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חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 4(, התשע"ט-2019*

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016,אחריסעיף40יבוא:1פהוספתסעיף40א

"מניעתשחרור
על־תנאיממאסר
שלמישהורשע

ברצחאובניסיון
לרצח

לאישוחררעל־תנאימנשיאתיתרתתקופתמאסרולפיחוק40אפ
שחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001,מישנגזרעליועונש
שבית לרצח ניסיון או רצח של עבירה ביצוע בשל מאסר
המשפטקבעלגביהבפסקדינו,לפיסעיף37,שהיאמעשה
טרור,אומישוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיף33)א(לחוק
עבירה עבר כי בעניינו הדין פסק יסוד על מצאה האמור,

כאמורשהיאמעשהטרורלפניתחילתושלחוקזהפ"

תיקוןחוק
להארכתתוקפן

שלתקנותשעת
חירום)יהודה

והשומרון-שיפוט
בעבירותועזרה

משפטית(

בחוקלהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה2פ
משפטית(,התשכ"ח-21967,בתקנותהמובאותבתוספת,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחן

בחוקמעתלעת,בתקנה6,אחריתקנתמשנה)א1(יבוא:

סעיף40אלחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016,יחולעלמישנגזרעליועונש ")א2(
מאסרבשלביצועעבירהשלגרימתמוותבכוונהאוניסיוןלגרימתמוותבכוונה,
בהתאםלצובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-

32009,שוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיף33)א(לחוקהשחרורמצאהעליסודפסק
הדיןבעניינושהיאמעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016פ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק לפינוי שדות מוקשים )תיקון - הוראת שעה(, התשע"ט-2019*

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(1פהוראתשעה
)להלן-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקלפינוישדותמוקשים,התשע"א-12011

)להלן-החוקהעיקרי(,כאמורבחוקזהפ

בשםהחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ2פתיקוןשםהחוק

בסעיף1לחוקהעיקרי,אחרי"שאינםחיונייםלביטחוןהמדינה"יקראו"ולפינוישטחי3פתיקוןסעיף1
נפלים"ואחרי"נקייםממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"פ

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1225,מיוםי"זבאיירהתשע"ח)2במאי2018(,עמ'920פ

ס"חהתשע"א,עמ'658פ 1

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-821,מיוםכ'בכסלוהתשע"ט)28בנובמבר2018(,עמ'48פ

ס"חהתשע"ו,עמ'898;התשע"ח,עמ'292פ 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'994פ 2

קובץהמנשריםמס'234,עמ'5902פ 3
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בסעיף2לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף2

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-לאייקראו,ובסופהיקראו"או )1(
טנק";

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-לאתיקרא; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יקראו: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יקראו: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםנמצאיםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יקראו: )5(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר"-כמשמעותםבתקנה125לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

ישבונפליםאוישחשששישבונפלים,כתוצאהמהטמנה,מפעילות )1(
אימוניםאומביצועניסויים,אוכתוצאהמתאונהעקבאחדמאלה;

הוצאלגביוצוסגירה; )2(

השרקבע,עלפיהמלצתהרמטכ"ל-לענייןשטחבשימושצה"ל, )3(
אוהמנהלהכללישלמשרדהביטחון-לענייןשטחבשימושמערכת
הביטחון,כיהשטחאינודרושעודלפעילותצה"לאומערכתהביטחון,
וכיניתןלפנותאתהנפליםשבו;לענייןזה,"מערכתהביטחון"-כלאחד

מאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )א(

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרת )ב(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998;

"תקנותההגנה"-תקנותההגנה)שעתחירום(,31945;";

ההגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"-לאתיקראפ )8(

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ5פ

בסעיף3לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ6פתיקוןסעיף3

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-4פ

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-לאייקראו,ובסופהיקראו"או )1(
טנק";

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-לאתיקרא; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יקראו: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יקראו: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםנמצאיםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יקראו: )5(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר"-כמשמעותםבתקנה125לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

ישבונפליםאוישחשששישבונפלים,כתוצאהמהטמנה,מפעילות )1(
אימוניםאומביצועניסויים,אוכתוצאהמתאונהעקבאחדמאלה;

הוצאלגביוצוסגירה; )2(

השרקבע,עלפיהמלצתהרמטכ"ל-לענייןשטחבשימושצה"ל, )3(
אוהמנהלהכללישלמשרדהביטחון-לענייןשטחבשימושמערכת
הביטחון,כיהשטחאינודרושעודלפעילותצה"לאומערכתהביטחון,
וכיניתןלפנותאתהנפליםשבו;לענייןזה,"מערכתהביטחון"-כלאחד

מאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )א(

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרת )ב(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998;

"תקנותההגנה"-תקנותההגנה)שעתחירום(,31945;";

ההגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"-לאתיקראפ )8(

תיקוןכותרתבכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ5פ
פרקב'

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ6פ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348פ 2

ע"ר1945,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055פ 3
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בסעיף4לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(- )א(

ברישה,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"ואחרי )1(
"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים";

אחריפסקתמשנה)א(יקראו: )2(

כלליםלגיבושהצעהלתכניתלפינוישטחינפלים;בכללים ")א1(
כאמוריהיואמותמידהשיביאובחשבוןאתמיקומםשלשטחי

הנפלים,אתהיקפםואתמורכבותפינוים;";

בפסקתמשנה)ג(- )3(

בפסקתמשנה)1(,אחרי"פינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחי )א(
נפלים";

"ושטחי יקראו מוקשים" "שדות אחרי ,)2( משנה בפסקת )ב(
נפלים"ואחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בפסקאותמשנה)ו(ו–)ח(,בכלמקום,אחרי"שדותמוקשים"יקראו )4(
"ושטחינפלים";

בפסקתמשנה)ז(,אחרי"שדותהמוקשים"יקראו"ושטחיהנפלים"; )5(

בפסקתמשנה)ט(,במקוםהאמורבהיקראו"כלליםלפינוימוקשים )6(
ונפלים";

אחריפסקה)ט(יקראו: )7(

כלליםלביצועסקרעלידיהרשותלשםהקטנתהיקףשדות ")י(
נפלים או מוקשים אי־הימצאות הנפליםעקב ושטחי המוקשים

בהם;";

במקוםפסקה)2(יקראו: )ב(

מפעילים באמצעות נפלים ושטחי מוקשים שדות לפינוי לפעול )2("
וחברותמפקחותשעמםתתקשרבהתאםלהוראותפרקה';";

בפסקה)5(,אחרי"בשדותהמוקשים"יקראו"ובשטחיהנפלים"; )ג(

בפסקה)6(,אחרי"לשדותמוקשים"יקראו"אולשטחינפלים"; )ד(

בסעיףקטן)ב(,במקום"עד)ט("יקראו"עד)י("פ )2(

תיקוןכותרת
סימןג'בפרקב'

בכותרתסימןג'בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופהיקראו"ודמיפינוי"פ8פ

לפניסעיף9לחוקהעיקרייקראו:9פהוספתסעיף8א

בסימןזה-8אפ"הגדרות-סימןג'

"דמיפינוי"-כמשמעותםלפיסעיף9ב;

"מיזםפינוי",שלשדהמוקשיםאושלשטחנפלים-מיזם
פינוישלשדהמוקשיםאושטחנפליםמסוים,לרבות

תכנוןהמיזם,ביצועוופיקוחובקרהעלביצועופ"
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בסעיף9לחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,אחרי"שלהרשות"יקראו"המיועדלפינוישדותמוקשים"ובסופו )1(
יקראו")בסימןזה-סכוםהיסוד(";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

נוסףעלסכוםהיסוד,תקבעהממשלהתקציבלפינוישטחינפליםכחלק ")א1(
מהצעתחוקהתקציבהשנתישתונחעלשולחןהכנסתפ"

הוספתסעיפים
9או־9ב

אחריסעיף9לחוקהעיקרייקראו:11פ

עלאףהאמורבסעיף9)א(רישה,מיזםפינוישלשדה9אפ"מימוןמיזםפינוי )א(
מתרומות או היסוד מסכום ימומן הרשות, בידי מוקשים

שקיבלההקרןלפיהוראותפרקג'פ

רק ימומן הרשות, בידי נפלים שטח של פינוי מיזם )ב(
מתקציבהרשותלפינוישטחינפליםלפיסעיף9)א1(אומדמי

פינויפ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לשםמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בפ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפליםביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(פ

לענייןדמי יקבעהוראות שרהאוצר בהסכמת השר )ב(
פינוי,ובכללזהרכיבידמיפינוי,כלליחישובםואופןגבייתם

בידיהרשותפ"

בסעיף11)א()1(לחוקהעיקרי,המילים"כאמורבסעיף9"-לאייקראופ12פתיקוןסעיף11

בסעיף12)ב(לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף12

ברישה,אחרי"מפעילמסוים"יקראו"אושלחברהמפקחתמסוימת"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"המפעיל"יקראו"אוהחברההמפקחת"פ )2(

תיקוןכותרת
פרקה'

בכותרתפרקה'לחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ14פ

החלפתכותרת
סימןא'בפרקה'

במקוםכותרתסימןא'בפרקה'יקראו:15פ

 "סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם
גופים נוספים".

לפניסעיף18לחוקהעיקרייקראו:16פהוספתסעיף17א

"פינוישדות
מוקשיםושטחי

נפלים

בידי17אפ אלא נפלים שטח או מוקשים שדה יפונה לא )א(
הרשות,באמצעותמפעילוחברהמפקחת,בהתאםלהוראות

פרקזהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צבאהגנהלישראלרשאי )ב(
לפנותשדהמוקשיםאושטחנפלים,בהתאםלפקודותהצבא

כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-41955פ"

בסעיף18לחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף18

בכותרתהשוליים,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-10פ

בסעיףקטן)א(,אחרי"שלהרשות"יקראו"המיועדלפינוישדותמוקשים"ובסופו )1(
יקראו")בסימןזה-סכוםהיסוד(";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

נוסףעלסכוםהיסוד,תקבעהממשלהתקציבלפינוישטחינפליםכחלק ")א1(
מהצעתחוקהתקציבהשנתישתונחעלשולחןהכנסתפ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף9לחוקהעיקרייקראו:11פ
9או־9ב

עלאףהאמורבסעיף9)א(רישה,מיזםפינוישלשדה9אפ"מימוןמיזםפינוי )א(
מתרומות או היסוד מסכום ימומן הרשות, בידי מוקשים

שקיבלההקרןלפיהוראותפרקג'פ

רק ימומן הרשות, בידי נפלים שטח של פינוי מיזם )ב(
מתקציבהרשותלפינוישטחינפליםלפיסעיף9)א1(אומדמי

פינויפ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לשםמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בפ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפליםביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(פ

לענייןדמי יקבעהוראות שרהאוצר בהסכמת השר )ב(
פינוי,ובכללזהרכיבידמיהפינוי,כלליחישובםואופןגבייתם

בידיהרשותפ"

תיקוןסעיף11בסעיף11)א()1(לחוקהעיקרי,המילים"כאמורבסעיף9"-לאייקראופ12פ

תיקוןסעיף12בסעיף12)ב(לחוקהעיקרי-13פ

ברישה,אחרי"מפעילמסוים"יקראו"אושלחברהמפקחתמסוימת"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"המפעיל"יקראו"אוהחברההמפקחת"פ )2(

תיקוןכותרתבכותרתפרקה'לחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ14פ
פרקה'

החלפתכותרתבמקוםכותרתסימןא'בפרקה'יקראו:15פ
סימןא'בפרקה'

 "סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם
גופים נוספים".

הוספתסעיף17אלפניסעיף18לחוקהעיקרייקראו:16פ

"פינוישדות
מוקשיםושטחי

נפלים

בידי17אפ אלא נפלים שטח או מוקשים שדה יפונה לא )א(
הרשות,באמצעותמפעילוחברהמפקחת,בהתאםלהוראות

פרקזהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צבאהגנהלישראלרשאי )ב(
לפנותשדהמוקשיםאושטחנפלים,בהתאםלפקודותהצבא

כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-41955פ"

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-17פ

בכותרתהשוליים,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

ס"חהתשט"ו,עמ'171פ 4
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בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקלפינוישדותמוקשים)תיקון-הוראת ")א1(
שעה(,התשע"ט-52019,תגישהרשותלשרולוועדההמייעצתהצעהלתכנית
לפינוישטחינפלים,ובתוךשנתייםמיוםהפרסוםכאמור-הצעהלתכניתלפינוי

שטחינפליםביםפ"

בסעיף19לחוקהעיקרי-18פתיקוןסעיף19

שטחי רשימת "ואת יקראו המוקשים" שדות "רשימת אחרי )א(, קטן בסעיף )1(
הנפלים"ובמקום"בה"יקראו"בהן";

בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,אחרי"שדותהמוקשים"יקראו"ושטחיהנפלים"ואחרי )2(
"סוגהמוקשים"יקראו"והנפלים";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"לפנותמוקשים"יקראו"אונפלים"פ )3(

בסעיף20לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,אחרי"פינוישדהמוקשים"יקראו"אושטח19פתיקוןסעיף20
נפלים"פ

בסעיף21לחוקהעיקרי-20פתיקוןסעיף21

בסעיףקטן)א(,בסופויקראו"אושטחינפלים)בחוקזה-מפעיל("; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"יפנהאתהמוקשים"יקראו"אוהנפלים"ואחרי"משדה )2(
המוקשים"יקראו"אומשטחהנפלים,לפיהעניין"פ

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,בסופויקראו")בחוקזה-חברהמפקחת("פ21פתיקוןסעיף22

סעיף26לחוקהעיקרי-לאייקראפ22פביטולסעיף26

בסעיף28לחוקהעיקרי-23פתיקוןסעיף28

בכותרתהשוליים,אחרי"שדהמוקשים"יקראו"אושטחנפלים"; )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בשדהמוקשים"יקראו"אובשטחנפלים"ואחרי"פנוי )2(
ממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,בכלמקום,אחרי"שדהמוקשים"יקראו"אושטחנפלים" )3(
ואחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"פ

בסעיף30לחוקהעיקרי-24פתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)א(,במקום"בשלהימצאותמוקשיםבו"יקראו"בשלהימצאותאו )1(
חששלהימצאותשלמוקשיםאונפליםבשטח"ובסופויקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"; )2(

אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )3(

הרשותרשאיתלפנותלמפקדהצבאילשםביטולצוסגירההחלעלשטח ")ב1(
בשלחששלהימצאותמוקשיםאונפליםבאותושטח,לאחרשבדקהאתהשטח
לפיכלליהסקרשנקבעולפיסעיף4)א()1()י(ומצאהכיאיןבומוקשיםאונפלים,
לפיהעניין;פנתההרשותכאמורבסעיףקטןזה,יבטלהמפקדהצבאיאתצו
הסגירה,ובלבדשנוכחכיקייםאישורבכתבשלהרשותכיהשטחפנויממוקשים

אומנפלים,לפיהענייןפ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי")ב("יקראו"או)ב1("פ )4(

ס"חהתשע"ט,עמ'110פ 5
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אחריסעיף31לחוקהעיקרייקראו:25פהוספתפרקו'1

"פרק ו'1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

סיועהרשות
בפינוינפליםשל

טיליםורקטות

להורות31אפ רשאי הפנים, לביטחון השר לבקשת השר, )א(
שטח לפינוי לפעול חירום, שעת שאינה בתקופה לרשות,
אווירית, הפצצה של תוצאה שהם נפלים בו שיש פתוח
הפגזהארטילריתאורקטיתאוכלסוגאחרשליריארוךטווח
מצדאויב,והואאינושטחנפליםכהגדרתובחוקזה)בסעיף

זה-שטחנפליטילים(פ

הוראהכאמורבסעיףקטן)א(תינתןבכפוףלהעמדת )ב(
המשאביםהנדרשיםלרשותעלידיהמשרדלביטחוןהפנים

לשםפינוישטחנפליהטיליםפ

ניתנההוראהכאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

בקשתה, לפי לרשות, ישראל משטרת תסייע )1(
להערךלפינוישטחנפליהטילים,ובכללזהתעביר
לרשותאתכלהמידעהנוגעבדברשישבידיהלגבי
שטחנפליהטילים,וביןהשאראתסוגהנפליםונקודות

הייחוסלסימוןהשטח;

למנועמכלאדם לבקשתהרשות, רשאישוטר, )2(
גישהלשטחנפליהטיליםאולסביבתואולדרושמכל
כל לעשות הוא ורשאי כאמור, משטח לצאת אדם
פעולההדרושהבאופןחיונילשםכךלרבותשימוש

בכוחסבירכלפיאדםאורכושפ

דיןשטחנפליטיליםשהתקיימולגביוהוראותסעיפים )ד(
קטנים)א(עד)ג(כדיןשטחנפליםכהגדרתובחוקזהפ

בסעיףזה,"שעתחירום"-כלאחתמאלה: )ה(

החלטהלפתוחבמלחמהאולנקוטפעולהצבאית )1(
משמעותיתלפיסעיף40לחוק־יסוד:הממשלה6;

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9)ג(לחוק )2(
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-71951;

90)ב( הכרזהעלאירועחירוםאזרחילפיסעיף )3(
לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-81971פ"

בסעיף32)ב(לחוקהעיקרי-26פתיקוןסעיף32

הרישהעדהמילים"לפידרישתה"תסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"תכניתשנתית )1(
שלהרשות"יקראו"לענייןפינוישדותמוקשיםותכניתשלהרשותלענייןפינוישטחי

נפלים"ובמקום"תקציבה"יקראו"תקציבהרשות";

אחריפסקה)1(יקראו: )2(

בדוחכאמורבפסקה)1(יפורטודרכיהמימוןשלפינוישדותהמוקשיםושל )2("
פינוישטחיהנפלים,בחלוקהגאוגרפיתפ";

הוספתפרקו'1אחריסעיף31לחוקהעיקרייקראו:25פ

"פרק ו'1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

סיועהרשות
בפינוינפליםשל

טיליםורקטות

להורות31אפ רשאי הפנים, לביטחון השר לבקשת השר, )א(
שטח לפינוי לפעול חירום, שעת שאינה בתקופה לרשות,
אווירית, הפצצה של תוצאה שהם נפלים בו שיש פתוח
הפגזהארטילריתאורקטיתאוכלסוגאחרשליריארוךטווח
מצדאויב,והואאינושטחנפליםכהגדרתובחוקזה)בסעיף

זה-שטחנפליטילים(פ

הוראהכאמורבסעיףקטן)א(תינתןבכפוףלהעמדת )ב(
המשאביםהנדרשיםלרשותעלידיהמשרדלביטחוןהפנים

לשםפינוישטחנפליהטיליםפ

ניתנההוראהכאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

בקשתה, לפי לרשות, ישראל משטרת תסייע )1(
להיערךלפינוישטחנפליהטילים,ובכללזהתעביר
לרשותאתכלהמידעהנוגעבדברשישבידיהלגבי
שטחנפליהטילים,וביןהשאראתסוגהנפליםונקודות

הייחוסלסימוןהשטח;

למנועמכלאדם לבקשתהרשות, רשאישוטר, )2(
גישהלשטחנפליהטיליםאולסביבתואולדרושמכל
כל לעשות הוא ורשאי כאמור, משטח לצאת אדם
פעולההדרושהבאופןחיונילשםכךלרבותשימוש

בכוחסבירכלפיאדםאורכושפ

דיןשטחנפליטיליםשהתקיימולגביוהוראותסעיפים )ד(
קטנים)א(עד)ג(כדיןשטחנפליםכהגדרתובחוקזהפ

בסעיףזה,"שעתחירום"-כלאחתמאלה: )ה(

החלטהלפתוחבמלחמהאולנקוטפעולהצבאית )1(
משמעותיתלפיסעיף40לחוק־יסוד:הממשלה6;

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9)ג(לחוק )2(
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-71951;

90)ב( הכרזהעלאירועחירוםאזרחילפיסעיף )3(
לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-81971פ"

תיקוןסעיף32בסעיף32)ב(לחוקהעיקרי-26פ

הרישהעדהמילים"לפידרישתה"תסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"תכניתשנתית )1(
שלהרשות"יקראו"לענייןפינוישדותמוקשיםותכניתשלהרשותלענייןפינוישטחי

נפלים"ובמקום"תקציבה"יקראו"תקציבהרשות";

אחריפסקה)1(יקראו: )2(

בדוחכאמורבפסקה)1(יפורטודרכיהמימוןשלפינוישדותהמוקשיםושל )2("
פינוישטחיהנפלים,בחלוקהגאוגרפיתפ";

ס"חהתשס"א,עמ'158פ 6

ס"חהתשי"א,עמ'78פ 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390פ 8
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הסיפההחלבמילים"דוחכאמור"תסומןכפסקה")3("פ )3(

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
הוראתשעה-

מס'121

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-27,92000פ
כךשבתוספתהראשונה,בפרט38,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
ושרהביטחון

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 63(, התשע"ט-2019*

הוספתכותרת
סימןא'בפרקז'

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-11967)להלן-החוקהעיקרי(,אחריכותרתפרקז'יבוא:1פ

"סימן א': חקירת יכולת והוראה על תשלום בשיעורים".

הוספתסימןב'
בפרקז'

אחריסעיף69ב1לחוקהעיקרייבוא:2פ

"סימן ב': חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים

בסימןזה-69ב2פהגדרות-סימןב'

חוב לתשלום הוראה - בשיעורים" לתשלום "הוראה
בשיעוריםלפיצותשלומיםאולפיכללים;

"כללים"-כללימנהלמערכתההוצאהלפועלשנקבעולפי
סעיף69א;

"צותשלומים"-צותשלומיםלבקשתחייבלפיסעיף7א)ג(,
צותשלוםבשיעוריםלפיסעיף69,צותשלומיםשניתן
במעמדהבירוראוההבאהלפיסעיף69יג)ב()1(אוצו

תשלומיםשניתןבצואיחודלפיסעיף74יא;

"ריביתבסיס"-הריביתשנדרשהחייבלשלםלזוכהכלזמן
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