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חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2012 *

בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002  1, בסעיף 17, במקום "תשע 1.תיקון סעיף 17
שנים" יבוא "12 שנים".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ץ' בי ו נ ו אהר יצחק 
השר לביטחון הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

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

ס"ח התשס"ב, עמ' 468; התשע"א, עמ' 949.  1

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012 *

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 1, אחרי סעיף 29 יבוא:1.הוספת סעיף 29א

 "צו למניעת
פעולה מפירה

היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או (א)29א.  (1)
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).

הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי   (2)
לחוק סדר הדין הפלילי   12 תובע כהגדרתו בסעיף 
[נוסח משולב], התשמ"ב-1982 2, להגיש בקשה למתן 

צו למניעת פעולה מפירה.

בניגוד  פעולה   - מפירה"  "פעולה  זה,  בסעיף   (3)
להוראות לפי סעיפים 2, 2א, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18(ב), 

20, 21, 22, 22א, 23, 24, 27ה, 28, 28א, 31, 32, 33ד.

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

התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 469, מיום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012), עמ' 206.

ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התש"ע, עמ' 639.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  2

ספר החוקים 2366, ט"ו בתמוז התשע"ב, 5.7.2012


