חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס'  ,)6התשע"ב2012-*
תיקון סעיף 17

.1

בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) ,התשס"ב2002- ,1בסעיף  ,17במקום "תשע
שנים" יבוא " 12שנים".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשע"ב ( 4ביולי  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,698 -מיום כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני  ,)2012עמ' .948
ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;468התשע"א ,עמ' .949

חוק עבודת הנוער (תיקון מס'  ,)15התשע"ב2012-*
הוספת סעיף 29א

.1

בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג1953- ,1אחרי סעיף  29יבוא:
"צו למניעת
פעולה מפירה

29א( .א)

( )1היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו ,או
למפקח עבודה בכיר ששר התעשייה המסחר והתעסוקה
הסמיך לעניין זה ,יסוד סביר להניח שאדם מבצע או
עומד לבצע ,במעשה או במחדל ,פעולה מפירה ,רשאי
הוא להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן
צו המורה לאותו אדם להימנע מהפעולה המפירה
או לעשות מעשה למניעתה (בסעיף זה  -צו למניעת
פעולה מפירה).
( )2הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה ,רשאי
תובע כהגדרתו בסעיף  12לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב1982- ,2להגיש בקשה למתן
צו למניעת פעולה מפירה.
( )3בסעיף זה" ,פעולה מפירה"  -פעולה בניגוד
להוראות לפי סעיפים 2 ,2א(18 ,14 ,12 ,11 ,7 ,6 ,5 ,4 ,ב),
22 ,22 ,21 ,20א27 ,24 ,23 ,ה28 ,28 ,א33 ,32 ,31 ,ד.

(ב)

*
1
2
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( )1בית הדין האזורי לעבודה רשאי לתת צו למניעת
פעולה מפירה במעמד צד אחד.

התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,469מיום ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי  ,)2012עמ' .206ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התש"ע ,עמ' .639
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

ספר החוקים  ,2366ט"ו בתמוז התשע"ב5.7.2012 ,

יתקיים הדיון במעמד
במעמד
הדיוןאחד,
במעמד צד
צויתקיים
אחד,
( )2צדניתן
( )2ניתן צו במעמד
יאוחר משבעה ימים
ימים
משבעהולא
האפשרי
יאוחר
בהקדם
הצדדים ולא
הצדדים בהקדם האפשרי
הדין האזורי לעבודה
לעבודה
האזורי בית
הדין ורשאי
בית הצו,
ורשאי מתן
מיום מתן הצו ,מיום
למניעת פעולה מפירה,
מפירה,
הצו
פעולה
תוקפו של
למניעת
הצואת
להאריך
להאריך את תוקפו של
שלגביו ניתן הצו והוזמן
הצומיוהוזמן
ניתןאם
לשנותו ,אף
מי שלגביו
אם או
לבטלו
לבטלו או לשנותו ,אף
כדין ,לא התייצב לדיון.
כדין ,לא התייצב לדיון.
המפירהיש בפעולה המפירה
לעבודה כי
בפעולה
האזורי
כי יש
הדין
לעבודה
נוכח בית
(ג) נוכח בית הדין(ג)האזורי
נער,או בריאותו של נער,
שלומו
בריאותו של
משום סיכון
שלומו או
סיכוןהעניין
בנסיבות
משום
או בנסיבות הענייןאו
מפירה על מתן ערובה
ערובה
פעולה
למניעתמתן
מפירה על
פעולהבצו
למניעתלהורות
רשאי הוא
רשאי הוא להורות בצו
בסכום ולתקופה שיקבע".
הצו,שיקבע".
ולתקופה
לקיום הצו ,בסכום לקיום
להגברת
בתוספת תיקון
להגברת
תיקון חוק
א',
חוקבחלק
השנייה,
השנייה,3,בחלק א',
התשע"ב2011-
בתוספת
העבודה,
התשע"ב2011-,3
האכיפה של דיני
להגברתהעבודה,
בחוקשל דיני
.2האכיפה
להגברת
בחוק
.2
האכיפה של דיני
האכיפה של דיני
יבוא:
()15
פרט
אחרי
יבוא:
()15
פרט
אחרי
העבודה  -מס' 2
העבודה  -מס' 2

סעיף 22א לחוק עבודת
עבודת
לחוקלפי
שירותים
סעיף 22א
לפיבחדר
שימוש
שירותים
בחדרלשם
שימוש לנער
לשםהפסקה
לנער מתן
"(15א)
"(15א) מתן הפסקה
הנוער;".
הנוער;".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה וש ל ו ם ש מ ח ו ן ש ל ו ם ש מ ח ו ן
והתעסוקה המסחר והתעסוקה
שר התעשייה
התעשייה המסחר
הממשלה
ראש שר
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

3

שמעון פרס
נשיא המדינה

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

ס"ח התשע"ב ,עמ'  62ועמ' .177

בעת מילוי תפקיד)
תפקיד)
מילוי שלא
בעת(חבלה
משפחותיהם
(חבלה שלא
ולבני
משפחותיהם
תגמולים לחיילים
לחיילים ולבני
חוק תגמולים חוק
2,)2*התשע"ב2012-*
התשע"ב012-
(תיקון מס' ( ,)2תיקון מס'
תפקיד),סעיף 2
התשמ"ח -תיקון
תיקון סעיף 2
התשמ"ח-
תפקיד) ,בעת מילוי
(חבלה שלא
משפחותיהםמילוי
(חבלה שלא בעת
משפחותיהם ולבני
תגמולים לחיילים
בחוקולבני
 .1לחיילים
בחוק תגמולים
.1
"ארבעה-עשר" יבוא "."30
יבוא "."30
במקום
"ארבעה-עשר"
בסעיף (2א)(,)2
במקום
1988,1
1988 ,1בסעיף (2א)(,)2

ואילך.ביום תחילתו ואילך.
שאירעה
תחילתו
חבלה
ביום
שאירעה על
חוק זה יחול
על חבלה
תחולה חוק זה יחול .2
.2
אהוד ברק
שר הביטחון

שמעון פרס
נשיא המדינה

*

1

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת ר א וב ן ר י ב ל י ן
שמעון פרס
יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

תחולה

אהוד ברק
שר הביטחון

התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,467מיום כ"ט באייר התשע"ב ( 21במאי  ,)2012עמ' .202ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;26התשנ"ו ,עמ' .170

ספר החוקים  ,2366ט"ו בתמוז התשע"ב5.7.2012 ,
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