(ב)
(י)

המסיע קיבל ,או שהיה צפוי לקבל ,תשלום בעד הנסיעה;".

בסעיף קטן (ד ,)1במקום "(ג) או (ג ")5יבוא "(ג)( ,ג )5או (ג;")6

(יא) בסעיף קטן (ד- )2
( )1בפסקה ( ,)1במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" והסיפה החל במילים
"ואולם רשאי"  -תימחק;
( )2בפסקה ( ,)2במקום הסיפה החל במילים "של  3שנים" יבוא "שלא
תעלה על שלוש שנים";
(יב) בסעיף קטן (ה) ,בהגדרה "מעביד" ו"מתווך כוח אדם" ,המילים "(העסקה
שלא כדין) ,התשנ"א - "1991-יימחקו.
תיקון סעיף 2

.2

תיקון חוק מאבק
בארגוני פשיעה
 -מס' 3

	.3

בסעיף  2לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )5יבוא:
"( )6הוגשו כתבי אישום או ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בנוגע
לעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה ,התשס"ג ,2003-בשל עבירות כאמור בפסקה (.")1
בחוק מאבק בארגוני פשיעה ,התשס"ג2003- ,3בתוספת הראשונה ,אחרי פרט  7יבוא:
"7א 	.עבירות לפי סעיף 12א(ג)( )1לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב".1952-
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ב ני מ י ן ב ן – א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שמעון פרס
נשיא המדינה
3

יצחק אהרונוביץ
השר לביטחון הפנים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס'  ,)18התש"ע2010-*
תיקון סעיף 24

.1

תיקון סעיף 24א

.2

בחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (24א) -
( )1ברישה ,אחרי "שנה אחת" יבוא "או קנס כאמור בסעיף (61א)( )4לחוק העונשין,
התשל"ז1977-( 2להלן  -חוק העונשין)";
()2

בפסקה (- )1
(א) ברישה ,במקום "או לרמוז על זיהויו" יבוא "בין על ידי כלל הציבור ובין על
ידי סביבתו הקרובה ,או לרמוז על זיהויו כאמור ,בין באמצעות פרסום של קולו,
דמותו ,כולה או חלקה ,סביבתו או דמויות הקרובות לקטין ,ובין בדרך אחרת";
(ב) בפסקת משנה (ה) ,בסופה יבוא "ואולם אין בכך כדי למנוע פרסום דמותו
של בגיר שמייחסים לו עבירה";
(ג) בפסקת משנה (ו) ,במקום "לחוק העונשין ,התשל"ז ";1977-יבוא "לחוק העונשין,
למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים או פגיעת איבה ,כהגדרתן בחוק לתיקון
דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955- ,3או מעשה טרור ,או עד להם;".

*
1
2
3
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בסעיף 24א לחוק העיקרי ,במקום "פשעים" יבוא "עבירות".
התקבל בכנסת ביום ב' בניסן התש"ע ( 17במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,240מיום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ,)2008עמ' .358ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשס"ח ,עמ' .716
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשט"ו ,עמ' .96

ספר החוקים  ,2236ח' בניסן התש"ע23.3.2010 ,

אחרי24ג
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 24ב
העיקרי
אחרי
24ב לחוק
סעיף .3
.3
"צילום קטין תוך
פגיעה בפרטיותו

"צילום קטין תוך
הגנת ו–( )3לחוק הגנת
()2(18ב) ו–(ד)
ו–( )3לחוק
בסעיף
המנויותו–(ד)
ההגנות()2(18ב)
המנויות בסעיף
24ג.
ההגנות
24ג.
פגיעה בפרטיותו
שנעשהצילום קטין שנעשה
יחולו על
קטין
צילוםלא
התשמ"א1981-,4
הפרטיות,לא יחולו על
הפרטיות ,התשמ"א1981-,4
פגיעה בפרטיותו של
תוךשל
בפרטיותו
פגיעה(24א)(,)1
תוךבסעיף
המנויות
(24א)(,)1
בנסיבות
בנסיבות המנויות בסעיף
האמור ,למעט צילום לפי
צילום לפי
למעטלחוק
בסעיף )1(2
האמור,
כמשמעותה
בסעיף  )1(2לחוק
הקטין כמשמעותה הקטין
עבירה".התרחשות עבירה".
צילום של
התרחשות
סעיף 24א או
סעיף 24א או צילום של

ני מ י ן נ ת ני ה ו
ב ני מ י ן נ ת ניבה ו
ראש הממשלהראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

4

הוספת סעיף 24ג

שמעון פרס
נשיא המדינה

י צ ח ק הירצצחוגק ה ר צ וג
והשירותים החברתיים
והשירותים החברתיים
שר הרווחה שר הרווחה

ר א וב ן ררי אב לובי ן ר י ב ל י ן
ראש הכנסת
הכנסת
יושב ראשיושב

ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

(תיקון) ,התש"ע2010-*
התש"ע2010-*
פטור מיוחד)
(תיקון),
(ביטול
מיוחד)
הקניה
פטור
ומס
(ביטול
הקניההבלו
ומסהמכס,
חוק המכס ,הבלוחוק
התשי"ז1957-1
התשי"ז1957-1תיקון
תיקון סעיף 1
סעיף1 -החוק
(להלן
(להלן  -החוק
מיוחד),
(ביטול פטור
מיוחד),
פטורהקניה
(ביטולומס
המכס ,הבלו
בחוק הקניה
בחוק המכס.1,הבלו ומס
.1
בסעיף  ,1בסופו יבוא:
יבוא:
העיקרי),
העיקרי) ,בסעיף  ,1בסופו

הכנסה;2-פקודת מס הכנסה;2
""הפקודה"
""הפקודה"  -פקודת מס
שתחילתה ב– 1בינואר".
בינואר".
חודשים
שתחילתה ב–1
תקופה של 12
חודשים
מס" -
"שנת 12
"שנת מס"  -תקופה של
תיקון התוספת
יבוא :אחרי פרט  11יבוא:
העיקרי,
פרט 11
אחרילחוק
בתוספת
 .2העיקרי,
בתוספת לחוק
.2

תיקון התוספת

שמתקיימים בו כל אלה:
כל אלה:
לפקודה
שמתקיימים בו
בסעיף ()2(9ב)
לפקודה
כהגדרתו
()2(9ב)
ציבורי
מוסדבסעיף
כהגדרתו
" 	.12מוסד ציבורי "	.12
()1

היא סעד או בריאות;
בריאות;
הציבורית
סעד או
מטרתו
הציבורית היא
()1
מטרתו

אישור מרשם העמותות,
העמותות,
מרשםבידו
לפקודה ,ויש
בידו אישור
סעיף 46
לפקודה ,ויש
נקבע לעניין
סעיף 46
לעניין הוא
( )2הוא נקבע ()2
ההקדשות ,כמשמעותו
כמשמעותו
או מרשם
ההקדשות,
התש"ם1980-,3
או מרשם
העמותות,
התש"ם1980-,3
כמשמעותו בחוק
כמשמעותו בחוק העמותות,
שנת המס שבה הוא
לגביהוא
שבה
התקין
ניהולוהמס
לגבי שנת
התקין ,4על
התשל"ט1979-
הנאמנות,על ניהולו
התשל"ט1979-,4
בחוק הנאמנות ,בחוק
מייבא טובין;
מייבא טובין;
לענייןמיום שנקבע לעניין
שנקבעלפחות
שנה אחת
ומתוכןמיום
לפחותלפחות
שנה אחת
ומתוכןשנים
לפחות שלוש
הוא פועל
שלוש שנים
( )3הוא פועל ()3
סעיף  46לפקודה; סעיף  46לפקודה;
המיועדים לחלוקה בלא
לחלוקה בלא
תמורה כלשהי
המיועדים
כלשהיבלא
שנתרמו לו
תמורה
טובין
מייבאבלא
שנתרמו לו
טובין הוא
( )4הוא מייבא ()4
השוטפת של המוסד".
המוסד".
לפעילותו
השוטפת של
לפעילותויכולת או
או למחוסרי
תמורה
תמורה למחוסרי יכולת
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1
2
3
4

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב' בניסן התש"ע ( 17במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,303מיום י' בשבט התש"ע ( 25בינואר  ,)2010עמ' .94ס"ח התשי"ז ,עמ' .141
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התש"ם ,עמ' .210
ס"ח התשל"ט ,עמ' .128
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