיף

סמכותו את לו אצל לממשלה המשפטי שהיועץ מי לממשלה, המשפטי היועץ (א)

[נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 12 בסעיף כמשמעותו ותובע פליליים הליכים לעכב
; תפקידיהם מילוי לצורך התשמ"ב1982, משולב],

; סעיף באותו שנקבעו הכללים לפי לחוק, 4(א) בסעיף המפורטים הגופים (ב)

; מבחן קצץ (ג)

ועדת באישור בתקנות שנקבעו ובתנאים במקרים מחקר, בסוגי  מדעי חוקר (ד)
הכנסת." של ומשפט חוק החוקה

במקום התשמ"ב1982, משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק (א) 188 בסעיף ,9
בפלילים". הדן דין בית או משפט בית "של יבוא המשפט" בתי של "בפלילים

סדר חוק תיקון
הפלילי הדין

בגין מנחם
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר

נסים משה
המשפטים שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא
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