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חוק העונשין (תיקון מס' 116), התשע"ב—2012*

בחוק העונשין, התשל"ז—1977  1, אחרי סעיף 51ח יבוא: 1. הוספת סעיף 51ח1 

"איסור יציאה 
מהארץ לעובד 

שירות 

עובד שירות לא יצא מהארץ במהלך תקופת עבודת השירות, 51ח1. 
אלא באישור הממונה." 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 4), התשע"ב—2012*

בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה—2005  1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה 1.תיקון סעיף 1
"אדם שהוא פעיל טרור", לפני "אדם שהוא פעיל בביצוע" יבוא "אחד מאלה: (1)", במקום 

"או אדם" יבוא "(2) אדם" והסיפה החל במילה "כאמור" — תימחק.

בסעיף 2 לחוק העיקרי —2.תיקון סעיף 2

בסעיף קטן (א) —  (1)

בפסקה (1), בסופה יבוא "לעניין פסקה זו, "נקבע מחוץ לישראל" — נקבע   (א) 
בידי גורם מוסמך של מדינה זרה בעקבות הליכים שננקטו בה לפי דיניה."; 

אחרי פסקה (1) יבוא: (ב) 

"(1א) נקבע בידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או בידי מי 
שהיא הסמיכה לכך כי אדם זר הוא אדם שהוא פעיל טרור או כי חבר בני 
אדם זר הוא ארגון טרור, רשאית ועדת השרים, בכפוף להוראות סעיף קטן 
(ד)(1), להכריז על אותו אדם שהוא פעיל טרור או על אותו חבר בני אדם 

שהוא ארגון טרור.";

בפסקה (2) — (ג) 

ברישה, במקום "לעניין פסקה (1)" יבוא "לעניין סעיף קטן זה";  (1)

ההגדרה "נקבע מחוץ לישראל" — תימחק;  (2)

בסעיף קטן (ג), המילים "כאמור בסעיף קטן (ג)" — יימחקו.  (2)

(9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב   *
הממשלה — 659, מיום כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012), עמ' 376.

ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 375.  1

(9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב   *
הממשלה — 677, מיום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012), עמ' 754.

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 446.  1

ספר החוקים 2369, כ"ז בתמוז התשע"ב, 17.7.2012


