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ובלבד  העסקי,  השירות  נותן  נגד  משמעתי  בהליך  לפתוח 
של  חששו  את  שעוררו  המידע  פרטי  רק  ייכללו  שבפנייה 
לפתוח  שמוסמך  מי   - מוסמך"  "גורם  זה,  לעניין  הממונה; 
בהליך משמעתי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-1961, או חוק רואי חשבון, התשט"ו-

1955 3, לפי העניין "

בסעיף 11יד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:5 תיקון סעיף 11יד

 ")ב1(  שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן )ב()2(,
לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי 

על אף האמור בסעיף קטן )ב()3(, היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך  )ב2( 
דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס 

הכנסה, בשינויים המחויבים "

בסעיף 13)א( לחוק העיקרי, אחרי "נגיד בנק ישראל," יבוא "שר המשפטים," 6 תיקון סעיף 13

תיקון חוק איסור 
 מימון טרור 

- מס' 5

בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 4, בסעיף 48)א(, במקום "7 או 8א" יבוא "7, 8א 7 
או 8ב" 

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8ב)ב( לחוק העיקרי, 8  )א( 
כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה )להלן - יום התחילה( 

על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא יוטל עיצום  )ב( 
כספי על המפר הוראות לפי סעיף 8ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, אלא 

תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 111(, התשע"ד-2014*

בפקודת התעבורה  1, בסעיף 69א -1 תיקון סעיף 69א

בסעיף קטן )ד(, אחרי "אותו אדם אם יורשע בעבירה" יבוא "וכן דרכי התקשרות   )1(
עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כאמור בסעיף קטן )ה(, כפי שמסרה רשות הרישוי 

למשטרת ישראל" והסיפה החל במילים "השר לביטחון הפנים" - תימחק;

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מועד הנפקת ")ה(   )1(
הטופס ואת המספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג 
במועד זה ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע נוסף; המידע הנוסף

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 556, מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(, עמ' 116 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 644   1

ס"ח התשט"ו, עמ' 26   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 210   4
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שיהיה ניתן לקבל יהיה מידע בדבר מועדי ביצוע העבירות וסוגי העבירות 
ממשטרת  שנמסרו  כפי  נקודות,  לחובתו  נרשמו  שבשלן  הנהג  שביצע 
ישראל, ואמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי, אם הטילה, בשל הנקודות 
כאמור; לעניין זה, "אמצעי תיקון" ו"נקודות תקפות" - כמשמעותם בחלק 

ז' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 

רשות הרישוי רשאית למסור לנהג מידע כאמור בפסקה )1( וכן פרטי   )2(
והטלפון,  האינטרנט  באמצעות  לרבות  נוספות,  בדרכים  נוספים,  מידע 

ובלבד שתובטח סודיות המידע הנמסר "

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק השמות )תיקון מס' 6(, התשע"ד-2014*

בחוק השמות, התשט"ז-1956  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4, במקום הסיפה החל 1 תיקון סעיף 4 
במילים "פרטי; אולם" יבוא "פרטי אחד" 

במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא: 2 החלפת סעיף 13

הוריו של קטין שטרם מלאו לו עשר שנים רשאים לשנות 13 "שינוי שם של קטין )א( 
את שמו הפרטי, ובלבד שנתנו לו - אם הוא מסוגל לחוות את 
דעתו - הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין, 
ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו; מלאו 
לקטין עשר שנים, לא ישונה שמו הפרטי אלא אם כן נתן 
מרשם  בחוק  כמשמעותו  רישום,  פקיד  בפני  הסכמתו  את 
השם  על  שם  הוספת  ולעניין  התשכ"ה-1965,  האוכלוסין, 
הקיים - אלא אם כן נתן את הסכמתו להוספה מראש בכתב; 
לא נתן קטין כאמור את הסכמתו לשינוי, לא ישונה שמו אלא 

באישור בית המשפט  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, התקיימו נסיבות רפואיות  )ב( 
שבשלהן לא ניתן לקבל את הסכמת הקטין, רשאים ההורים 
להוסיף לו שם על שמו הקיים, אף אם לא נתן את הסכמתו 

מראש בכתב 

קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו; לא  )ג( 
נתנו ההורים את הסכמתם לשינוי, רשאי הוא להגיש תובענה, 
ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3)ד( לחוק בית המשפט לענייני 

משפחה, התשנ"ה-1995  2 

שיהיה ניתן לקבל יהיה מידע בדבר מועדי ביצוע העבירות וסוגי העבירות 
ממשטרת  שנמסרו  כפי  נקודות,  לחובתו  נרשמו  שבשלן  הנהג  שביצע 
ישראל, ואמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי, אם הטילה, בשל הנקודות 
כאמור; לעניין זה, "אמצעי תיקון" ו"נקודות תקפות" - כמשמעותם בחלק 

ז' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 

רשות הרישוי רשאית למסור לנהג מידע כאמור בפסקה )1( וכן פרטי   )2(
והטלפון,  האינטרנט  באמצעות  לרבות  נוספות,  בדרכים  נוספים,  מידע 

ובלבד שתובטח סודיות המידע הנמסר "

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק השמות )תיקון מס' 6(, התשע"ד-2014*

בחוק השמות, התשט"ז-1956  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4, במקום הסיפה החל 1 
במילים "פרטי; אולם" יבוא "פרטי אחד" 

תיקון סעיף 4 

החלפת סעיף 13במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא: 2 

הוריו של קטין שטרם מלאו לו עשר שנים רשאים לשנות 13 "שינוי שם של קטין )א( 
את שמו הפרטי, ובלבד שנתנו לו - אם הוא מסוגל לחוות את 
דעתו - הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין, 
ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו; מלאו 
לקטין עשר שנים, לא ישונה שמו הפרטי אלא אם כן נתן 
מרשם  בחוק  כמשמעותו  רישום,  פקיד  בפני  הסכמתו  את 
השם  על  שם  הוספת  ולעניין  התשכ"ה-1965,  האוכלוסין, 
הקיים - אלא אם כן נתן את הסכמתו להוספה מראש בכתב; 
לא נתן קטין כאמור את הסכמתו לשינוי, לא ישונה שמו אלא 

באישור בית המשפט  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, התקיימו נסיבות רפואיות  )ב( 
שבשלהן לא ניתן לקבל את הסכמת הקטין, רשאים ההורים 
להוסיף לו שם על שמו הקיים, אף אם לא נתן את הסכמתו 

מראש בכתב 

קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו; לא  )ג( 
נתנו ההורים את הסכמתם לשינוי, רשאי הוא להגיש תובענה, 
ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3)ד( לחוק בית המשפט לענייני 

משפחה, התשנ"ה-1995  2 

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 560, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(, עמ' 127 

ס"ח התשט"ז, עמ' 94; התשס"ח, עמ' 203   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   2
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