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חוק העונשין )תיקון מס' 115(, התשע"ב—2012*

בחוק העונשין, התשל"ז—1977  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 346)א()2(, אחרי "מטפל 1  תיקון סעיף 346 
נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד 

מאלה" 

בסעיף 347)א()2( לחוק העיקרי, אחרי "מטפל נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר 2 תיקון סעיף 347
או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

בסעיף 347א לחוק העיקרי — 3 תיקון סעיף 347א 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "מטפל נפשי", במקום "באופן מקצועי" יבוא "או שמציג   )1(
את עצמו כעוסק" והסיפה החל במילים "והוא פסיכולוג" — תימחק;

בסעיף קטן )ב(, אחרי "יראו מעשים כאמור שנעשו" יבוא "על ידי מטפל נפשי   )2(
שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

בסעיף 348)ד()2( לחוק העיקרי, אחרי "מטפל נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר 4 תיקון סעיף 348
או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג—2002  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 תיקון סעיף 20

על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף  ")ג( 
סכום של 300 שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור )בסעיף זה 
— הסכום הנוסף(; הסכום הנוסף יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה בהתאם להוראות 

לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, המנהל רשאי —  )ד( 

להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה   )1(
פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;

לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו — לפטור אותו   )2(
מתשלום הסכום הנוסף, ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים 

לפטור, אם מצא שמתקיים אחד מאלה:

עקב מצבו הבריאותי של הכלב, סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה  )א( 
את חייו;

התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב )29 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 448, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 124 

ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשס"ה, עמ' 751   1

התקבל בכנסת ביום א' בסיוון התשע"ב )22 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 442, מיום י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(, עמ' 106 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 170   1
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הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 תיקון סעיף 7
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 11א 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 

התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב )29 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(, עמ' 85 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, 1031   1

הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 11א בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 

ספר החוקים 2362, י"ד בסיוון התשע"ב, 2012 6 4




