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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' 25(, התשע"ו-2016*

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975  1, בסעיף 15, אחרי סעיף קטן )ג( 1 תיקון סעיף 15
יבוא:

מצאה הרשות כהגדרתה בפקודת הביטוח )בסעיף זה - הרשות( כי בחשבון ")ד(  )1(
הקרן קיים סכום העולה על הנדרש לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה 
כאמור בסעיף קטן )א( )בסעיף זה - הסכום העודף(, רשאית היא להורות לקרן 
להעביר למבוטחים בענף ביטוח רכב מנועי סכום בשקלים חדשים, במישרין או 
בדרך אחרת שתקבע הרשות, ובכלל זה להפחית את שיעור דמי הביטוח, והכול 

בהסכמת שר המשפטים 

מצאה הרשות כי הסכום העודף עלה על 350 מיליון שקלים חדשים, תורה   )2(
לקרן, בהסכמת שר המשפטים, להעביר למבוטחים את הסכום העודף או את 
חלקו, אלא אם כן אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת שלא לעשות כן, 
ובלבד שאישור כאמור יינתן עד ליום ה–1 באוקטובר של השנה הקודמת לשנה 

שבה לא צפויה העברה כאמור  

הרשות תדווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ב–1 במאי של כל שנה,  )ה( 
על אלה:

הסכום שהיה קיים בחשבון הקרן ביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לדיווח,   )1(
ובכלל זה הסכום שנשמר לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה כאמור בסעיף 

קטן )א( והסכום העודף;

הסכום שהעבירה הקרן למבוטחים לפי סעיף קטן )ד( בשנה שקדמה למועד   )2(
הדיווח והדרך שבה הועבר;

הסכום שצפויה הקרן להעביר למבוטחים לפי סעיף קטן )ד( בשנת הדיווח   )3(
והדרך שבה היא צפויה להעבירו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 122(, התשע"ו-2016*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 347א יבוא:1 הוספת סעיף 347ב 

"יחסי מין בין כהן 
דת לאדם שקיבל 

ממנו ייעוץ או 
הדרכה

בסימן זה - 347ב  )א( 

"כהן דת" - כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע 
או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(, עמ' 81 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 611   1

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 990, מיום ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(, עמ' 318 

ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשע"ה, עמ' 44   1
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