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בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
74א(ה) ,במקום " "2009יבוא "."2011
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בסעיף (326א) לחוק העיקרי ,במקום "סימן ד'" יבוא "סימנים ד' או ה'".

תחילה ותחולה

(א) תחילתו של סעיף 74א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ביום ט"ו בטבת
התש"ע ( 1בינואר .)2010
(ב) סעיף  326לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יחול לגבי פשע שבוצע מתוך
מניע לאומני ,ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ע ( 11בינואר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,464 -מיום ט"ו בכסלו התש"ע ( 2בדצמבר  ,)2009עמ' .100
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התש"ע ,עמ' .280

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)60התש"ע2010-*
תיקון סעיף 6
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בסעיף (64א)( )3לחוק העיקרי ,אחרי "על החלטה שניתנה על ידי פרקליט המדינה ,או
משנהו ,שלא להעמיד לדין" יבוא "למעט החלטה בערר לפי פסקה ( ")2ואחרי "בשל
העדר עניין לציבור" יבוא "למעט החלטה בערר לפי פסקה (.")1
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בסעיף (74ה) לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "הערר יוגש בתוך  30ימים מיום שניתנה החלטת
בית המשפט ,ואולם בית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת הערר מטעמים
שיירשמו".
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בסעיף  221לחוק העיקרי -

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 6
()1

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
התשל"ז1977-2

"(ב )1בעבירת חוץ כהגדרתה בסעיף  7לחוק העונשין,
(להלן  -חוק העונשין) ,שחלים עליה דיני העונשין של ישראל לפי סעיפים 13
ו– 14לחוק האמור ,אם מקום מגוריו של הנאשם אינו בישראל או אינו ידוע,
יידון הנאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נמצאת היחידה הממונה על
חקירת העבירה;".
()2

בסעיף קטן (ג) ,המילים "או אם נעברה העבירה בחוץ לארץ"  -יימחקו.

( )1בסעיף קטן (ב) ,אחרי "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה חוזרת או נוספת"
יבוא "או לעבירה נמשכת";
*
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התקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ע ( 11בינואר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,456 -מיום כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר  ,)2009עמ' ( .16על החוברת צוין כ"ה בתשרי התש"ע
( 13באוקטובר .)2009
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ע ,עמ' .284
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ספר החוקים  ,2223ב' בשבט התש"ע17.1.2010 ,

