( )6נתונים על בקשות בטענת פרעתי שהוגשו בתיקים
במסלול מזונות ובתיקי מזונות במסלול הרגיל ,ואופן הטיפול
בהן.
תקנות לעניין
מסלול מזונות

20כג( .א) שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע פרק זה.
(ב) שר המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על לשכות
ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול מזונות".

תיקון סעיף 45ג

.3

בסעיף 45ג לחוק העיקרי ,במקום "מן החייב לבן זוגו ,לילדו או להורהו" יבוא "לפי פסק
דין למזונות".

תיקון סעיף 50

.4

בסעיף (50ב) לחוק העיקרי ,במקום "מן החייב לבן זוגו ,לילדו או להורהו" יבוא "לפי
פסק דין למזונות".

תיקון סעיף 66ב

.5

בסעיף 66ב(א)( )2לחוק העיקרי ,במקום "מן החייב לבן זוגו ,לילדו או להורהו" יבוא "לפי
פסק דין למזונות".

תיקון סעיף 66ג

.6
.7
.8
.9

בסעיף 66ג(א) לחוק העיקרי ,אחרי "שמנהל" יבוא "לשכת".

תיקון סעיף 69יב
תיקון סעיף 70
תיקון סעיף 74

בסעיף 69יב(ב )1לחוק העיקרי ,אחרי "שמנהל" יבוא "לשכת".
בסעיף (70ה) לחוק העיקרי ,אחרי "שמנהל" יבוא "לשכת".
בסעיף (74א) לחוק העיקרי ,במקום "מן החייב לבן זוגו ,לילדו או להורו" יבוא "לפי פסק
דין למזונות".

תיקון סעיף 75

.10
 .11בסעיף (76א )3לחוק העיקרי ,במקום "מן החייב לבן זוגו ,לילדו או להורהו" יבוא "לפי

תיקון התוספת
הראשונה

.12

בתוספת הראשונה ,בכותרת ,במקום "(6ג)" יבוא "(6ד)".

כללים ראשונים

.13

כללים ראשונים לפי סעיף 20טו לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יפורסמו
ברשומות עד יום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014

הוספת סעיף 11א1

.1

תיקון סעיף 76

בסעיף (75ג) לחוק העיקרי ,המילה "קטן"  -תימחק.
פסק דין למזונות".

צ י פ י לב ני
שרת המשפטים

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

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת מפגעים (תיקון מס'  ,)8התשע"ג*2013-
בחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א1961- ,1אחרי סעיף 11א יבוא:
"סמכות כניסה
11א( .1א) נוכח שוטר כי מתבצעת במקום מסוים ,ובכלל זה בבית
למקום לשם הפסקת
המשמש למגורים ,עבירה של גרימת רעש לפי סעיף (11א)(,)1
רעש
והיה לשוטר יסוד סביר לחשש כי המשך ביצוע העבירה גורם
להפרעה ממשית לשלום הציבור ,רשאי הוא להיכנס למקום
*
1
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התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג ( 8ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,765מיום י"ט בסיוון התשע"ג ( 28במאי  ,)2013עמ' .372ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;58התשע"א ,עמ' .902

ספר החוקים  ,2401ד' באב התשע"ג11.7.2013 ,

הפסקת ביצוע העבירה,
העבירה,
לשם
ביצוע
משפט
הפסקת
צו בית
לשם
משפטבלא
כאמור
כאמור בלא צו בית
בהפעלת הסמכות כאמור
דיחויכאמור
הסמכות
בהפעלתסובל
צורך שאינו
שישדיחוי
ובלבדסובל
ובלבד שיש צורך שאינו
קבלתהסמכות לשם קבלת
בהפעלת
ועיכוב לשם
הסמכות
העבירה,
בהפעלת
הפסקת
לשםועיכוב
לשם הפסקת העבירה,
להפסקת העבירה באופן
האפשרות באופן
להפסקת העבירה
האפשרותיסכל את
בית משפט
צו בית משפט יסכלצואת
מיידי.
מיידי.
לפי סעיף קטן (א)
סמכותו(א)
סעיף קטן
לפי את
שוטר
סמכותו
את יפעיל
שוטר  	לא
(ב)  	לא יפעיל (ב)
שמו,במקום בציון שמו,
ששוהה
במקוםמיבציון
שהזדהה לפני
מי ששוהה
לאחר
אלאלפני
אלא לאחר שהזדהה
ניתנה לו רשות להיכנס
ולאלהיכנס
רשות
שוטר,
והיותו לו
ולא ניתנה
הרשמי
שוטר,
כינויו
כינויו הרשמי והיותו
העבירהאת ביצוע העבירה
ביצועלהפסיק
באופן ברור
להפסיק את
ברורשדרש
למקום אף
למקום אף שדרש באופן
ודרישתו לא נענתה.ודרישתו לא נענתה.
להפסיק (א) ,ידרוש להפסיק
בסעיף קטן
ידרוש
כאמור
למקום(א),
בסעיף קטן
כאמורשוטר
למקום נכנס
(ג) נכנס שוטר (ג)
ששוההאתבמקום להפסיק את
במקוםמילהפסיק
העבירה; סירב
מי ששוהה
ביצוע
אתסירב
את ביצוע העבירה;
רשאילעשות זאת ,רשאי
שנדרש
לאחרזאת,
לעשות
כאמור
שנדרש
העבירה
ביצועלאחר
ביצוע העבירה כאמור
לשם הפסקת ביצוע
ביצוע
הדרוש
הפסקת
לשםחיוני
באמצעי
הדרוש
לנקוט
שוטרחיוני
שוטר לנקוט באמצעי
העבירה".
העבירה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  ,)70התשע"ג*2013-
התשי"ט1959-1
תיקון סעיף 18א
18א
תיקון סעיף
18א(ג)(()1ג),
18א(ג)(()1ג) ,בסעיף
החוק העיקרי),
בסעיף
(להלן -
העיקרי),
(להלן  -החוק
השקעות11הון,
התשי"ט959-
לעידוד
בחוקהון,
לעידוד.1השקעות
בחוק
.1
התושבים לפי פסקת משנה
פסקת משנה
"מספר
יבואלפי
התושבים
"מספרובסופו
יבואמיליון"
ובסופו "14
מיליון" יבוא
"12מיליון"
במקום"14
במקום " 12מיליון" יבוא
למספר התושבים לפי
ביחס לפי
התושבים
למספר 1.4%
בשיעור של
מס ,ביחס
שנת1.4%
כל של
בשיעור
בינואר של
שנת מס,
כלב–1
יעלה,
זו של
זו יעלה ,ב– 1בינואר
הקודמת".שנת המס הקודמת".
בינואר של
המס
שנתב–1
משנה זו
בינואר של
פסקת משנה זו ב–1פסקת

תחילה
ביום ו' בטבת
לחוק זה,
בסעיףו' 1בטבת
כנוסחו ביום
העיקרי,לחוק זה,
בסעיף 1
לחוק
כנוסחו
18א(ג)(()1ג)
סעיףהעיקרי,
שללחוק
18א(ג)(()1ג)
סעיף תחילתו
תחילה תחילתו של .2
.2
התשע"ב ( 1בינואר .)2012
התשע"ב ( 1בינואר .)2012

נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
המדינה
נשיא המדינה
נשיא

*
1

יאי ר ל פ י ד
שר האוצר

יו ל י יו א ל א ד ל ש ט י י ן
הכנסת
ראש הכנסת
יושב ראש
יושב

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,735 -מיום כ"ט בתשרי התשע"ג ( 15באוקטובר  ,)2012עמ' .124
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"ג ,עמ' .12

ספר החוקים  ,2401ד' באב התשע"ג11.7.2013 ,
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