חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)3התשע"ג*2013-
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בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) ,התשס"ו2006-,1
בסעיף  ,10במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  ")2012יבוא "עד יום י"ט
בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר .")2015
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

צ י פ י ל י ב ני
שרת המשפטים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג ( 29באפריל  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,754 -מיום י"ב באייר התשע"ג ( 22באפריל  ,)2013עמ' .282
ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;364התשע"א ,עמ' .118

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)15התשע"ג*2013-
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בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) ,התשנ"ה1995-  ,1בסעיף  ,1ברישה,
במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  ")2012יבוא "עד יום
ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי .")2014
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

משה יעלון
שר הביטחון

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג ( 29באפריל  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,753 -מיום י"ב באייר התשע"ג ( 22באפריל  ,)2013עמ' .280
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;332התשע"ב ,עמ' .143

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון),
התשע"ג*2013-
תיקון שם החוק

.1

בחוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) ,התש"ע2010-( 1להלן -
החוק העיקרי) ,בשם החוק ,המילים "(הוראת שעה ותיקון חקיקה)"  -יימחקו.

הוספת סעיף 6א

.2

אחרי סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:
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"שינוי התוספת

*
1

58

6א.

השר לביטחון הפנים ,באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות את התוספת".

בסעיף  7לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג ( 29באפריל  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,750 -מיום י"ב באייר התשע"ג ( 22באפריל  ,)2013עמ' .272
ס"ח התש"ע ,עמ' .504

ספר החוקים  ,2393כ"א באייר התשע"ג1.5.2013 ,

השכרות (הוראת שעה
בתופעתשעה
המאבק(הוראת
השכרות
חוק
בתופעת
תחילתו של
המאבק
מיום
שניםחוק
תחילתו של
במשך שלוש
שנים מיום
"(ב) במשך שלוש "(ב)
לשנה,קטן (א) ,אחת לשנה,
אחתבסעיף
כאמור
דיווח(א),
בסעיף קטן
כאמוריימסר
התשע"ג2013-,2
יימסר דיווח
(תיקון),
התשע"ג2013-,2
ותיקון חקיקה)
ותיקון חקיקה) (תיקון),
סעיף קטן יכלול גם -
גם -
באותו
האמוריכלול
סעיף קטן
ונוסף על
ונוסף על האמור באותו
פעולות הבחנה בין פעולות
ביןסעיף - 2
לפי
הבחנה
והשמדה
סעיף - 2
תפיסה
לפי
בסמכות
והשמדה
השימוש
לענייןתפיסה
()1בסמכות
( )1לעניין השימוש
בגירים וכלפי קטינים;
קטינים;
וכלפיכלפי
שננקטו
שננקטו כלפי בגירים
עבירההליכים בשל עבירה
בשל(א) על
הליכים קטן
עלשבסעיף
(א)()4
קטןעד
בפסקאות ()1
כאמור( )4שבסעיף
דיווח( )1עד
בפסקאות
( )2דיווח כאמור ()2
עסקים) -חוק רישוי עסקים)
(בסעיף זה
התשכ"ח1968-רישוי
(בסעיף זה  -חוק
עסקים,
התשכ"ח1968-
עסקים,לחוק רישוי
רישויסעיף 14
לפי סעיף  14לחוק לפי
מספר המקרים שבהם
שבהם
המקרים על
האמור ,וכן
מספר
לחוק
(2א)1על
סעיףר ,וכן
לפיהאמו
לחוק
חובה
(2א)1
הפרת
בשלסעיף
בשל הפרת חובה לפי
עסקים;לחוק רישוי עסקים;
סעיף 14א1
לפירישוי
לחוק
כאמור
עבירה14א1
לפי סעיף
כאמורבשל
עבירה קנסות
הוטלו קנסות בשל הוטלו
()3

עסקים".לחוק רישוי עסקים".
(23א )1ו–(א)2
לחוק רישוי
ו–(א )2סעיף
שניתנו לפי
סגירה(23א)1
צווי סעיף
שניתנו לפי
דיווח על
סגירה
דיווח על צווי()3

תיקון סעיף 8
בסעיף  8לחוק העיקרי -
בסעיף  8לחוק .4העיקרי -
.4

תיקון סעיף 8

()1

תימחק; "ותוקף"  -תימחק;
השוליים ,המילה
()1
בכותרת"ותוקף" -
השוליים ,המילה
בכותרת

()2

()2בטל.סעיף קטן (ב)  -בטל.
סעיף קטן (ב) -

שעה) ,התש"ע2010- - 3תיקון חוק רישוי
רישוי
תיקון חוק
התש"ע2010-- 3
שעה) - 26,הוראת
(תיקון מס'
הוראת
עסקים
רישוי - 26
(תיקון מס'
עסקיםבחוק
בחוק
רישוי .5
.5
עסקים (תיקון מס'
עסקים (תיקון מס' 26
 ;")26שעה)
מס'הוראת
- 26
()1שעה)
 הוראתיבוא "(תיקון
יבואהוראת
שעה)"- 26
"(תיקון מס'
החוק,
במקוםבשם
בשם החוק)1( ,
שעה)";")26
"(תיקון מס'
במקוםהוראת
מס' - 26
"(תיקון

()2

בסעיף - 1

()2

בסעיף - 1

עסקים";חוק רישוי עסקים";
יבוא "תיקון
כותרת
השולייםרישוי
"תיקון חוק
במקוםיבוא
(א) במקום כותרת(א)השוליים
(ב)

במקום הרישה יבוא:
במקום הרישה(ב)יבוא:
התשכ"ח1968-4
";התשכ"ח1968-;"- 4עסקים,
"בחוק רישוי
"בחוק רישוי עסקים,

(ג)

תימחק.פסקה ( - )2תימחק.
פסקה (( - )2ג)

תחילה והוראת
תחילה והוראת
התשע"א-
התשע"א -מס' ,)27
עסקים (תיקון
רישוי,)27
(תיקון מס'
של חוק
עסקים
תחילתו
רישוי
ביום
()2(5ג)חוק
תחילתו של
של סעיף
ביום
תחילתו
סעיף ()2(5ג)
תחילתו של .6
.6
שעה
שעה
כךהתשכ"ח ,1968-כך
עסקים,
התשכ"ח,1968-
עסקים,לחוק רישוי
רישוי 14ב(ב)
את סעיף
לחוק
יקראו
14ב(ב)
מועד
סעיף
אותו
ועד את
יקראו
2010,5
2010 ,5ועד אותו מועד
עשרה אחוזים מסכום
מסכום
יעלה על
אחוזים
עשרה"לא
על יבוא
חדשים"
שקלים יעלה
יבוא "לא
מ–9,000
חדשים"
יפחת
שקלים
מ–" 9,000לא
שבמקום "לא יפחתשבמקום
הקבוע לאותה עבירה".
עבירה".
המרבי
לאותה
הקנס המרבי הקבועהקנס

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
2
3
4
5

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

יולי יואל אדלשטיין
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ס"ח התשע"א ,עמ' .40

ספר החוקים  ,2393כ"א באייר התשע"ג1.5.2013 ,
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