
 

14/07/2021 

 

 2159667-37572מספר פנימי: 
 א'/1417-מנספח מס' 

  

 

 2021–(, התשפ"א29הצעת חוק הדיינים )תיקון מס' 

 

י"ט בתמוז תשפ"א נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 (, והועברה לוועדה המסדרת, לקביעת ועדה לדיון בהצעה.2021ביוני  29)

 

הודיעה הוועדה המסדרת  ,(2021ביוני  30בתמוז התשפ"א ) כ' ביום

)ב( לתקנון הכנסת, להעביר את 83לכנסת כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף 

 הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 .(2021ביולי  14)"א ה' באב התשפ השלישית ביום

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

 



 

14/07/2021 

- 1 - 

 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2159667-37572מספר פנימי: 
 א'/1417-מנספח מס' 

  

 2021–(, התשפ"א29חוק הדיינים )תיקון מס' 

  – 6 בסעיף, החוק העיקרי( –)להלן  19551–ו"התשט, הדיינים בחוק  .1 6 סעיף תיקון

 –בסעיף קטן )א(  (1)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ";                                          13" יבוא "11במקום " )א(   

 (";1הקטע החל במילים "שני הרבנים" יסומן ") )ב(   

 (";2הקטע החל במילים "שני דיינים" יסומן ") )ג(   

(", ובמקומו 3הקטע החל במילים "השר וחבר אחר" יסומן ") )ד(   

יבוא "שר המשפטים, השר לשירותי דת וחבר אחר של הממשלה שייבחר 

על ידיה, אולם הממשלה רשאית לבחור שר אחר במקום שר המשפטים 

 ";בהסכמתו; –

 (";4הקטע החל במילים "שני חברי כנסת" יסומן ") )ה(   

 (";5ם "שני עורכי דין" יסומן ")הקטע החל במילי )ו(   

(", ובמקומו יבוא 6הקטע החל במילים "טוענת רבנית" יסומן ") )ז(   

בתוך שלושה חודשים  שייבחרושתי טוענות רבניות העובדות במקצוען, "

השנייה על והמשפטים  שר ידי על תאחה –ממועד כינון ממשלה חדשה 

 ";.לשירותי דת שרידי ה

 )ד(, במקום "מששה" יבוא "משבעה".בסעיף קטן  (2)  

" 11-( לחוק העיקרי, במקום "שמונה" יבוא "עשרה" ובמקום "מ2)ג()7בסעיף  .2 7תיקון סעיף 

 ".13-יבוא "מ

 א לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שבעה" יבוא "שמונה". 16בסעיף  .3 א16תיקון סעיף 

                                                        
 .7; התשע"ז, עמ' 68"ח התשט"ו, עמ' ס 1
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כהונתה ( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, 6)א()6על אף האמור בסעיף  )א( .4 הוראות מעבר

יום התחילה(  –של טוענת רבנית שמונתה לפני יום תחילתו של חוק זה )להלן 

תיבחר טוענת  –תסתיים בתוך שנה מיום התחילה, ועם תום תקופת כהונתה 

 על ידי השר לשירותי דת.  האמור)א( 6רבנית לפי סעיף 

הוראות לפי החוק העיקרי שנעשתה בהתאם ל על אף העברת סמכויות )ב(  

מיום התחילה ואילך  ,3התחילה יום לפני, 2יסוד: הממשלה-)ב( לחוק31סעיף 

)א( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יהיו 6סמכויות שר המשפטים לפי סעיף 

 .נתונות לו

 

*************************************************************************************** 

 
  

                                                        
 .158ס"ח התשס"א, עמ'  2
 .6525; התש"ף, עמ' 7609י"פ התשע"ה, עמ'  3
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 2159667-37572מספר פנימי: 
 א'/1417-מנספח מס' 

  

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

 2021–(, התשפ"א29הצעת חוק הדיינים )תיקון מס' ל

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 
 

 הסתייגויות

 1סעיף לפני 

 חבר הכנסת יעקב אשר מציע:

 ."מטרת חוק זה לאבד את הריבונות בנגב .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .1
 

 חבר הכנסת ישראל אייכלר מציע:

 מטרת חוק זה לאבד את המשילות בנגב." .1 "מטרה לפני הסעיף יבוא: .2
 

 חבר הכנסת יצחק פינדרוס מציע:

 ."מטרת חוק זה לאפשר לשר האוצר להחרים את החרדים .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .3
מטרת חוק זה לאפשר לחברת הכנסת מהעבודה להתכחש למדינה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .4

 ."היהודית והדמוקרטית

 חבר הכנסת יעקב מרגי מציע:

 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לחוקק חוקים איראנים .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .5
 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לחוקק חוקים ארדואנים .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .6

 
 צור מציע: חבר הכנסת יואב בן

מטרת חוק זה לאפשר לחברת הכנסת ממפלגת העבודה לטרנספר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .7
 ."זכרון יעקב את תושבי

מטרת חוק זה לאפשר לחברת כנסת ממפלגת העבודה לא לעמוד  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .8
 בצפירה.

 חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מציע:

מטרת חוק זה לאפשר לחברת כנסת ממפלגת העבודה להכחיש  .1 "מטרה לפני הסעיף יבוא: .9
 שואה."

הפנים להסתיר את סיבת כאבי הבטן מטרת חוק זה לאפשר לשרת  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .10
 ."שלה

מטרת חוק זה לאפשר לחברת הכנסת ממפלגת העבודה להתכחש  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .11
 ."למדינה היהודית והדמוקרטית

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .12
 "הממשלה השמאלנית החדשה.שקמה כדי לשמר את גניבת הקולות של 
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 חבר הכנסת ישראל אייכלר מציע:

 מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .13
  "שקמה כדי להונות את הציבור, לבזבז כספי ציבור ולברוח מעבודת הכנסת.

 מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .14
 "שקמה כדי לאפשר לממשלת ההונאה לשרוד.

 

 חבר הכנסת ינון אזולאי מציע:

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .15
 "שקמה כדי לחסל הדמוקרטיה.

 מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .16
 "שקמה כדי סידור האינטרסים של הממשלה וחבריה.

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה   .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .17
 "את האפשרות למכור את ארץ ישראל למען הישרדותו הפוליטית. לראש הממשלהשקמה כדי לתת 

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה   .  1 ני הסעיף יבוא: "מטרהלפ .18
ולהשתלט על ראש הממשלה שקמה כדי לתת לשמאל מספיק זמן כדי למצוא תכנית להדחת 

 "הממשלה.
מטרת החוק היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה   .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .19

 "ל תמיכה מהעם.שקמה כדי לפעול ללא כ

 

 חבר הכנסת משה אבוטבול מציע:

נשיא בית המשפט העליון מטרת חוק זה לאפשר לממשלה ול .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .20
 ."לשלוט במדינהבדימוס 

לממש את ליושבת ראש מפלגת העבודה מטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .21
 ."ציונית שלה האידאולוגיה האנטי

לזהות תהליכים לחבר כנסת ממפלגת מרצ מטרת חוק זה לאפשר  .  1 הסעיף יבוא: "מטרה לפני .22
  ."בחברה הישראלית

מטרת חוק זה לאפשר לממשלה להכניס גורמים אנטי ציוניים  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .23
 ."ישראל לכנסת

 ."ההונאה שלה מטרת חוק זה לאפשר לממשלה להכשיר את מעשה .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .24

 

 חבר הכנסת אוריאל בוסו מציע:

 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה להמליך את בגץ .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .25
 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה להפוך את המדינה לדיקטטורה .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .26
  ."מדינה דו לאומיתמטרת חוק זה לאפשר לממשלה להקים  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .27

 

 חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מציע:

 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה להתבטל בפני בגץ .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .28
מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לבטל את תפקידה של  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .29

 ."האופוזיציה
לממשלה להתבטל בפני היועצים מטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .30

 ."המשפטיים
מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לאשר כניסה של שוברים שתיקה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .31

 ."למוסדות החינוך
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מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לאשר כניסה של בצלם למוסדות  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .32
 ."חינוך

 ."חוק זה לאפשר לממשלה לאשר גיור רפורמימטרת  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .33

 

 חבר הכנסת איתמר בן גביר מציע:

 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לאבד את ההרתעה מול איראן .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .34
 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לאשר נישואים אזרחיים .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .35
 ."רת חוק זה לאפשר לממשלה לבטל את בית הדין הרבנימט .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .36
מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לאשר כניסה של תנועת החרם  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .37

 ."למוסדות החינוך
 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לחוקק חוקים פוסט ציוניים .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .38

 

 חבר הכנסת שמחה רוטמן מציע:

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה   .  1 הסעיף יבוא: "מטרהלפני  .39
 "שקמה כדי לאפשר לממשלה לשרוד בתמיכת מפלגות אנטי ציוניות.

 מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .40
 "שיוכלו לנוח בבית בזמן הצבעות במליאה.שקמה כדי לאפשר לממשלה לבזבז כספי ציבור על מנת 

פרקליט המדינה לשעבר מטרת חוק זה לאפשר לממשלה למנות את  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .41
 ."לשופט עליון

 ."מטרת חוק זה לאפשר לממשלה למנות רב רפורמי לרב ראשי .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .42
היועץ המשפטי פשר לממשלה למנות את מטרת חוק זה לא .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .43

 ."לשופט עליוןלממשלה 
המשנה לשעבר ליועץ מטרת חוק זה לאפשר לממשלה למנות את  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .44

 ."לשופטת עליוןהמשפטי לממשלה 

 

 חברת הכנסת אורית סטרוק מציעה:

 ."לתנועות החרםמטרת חוק זה לאפשר לממשלה לתת במה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .45
להמשיך ללכת לחבר הכנסת ממפלגת ימינה מטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .46

 ."גפן להופעות של אביב
 ."להגיד דיי כבר לראש הממשלהמטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .47
 ."ך לבגוד בבוחריולהמשי לראש הממשלהמטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .48
מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .49

שקמה כדי לאפשר לשרי הממשלה החדשה להתחמק מביקורת ציבורית על ההונאה הפוליטית הגדולה 
 "בהיסטוריה.

כתוב ספרים להמשיך ללראש הממשלה מטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .50
 ."כושלים

 

 חבר הכנסת יואב קיש מציע:

להמשיך למחוק פוסטים  לראש הממשלהמטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .51
 ."בפייסבוק

להמשיך לשבור את  לראש הממשלהמטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .52
 ."מילתו

 ."להמשיך לשקר לבוחריו לראש הממשלהלאפשר  מטרת חוק זה .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .53
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מטרת חוק זה לאפשר לרשימה המשותפת לתמוך בממשלת  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .54
 ."ההונאה

 ."לבקר במוקטעהלשרה להגנת הסביבה מטרת חוק זה לאפשר  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .55
 ת פעילותה של הממשלה החדשהמטרת  חוק זה היא להתחיל א .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .56

 "הנוגדת את ערכי מדינת ישראל. השקמה כדי לנהל ממשל
 

 חבר הכנסת דוד אמסלם מציע:

מטרת חוק זה היא להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה   .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .57
 "שקמה כדי לגנוב את קולות הבוחרים אשר הצביעו למען ממשלה ימנית.

 להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה היאמטרת חוק זה   .  1 יבוא: "מטרהלפני הסעיף  .58
 "שקמה כדי לקפח את הציבור המסורתי במדינת ישראל.

להתחיל את פעילותה של הממשלה החדשה  יאמטרת חוק זה ה .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .59
 "שקמה כדי להדיר שני מיליון בוחרים אשר הצביעו למען ממשלה ימנית.

מטרת חוק זה לאפשר לראש הממשלה למכור את האידאולוגיה  .  1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .60
 ."שלו

 מטרת חוק זה לאפשר ליו"ר ועדת הכספים לסגור בתי כנסיות." .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .61
מטרת חוק זה לאפשר ליו"ר ועדת הכספים לקצץ בקצבאות  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .62

 ילדים."
 

 נסת דוד ביטן מציע:חבר הכ

מטרת חוק זה לאפשר ליו"ר ועדת הכספים לקצץ בתקציבי  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .63
 הישיבות."

מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לאשר תחבורה ציבורית בשבת  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .64
 בירושלים."

 כל החרדים."מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לגייס את  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .65
 מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לטוס ביום כיפור לחו"ל." .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .66
 
 

 חבר הכנסת יריב לוין מציע:

 מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לסגור את הישיבות." .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .67
 ות."מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לסגור את המדרש .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .68
 מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לסגור את הרבנות." .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .69
 

 חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מציעה:

 מטרת חוק זה לאפשר לשר החוץ לסגור את תלמודי התורה." .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .70
 בממשלה."מטרת חוק זה לאפשר למחמוד עבאס לשלוט  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .71
 מטרת חוק זה לאפשר לממשלה החדשה לבגוד בערכי היהדות." .1 "מטרהלפני הסעיף יבוא:  .72

 
 חבר הכנסת משה גפני מציע:

 י הסעיף יבוא: נלפ .73
 3החוק העיקרי(, במקום סעיף  –)להלן  1955-הדיינים, התשט"ובחוק  . 1  3"החלפת סעיף 

 יבוא:
צהיר שהוא פעיל מפלגת "ימינה" או שהוא מי שה .3" כשירותם של דיינים"

כשיר להתמנות ומשפחתו הצביעו בבחירות האחרונות בעד מפלגת "ימינה", 
 "."דיין

 מטרת חוק זה סידור ג'ובים למתן כהנא וזאב אלקין". .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .74
 ".חדשה ותקווה ימינה: למפלגותג'ובים  סידורמטרת חוק זה  .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .75
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 חבר הכנסת יעקב ליצמן מציע:

 ". דיינים למינוי מהוועדה החרדים רגלי הדרתחוק זה  מטרת .1 לפני הסעיף יבוא: "מטרה .76
 

 1 לסעיף

 חבר הכנסת יעקב ליצמן מציע:

" ובמקום הסיפה החל במילים "השר וחבר אחר של הממשלה" 12" יבוא "13(, במקום "1בפסקה )  .77
 דיינים של בית הדין" יבוא "שלושה דיינים של בית הדין"".יבוא "במקום "שני 

" ובמקום הסיפה החל במילים "השר וחבר אחר של הממשלה" 12" יבוא "13(, במקום "1בפסקה ) .78
 יבוא "במקום "שני דיינים של בית הדין" יבוא "שלושה דיינים של בית הדין"".

 
 חבר הכנסת אורי מקלב מציע:

" ובמקום הסיפה החל במילים "השר וחבר אחר של הממשלה" 14יבוא "" 13(, במקום "1בפסקה ) .79
 יבוא "במקום "שני דיינים של בית הדין" יבוא "חמישה דיינים של בית הדין"".

השר וחבר (, במקום הסיפה החל במילים "השר וחבר אחר של הממשלה" יבוא "במקום "1בפסקה ) .80
השר יבחרו על ידיה בבחירה חשאית" יבוא "ש אחר של הממשלה שייבחר על ידיה; שני חברי כנסת

 שיבחרו על ידיה בבחירה חשאית"". חברי כנסת לושהשו
שני חברי (, במקום הסיפה החל במילים "השר וחבר אחר של הממשלה" יבוא "במקום "1בפסקה ) .81

 שיבחרו על ידי חברות הכנסת בלבד"". שני חברי כנסתשיבחרו על ידיה" יבוא " כנסת
 

 ר פרוש מציע:חבר הכנסת מאי

לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, (, במקום "1בסעיף קטן )א א(1( יבוא: ")1אחרי פסקה )  .82
לפחות " יבוא "לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה

 ."לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדהובוועדה, או לשכת עורכי הדין מנציגי הממשלה שנים 
" לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה(, במקום "1בסעיף קטן )א א(1( יבוא: ")1אחרי פסקה ) .83

 יבוא "שני נציגי הממשלה בוועדה".
(, במקום "לפחות אחד מנציגי הממשלה" יבוא 1בסעיף קטן )א א(1( יבוא: ")1אחרי פסקה ) .84

 "שני נציגי הממשלה".
 

 

 2לסעיף 

 חבר הכנסת יעקב אשר מציע:

 ( יבוא:2)ג( לחוק העיקרי, במקום פסקה )7האמור בו יבוא "בסעיף במקום  .85
מחברי הוועדה; פחת מספר  עשרההצעת הוועדה על מינוי של דיין תהיה על דעת  (2")

, תהיה ההצבעה על דעת רוב המשתתפים שלא יפחת ממספר המשתתפים 13-המשתתפים בהצבעה מ
 ".שניים בהחסיר

 

 4-ו 3לסעיפים 

 אין הסתייגויות

 

 4סעיף  ילאחר

 חבר הכנסת יעקב אשר מציע:

 : יבוא סעיףה אחרי .86
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מי שנתמנה דיין חייב, לחוק העיקרי, במקום האמור בו יבוא " 10 סעיףב . 5  10תיקון סעיף "
בטרם ישב בדין, להצהיר בפני נשיא המדינה ובמעמד הרבנים הראשיים לישראל, הצהרה זו: "אני 

 ".חדשה תקווה למפלגת או ימינה למפלגת הצבעתי האחרונות שבבחירות צהירמ
 

 

 חבר הכנסת יצחק פינדרוס מציע:

 אחרי הסעיף יבוא:  .87
)א(, במקום "תשעה 4, בסעיף 1961–תשכ"אבחוק הקאדים, ה .5 חוק הקאדים"תיקון 

 ."של הממשלה יםחבר" יבוא וחמישה וחבר אחר של הממשלהחברים" ובמקום " 13חברים" יבוא" "
 

 
 קרעי מציע:חבר הכנסת שלמה 

 אחרי הסעיף יבוא: .88
חוק זכויות תיקון "

 הסטודנט
  – 4, בסעיף 2007–בחוק זכויות הסטודנט, התשע"ז .5

 במקום סעיף קטן )ב( יבוא: (1)  

קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה או של מסלולי לימוד  ")ב(   
להשכלה גבוהה, בכל סוגי התארים, הנפרדים לגברים ולנשים מטעמי 

מסלולי לימוד נפרדים לשם קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות  דת וכן
)ב( לא ייחשבו הפליה לפי סעיף קטן 9ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 

)א( או לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  למקומות 
 .";2000–בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: (2)  

יראו קיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים  (1")ב   
לגברים ולנשים מטעמי דת כחלק מחופש הפעולה של המוסד כמשמעותו 

 ."1958–לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 15בסעיף 

   
 אחרי הסעיף יבוא: .89

תיקון חוק שירות "
 המדינה )מינויים(

 – 12, בסעיף 1959–התשי"טבחוק שירות המדינה )מינויים(,  .5

בכותרת השוליים, במקום "מנהלים כלליים" יבוא "מנהלים כלליים,  (1)  
 ויועצים משפטיים";

 אחרי "מנהל כללי" יבוא "ויועץ משפטי". (2)  
 אחרי הסעיף יבוא: .90

חוק "תיקון 
הרשויות המקומיות 

)בחירת ראש 
הרשות וסגניו 

 וכהונתם(

–)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"הבחוק הרשויות המקומיות  .5
 ".200,000" יבוא "250,000)ב(, במקום "1א15, בסעיף 1975

 אחרי הסעיף יבוא: .91
תיקון חוק סדר "

 הדין הפלילי
, האמור בו 11, בסעיף 1982–בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .5

 יסומן )א( ואחריו יבוא:

בסעיף קטן )א(, על גבי כתב האישום וכל כתב על אף האמור  ")ב(   
טענות המוגש לבית המשפט, יופיע שמו של הגוף המייצג מטעם המדינה 

 ולא של מדינת ישראל."
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תיקון חוק לתיקון 
סדרי הדין האזרחי 
 )המדינה כבעל דין(

, בסעיף 1958–בחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי )המדינה כבעל דין(, התשי"ח .6
 בוא:, בסופו י3

(, על גבי כל כתב טענות המוגש 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3")   
לבית המשפט יופיע שמו של הגוף המייצג מטעם המדינה ולא של מדינת 

 "ישראל."
 אחרי הסעיף יבוא: .92

חוק התכנון "
והבנייה )תיקון מס' 

הוראת שעה(,  – 117
 2017–התשע"ז

בסעיף , 2017–הוראת שעה(, התשע"ז – 117בחוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  .5
 "יימחק. – (3סעיף )י(), 147

 אחרי הסעיף יבוא: .93
תיקון חוק "

הרשויות המקומיות 
 )בחירות(

 א יבוא:39, במקום סעיף 1965–בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה .5

"מניעת השתתפות   
רשימת מועמדים 

 ומועמד

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות  )א( א.39
לרשויות המקומיות לפי חוק זה ולא יהיה אדם 
מועמד בבחירות למועצה, אם יש במטרותיה או 
במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות 
בהתבטאויותיו, לפי העניין, במפורש או במשתמע, 

 אחד מאלה:

ישראל  שלילת קיומה של מדינת (1)       
 כמדינה יהודית ודמוקרטית;

 הסתה לגזענות; (2)       

תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב  (3)       
 או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת  )ב(      
אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת 

במעשיו משום תמיכה רשימת המועמדים כמי שיש 
במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח 

 אחרת."

תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )בחירת 
ראש הרשות וסגניו 

 וכהונתם(

–בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה .6
 יבוא: 1א15, אחרי סעיף 1975

"סייג לבחירת   
 סגנים לראש הרשות

מועצה לא תבחר סגן ראש רשות אם יש  )א( .2א15
במעשיו, לרבות בהתבטאויותיו, במפורש או 
במשתמע, תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או 

 של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

בחרה מועצה סגן ראש רשות בניגוד  )ב(      
להוראות סעיף קטן )א(, רשאי שר הפנים לבטל את 

שנתן לראש הרשות למועצה הבחירה לאחר 
ולמועמד הנבחר הזדמנות להשמיע את 

 טענותיהם."

תיקון פקודת 
 העיריות

 –בפקודת העיריות  .7
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א)א(, אחרי "למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית 24בסעיף  (1)  
 ודמוקרטית";

 יבוא: 121אחרי סעיף  (2)  

של ארבע חמישיות המועצה רשאית, ברוב  )א( א.121 "הדחת חבר מועצה  
מחבריה, להחליט להפסיק את כהונתו של חבר 
מועצה אם קבעה שהתקיים בו, לאחר היבחרה של 

( לחוק 3( או )2א)39אותה מועצה, האמור בסעיף 
 .1965–הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

החלטה כאמור בסעיף קטן )א( תתקבל לפי  )ב(      
המועצה, מתוכם הצעה של שלושה רבעים מחברי 

אחוזים לפחות חברי מועצה בסיעות שאינן  10
 בקואליציה.

מי שחברותו במועצה הופסקה לפי סעיף  )ג(      
ימים מיום  14קטן )א(, מקומו יתפנה כעבור 

החלטת המועצה, ואולם בתקופה שמהחלטת 
המועצה ועד יום הפסקת הכהונה הוא לא יהיה 

לשם רשאי להשתתף בישיבות המועצה אלא 
 הצבעה בלבד.

החלטת המועצה להפסיק את כהונתו של   )ד(      
 חבר המועצה טעונה אישור בית המשפט העליון.

סעיף זה לא יחול בשנה שבה נערכות בחירות  )ה(      
 למועצה.

פרטים לעניין הגשת הבקשה והדיון בה  )ו(      
במועצה ובבית המשפט העליון ייקבעו על ידי השר 

המשפטים בתקנות באישור ועדת הפנים והגנת ושר 
 הסביבה של הכנסת."

תיקון פקודת 
המועצות 

 המקומיות

א, אחרי "אספקת מים," יבוא "סעיף 34בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף  .8
 "א"121

 אחרי הסעיף יבוא: .94
תיקון חוק "

הבנקאות )שירות 
 ללקוח(

 יבוא: 1א9אחרי סעיף  ,1981–בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א .5

"תמהיל תנאי   
ההחזר של הלוואה 

 לדיור

על אף האמור בכל דין או הסכם, תאגיד  )א( .2א9
בנקאי לא יקבע הגבלות ותנאים לגבי תמהיל תנאי 

 ההחזר של הלוואה לדיור לעניין דירה יחידה. 

הנגיד, בהתייעצות עם המפקח, רשאי לקבוע  )ב(      
הגבלות ותנאים בנוגע לתמהיל הלוואה לדיור, 
שיחולו עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק 

הפחתת יוקר  –הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון 
, ובלבד שלא 2020–תשלומי הלוואה לדיור(, התש"ף

יקבע הגבלות ותנאים כאמור אלא עד שליש מסכום 
  ההלוואה.

  –בסעיף זה  )ג(      

 )ד(; 1א9כהגדרתה בסעיף  –"דירה יחידה"       

 ב."9כהגדרתה בסעיף  –"הלוואה לדיור"       
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 אחרי הסעיף יבוא: .95
תיקון פקודת "

 1941הבנקאות, 
(, בסופו יבוא 2)א()13הפקודה(, בסעיף  –)להלן  1941בפקודת הבנקאות,  )א( .5

החודשים  12יגבה עמלה כאמור אלא במהלך "ובלבד שתאגיד בנקאי לא 
שתחילתם במועד קבלת ההלוואה או במועד מישכון דירת המגורים, לפי 

 העניין."

זה, יחולו על פירעון בסעיף ( לפקודה, כנוסחו 2)א()13הוראות סעיף  )ב(  
יום התחילה(,  –מוקדם של הלוואה לדיור החל מיום תחילתו של חוק זה )להלן 

 "אה כאמור ניתנה לפני יום התחילה.אף אם ההלוו
 אחרי הסעיף יבוא: .96

 יבוא: 5, אחרי סעיף 1994–בחוק הכנסת, התשנ"ד .5 "תיקון חוק הכנסת

"ועדה לפיקוח על   
רשויות פיקוח 

 פיננסיות

  –בסעיף זה  )א( א.5

"המפקח על הבנקים", "הממונה על פיקוח על       
 מערכות תשלומים", "המערכת הפיננסית",
"המפקח על נותני שירותים פיננסיים", 
"רשות ניירות ערך" ו"רשות שוק ההון 

כמשמעותם בחוק בנק  –ביטוח וחיסכון" 
 ;2010–ישראל, התש"ע

  כל אחד מאלה: –"רשות פיקוח פיננסית"       

 המפקח על הבנקים; (1)       

 רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון; (2)       

 על נותני שירותים פיננסיים;המפקח  (3)       

הממונה בבנק ישראל על פיקוח על  (4)       
 מערכות תשלומים;

 רשות ניירות ערך. (5)       

הכנסת תבחר מבין חבריה ועדה לפיקוח על  )ב(      
הוועדה(;  –רשויות פיקוח פיננסיות )בסעיף זה 

הוועדה תהיה ועדת משותפת לוועדת הכלכלה 
 הכספים ומספר חבריה לא יעלה על שישה.ולוועדת 

סמכויות הוועדה הן: פיקוח על הממשלה  )ג(      
ועל רשויות ציבוריות בפעולותיהן בנוגע למערכת 
הפיננסית ודיון ביישום חיקוקים בנוגע למערכת 
הפיננסית; אין בהקמת הוועדה או בסמכויותיה 
לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיה לפי כל דין של 

 ועדה מוועדות הכנסת. 
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עליהן ימסרו רשויות הפיקוח לשם פיקוח  )ד(      
הפיננסיות לוועדה, לפי בקשתה, כל מידע ומסמך 
שברשותן; הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור 

, חוק 1941בכל דין, ובכלל זה פקודת הבנקאות, 
, חוק הפיקוח על 2010–בנק ישראל, התש"ע

, חוק 1981–שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
סיים )קופות גמל(, חוק הפיקוח על שירותים פיננ

הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים 
, חוק הפיקוח על 2016–מוסדרים(, התשע"ו

שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 
, וחוק השקעות 2005–פנסיוניים(, התשס"ה

  .1994–משותפות בנאמנות, התשנ"ד

ופרסומם של ישיבות הוועדה יהיו חסויות,  )ה(      
הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה אסור, 
אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, ורשאית 
הוועדה לפרסם דברים כאמור תוך השמטת פרטים 
או עריכת שינויים וכן רשאית היא לקבוע כי דיון 
בעניין מסוים יתקיים בוועדת משנה שמספר חבריה 

דה לא יעלה על שלושה; ואולם, לא תחליט הווע
לפרסם דברים שמסרה לה רשות פיקוח פיננסית, 
אלא לאחר שנתנה לנציגי הרשות הזדמנות להשמיע 
את טענותיהם ולאחר שמצאה שלא יהיה בפרסום 

 כדי לפגוע ביציבות המערכת הפיננסית."
 אחרי הסעיף יבוא: .97

תיקון חוק זכויות "
 הסטודנט

 –העיקרי( החוק  –)להלן  2007–בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז .5

 – 1בסעיף  (1)  

 תימחק; –ההגדרה "ארגון הסטודנטים היציג"  (א)   

 תימחק. –ההגדרה "מוסד להשכלה גבוהה"  (ב)   

 בטל. –לחוק העיקרי  1פרק ד' (2)  

תיקון חוק המועצה 
 להשכלה גבוהה

 – 1958–בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח .6

 –א 4בסעיף  (1)  

בסעיף קטן )א(, במקום "ושני חברים נוספים יהיו האחד יושב  )א(   
ראש ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, 

ארגון הסטודנטים היציג( והאחר נציג נוסף  –, )בחוק זה 2007–התשס"ז
של הארגון שתבחר האסיפה הכללית של הארגון" יבוא "חבר אחד יהיה 

ההתאחדות(  –טים בישראל )בסעיף זה יושב ראש התאחדות הסטודנ
וחבר אחד יהיה יושב ראש ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל 

 הארגון("; –)בסעיף זה 

 במקום האמור בסעיף קטן )ב( יבוא: )ב(   

"חדלה ההתאחדות או חדל הארגון מלהתקיים או שאוחדו לגוף     
יושב  אחד, יהיה אחד מחברי המועצה יושב ראש הגוף הנותר או

ראש הגוף המאוחד, לפי העניין, וחבר אחד יהיה נציג נוסף 
 מטעמו.";

 "בטל. –ב 17סעיף  (2)  
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 אחרי הסעיף יבוא:  .98
תיקון חוק סדר "

 הדין הפלילי
(, אחרי 2)ג9, בסעיף 1982–בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .5

 (, יבוא:5פסקה )

 באחד התפקידים המנויים להלן:פרק הזמן שבו כיהן חשוד  (6")  

 היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה; )א(   

פרקליט המדינה או משנהו, מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה  )ב(   
 או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו או מנהל מחלקה בפרקליטות המחוז;

 השפיטה;יסוד: -)א( לחוק1שופט כהגדרתו בסעיף  )ג(   

ראש המחלקה לחקירות שוטרים וסגנו, או ראש אגף במחלקה  )ד(   
 וסגנו;

 "שוטר בדרגת סגן ניצב ומעלה." )ה(   
 אחרי הסעיף יבוא: .99

תיקון פקודת "
 1941הבנקאות, 

 , אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:5, בסעיף 1941בפקודת הבנקאות,  .5

הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, לחוק שירות  3הוראות סעיף  (1) ")ה(  
חוק שירות הציבור( יחולו על המפקח,   –)בסעיף זה  1969–התשכ"ט

בשינויים המחוייבים, כל עוד לא עברו שלוש שנים מהיום שבו פסקו 
 יחסי הכפיפות.

( לחוק שירות הציבור, הוראות סעיף 1)ג()4על אף האמור בסעיף  (2)   
עוד לא עברו שלוש שנים מיום פרישתו לאותו חוק יחולו על המפקח כל  4

 "תקופת ההגבלה(.". –)בסעיף זה 
 :אחרי הסעיף יבוא .100

תיקון חוק "
הרשויות המקומיות 

)הגבלת הזכות 
 להיבחר(

, בסעיף 1964–בחוק הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, התשכ"ד .5
 "(, במקום "התפטר" יבוא "יצא לחופשה".1)ב()2

 :אחרי הסעיף יבוא .101
תיקון חוק נציב "

תלונות הציבור על 
 שופטים,

 החוק העיקרי( –)להלן  2002–בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב .5
–  

 יימחקו. –, המילים "לבחירת הנציב" 1בסעיף  (1)  

 לחוק העיקרי יבוא: 3במקום סעיף  (2)  

"כשירות הנציב   
 ומינויו

של בית המשפט  מי שכשיר להתמנות שופט )א( .3
העליון ולא כיהן כשופט בכל ערכאה שיפוטית, 

 כשיר להתמנות נציב תלונות הציבור על שופטים.

הנציב יתמנה בידי שר המשפטים באישור  )ב(      
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת."

לחוק העיקרי, המילים "בהסכמת נשיא בית המשפט העליון"  4בסעיף  (3)  
 יימחקו. –

לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הועדה לבחירת  9-ו 8בסעיפים  (4)  
 "הנציב" יבוא "הוועדה".

 אחרי הסעיף יבוא: .102
תיקון חוק היטלי "

 סחר ואמצעי הגנה
  – החוק העיקרי( –)להלן  1991–בחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א .5
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  – 24בסעיף  (1)  

 בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא: )א(   

המתלונן הפקיד ערובה  –לגבי תלונה על יבוא בהיצף  (4")    
 בסכום שקבע הממונה."

 בסופו יבוא: (ב)   

)ד(, לא יפתח הממונה -על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו ")ה(    
 בחקירה לגבי תלונה על יבוא בהיצף אם התקיים אחד מאלה:

בעל קיים בענף היצרני המקומי יצרן שהוא  (1)     
מונופולין, או שנקבע על ידי הממונה על התחרות כי קיימת 
בענף כאמור קבוצת ריכוז; בפסקה זו "בעל מונופולין", 

כמשמעותם  –"הממונה על התחרות" ו"קבוצת ריכוז" 
 ;1988–בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח

קיימים שני יצרני טובין זרים לפחות, שפועלים  (2)     
שונות לפחות, שניתן לייבא מהם טובין בשתי מדינות יצוא 

הדומים לטובין שלגביהם הוגשה התלונה כאמור בסעיף 
)א(, לישראל; היצרן שלגביו הוגשה התלונה לא יובא 21

 "בחשבון לעניין זה."

ה)ב( לחוק העיקרי, אחרי "המיוצרים בישראל" יבוא 32בסעיף  (2)  
טובין המיובאים "ובהתחשב באפשרות לייבא לישראל טובין הדומים ל

 "מיצרנים זרים שאינם היצרן שנגדו הוגשה התלונה או נפתחה החקירה".
 :אחרי הסעיף יבוא .103

תיקון חוק "
 הבנקאות )רישוי(

א)א(, הסיפה החל 20בסעיף  ,1981–בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א )א( .5
 תימחק.  –במילים "אלא אם כן" 

 זה ביום פרסומו.סעיף תחילתו של  )ב(  

–א בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א20ובסעיף  2על אף האמור בסעיף  )ג(  
לחוק זה, תאגיד בנקאי שהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד  1, כנוסחו בסעיף 1981

בנקאי אחר או בתאגיד החזקה בנקאית רשאי להמשיך להחזיק אמצעי שליטה 
 "באותו תאגיד עד תום שנתיים מיום התחילה.

 :אחרי הסעיף יבוא .104
חוק תיקון "

 ההוצאה לפועל
 תימחק. –( 6א, פסקה )66, בסעיף 1967–בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז .5

  
 אחרי הסעיף יבוא: .105

תיקון חוק הביטוח "
 הלאומי

)ג(, במקום 326, בסעיף 1995–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .5
לפחות, לא הסיפה החל במילים "עשר שנות מאסר" יבוא "חמש שנות מאסר 

 ישולמו לו או בעדו גמלאות לפי פרקים ה' עד ח' או י"א.".

תיקון חוק הבטחת 
 הכנסה

 , בסופו יבוא:3, בסעיף 1980–בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א .6

)ג( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח 326מי שנשללה זכאותו לגמלה לפי סעיף      (5")  
 ".1995–משולב[, התשנ"ה

 תיקון חוק ביטוח
 בריאות ממלכתי

 א יבוא: 3, אחרי סעיף 1994–בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד .7
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"סייג לזכאות למי   
שלקח חלק בפעילות 
 טרור ובני משפחתו"

, לא יהיה זכאי, הוא 3על אף האמור בסעיף  )א( ב.3
ובני משפחתו מדרגה ראשונה, לשירותי בריאות לפי 

טרור כהגדרתה  חוק זה, מי שנפגע אגב ביצוע עבירת
 –)בסעיף זה  2016–בחוק המאבק בטרור, התשע"ו

חוק המאבק בטרור( או מי  שנפגע במהלך שהייתו 
שלא כדין במדינת אויב ועקב פעילותו נגד מדינת 
ישראל או פעילותו בארגון טרור, כמשמעותו בחוק 

 המאבק בטרור.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות  )ב(      
 ."1996–לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 3סעיף 

תיקון חוק הכניסה 
 לישראל

 –א 11, בסעיף 1952–בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב .8

 בסעיף קטן )א(, אחרי "בעל הרישיון" יבוא "או קרובו".  (1)  

 בסעיף קטן )ד( אחרי ההגדרה "הפרת אמונים למדינת ישראל" יבוא:  (2)  

 "בן זוג, הורה וילד שהוא קטין." כל אחד מאלה: –"קרוב"   
 :אחרי הסעיף יבוא .106

תיקון חוק הביטוח "
 הלאומי

 יבוא: 178, אחרי סעיף 1995–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .5

"מבוטח מתחת לגיל   
 שיש בחזקתו ילד 28

לעניין פרק זה ולוח ז', יראו את מי שטרם מלאו לו  א.178
אחד לפחות, כמי שהוא מעל שנים ובחזקתו ילד  28

 "."28גיל 
 אחרי הסעיף יבוא: .107

תיקון חוק יסודות "
 התקציב

 ב)ד(, יבוא:3, אחרי סעיף 1985–בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  .5

ראתה ועדת הכספים של הכנסת כי עובד או נושא משרה בגוף  (1) ")ה(  
כאמור בסעיף זה, התבטא או פעל בצורה שהיא במהותה אחד 
מהמפורטים בסעיף )ב(, רשאית היא להורות לשר הממונה להפחית 

 מסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי כל דין.

(, חייב השר לבצע את 1החליטה ועדת הכספים כאמור בסעיף ) (2)   
 יום. 30ההוראה בתוך 

( יתקיים לבקשת אחד או יותר מחברי 1דיון כאמור בסעיף ) (3)   
 "הכנסת בתוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה.

 :אחרי הסעיף יבוא .108
"תיקון חוק 

 ההוצאה לפועל
  –החוק העיקרי(  –)להלן  1967–בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז .5

  –)א( 10בסעיף  ( 1)  

לחוק לשכת  81במקום "בתעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף  )א(   
 "בתוספת השישית"." יבוא 1961–עורכי הדין, תשכ"א

אחרי המילים "שהוגשה לו" יבוא "ובלבד שלא יעלה על השכר  )ב(   
 האמור בתוספת השישית".

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )ג(   
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, בעד בקשות לביצוע שניתן  (1")א    
לחוק ולא הוגשו בדרך זו,  1להגיש במסלול מקוצר לפי פרק א'

הזוכה לשכר עורך דין ביום פתיחת התיק כמפורט  יהא זכאי
 זה בלבד"ו –בפסקה )א( לתוספת השישית לחוק זה 

 אחרי התוספת החמישית לחוק העיקרי יבוא: ( 2)  

 "תוספת שישית"      

 (10)סעיף   

    -שכר עורך דין בעד הגשת בקשה לביצוע יהיה בסכום כמפורט )א(1   

גובה תעריף שכר עורך דין   
 החוב בשקלים חדשים

 שכר טרחת עורך דין בשקלים חדשים

 100 999עד 

1,000 – 5,000 162 

5,001 – 15,000 262 

15,001 – 25,000 424 

25,001 – 50,000 685 

50,001 – 75,000 1109 

75,001 – 100,000 1794 

100,001 – 200,000 2903 

200,001 – 500,000 4697 
 

שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה לא  ")ב(   
הקבועה באזהרה, יתווסף לחוב בתיק שכר טרחה בסכומים הקבועים 
בפסקה )א( שיחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת סכום שכר 

החוב בתיק, לרבות הפרשי  -טרחה זה; לעניין תוספת זו "חוב פסוק"
יב לרבות שכר הטרחה הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החי

 לתוספת. 1שהתווסף בפתיחת התיק לפי סעיף 

. )א( מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים 1האמור בפרט משנה  )ג(   
ימים מתום המועד  45נוספים לאחר מסירת האזהרה ולאחר שחלפו 

 הקבוע בה.

חודשים מתום המועד הקבוע באזהרה והחייב לא שילם  12חלפו  )ד(   
הסכום הנדרש ממנו, יתווסף לחוב בתיק שכר טרחה בסכומים  את מלוא

הקבועים בפסקה )א( שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שכר 
 טרחה זה.

( לא יחול אם החייב הוכר כחייב משלם 1האמור בפרט משנה )ג() (2)   
 "( לחוק וכל  עוד לא בוטלה ההכרה.5ב)69לפי הוראות סעיף 

 אחרי הסעיף יבוא: .109
תיקון חוק "

נציבות תלונות 
הציבור על מייצגי 
 המדינה בערכאות

)להלן  2016–בחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו .5
 החוק העיקרי(,  –

 ( יבוא:6, אחרי פסקה )1בסעיף  (1)  

מי שראש המטה הכללי, או מי שהוסמך לכך על ידיו, הסמיכו לפי  (7")   
 ;".1955–)א( לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו181סעיף 
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 –)א( לחוק העיקרי, המילים "והיועץ המשפטי לממשלה" 2בסעיף  (2)  
 יימחקו.

 –לחוק העיקרי  6בסעיף  (3)  

 –בסעיף קטן )א( המילים "והיועץ המשפטי לממשלה"  (א)   
 יימחקו.

לממשלה" יבוא בסעיף קטן )ג( אחרי "באישור היועץ המשפטי  (ב)   
 "ונציב תלונות הציבור על שופטים".

 –לחוק העיקרי  12בסעיף  (4)  

 תימחק; –בסעיף קטן )א(, המילה "במישרין"  )א(   

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: )ב(   

נודע לנציב על מעשה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הנציב  (1")ג   
ליועץ המשפטי לממשלה, לפתוח בבירור או להעביר את המידע בעניין 

 לפי שיקול דעתו."

   –)א( לחוק העיקרי 16בסעיף  (5)  

 ( יבוא:6במקום פסקה ) )א(   

התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי; עלתה טענה  )א( (6")   
שהתלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי, יכריע בה הנציב 

התלונה נוגעת לפני שייתן כל החלטה אחרת; הכריע הנציב כי 
להפעלת שיקול דעת משפטי, יופסק בירור התלונה; לעניין זה, 

לרבות שיקול דעת בקבלת החלטות  –"שיקול דעת משפטי" 
 בנוגע לאופן ניהול הליכים והכנתם;

סמכות הנציב לפי פסקת משנה )א( אינה ניתנת  )ב(    
 לאצילה;";

עד המילים (, הקטע החל במילים "לא יחליט" 8בפסקה ) )ב(   
 יימחק. –"היועץ המשפטי לממשלה" 

 –לחוק העיקרי  17בסעיף  (6)  

בסעיף קטן )ו(, במקום הסיפה החל במילים "שהיועץ המשפטי  )א(   
לממשלה סבור" יבוא "שהשר האחראי סבור כי העברתם לנציב 
עלולה לפגוע פגיעה ניכרת באינטרסים ציבוריים חיוניים, המנויים 

)להלן  1984–לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד)ב( 68בסעיף 
חוק בתי המשפט(; קיבל הנציב ידיעה או מסמך שהוא אינו רשאי  –

 לקבל כאמור, לא יעשה בו שימוש לצורך בירור התלונה."

בסעיף קטן )ז(, בסופו יבוא "מי שנדרש למסור ידיעה או  )ב(   
, למעט סעיף 11מסמך כאמור ימלא אחר הדרישה, והוראות סעיף 

, יחולו, 1968–( לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט3)-( ו1קטן )א()
 בשינויים המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה."

)ג( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "ומצא היועץ 18בסעיף  (7)  
)ב( לחוק בתי המשפט, ומצא השר 68המשפטי" יבוא "כפי שהם מנויים בסעיף 

טענתו מוצדקת, רשאי הוא להודיע על הפסקת בירור התלונה,  האחראי כי
 והנציב יפסיק את בירורה."

 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 19בסעיף  (8)  
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התקבלה המלצה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף  (1) ")ב(   
קטן )א(, יודיע הנציב לנילון, ולממונה עליו או לשר האחראי או לשר 
אחר אשר הליקוי נמצא תחת סמכותו, על הצעדים הנדרשים לצורך 
תיקון הליקוי ועל דרך יישומם; על הנילון, ועל הממונה עליו או השר 
האחראי או שר אחר אשר הליקוי נמצא תחת סמכותו, לנקוט 
בצעדים הנדרשים כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מארבעה 

 יו את המלצת הנציב;חודשים מעת קבלת הנילון או הממונה על

השר האחראי או השר אשר הליקוי נמצא תחת סמכותו רשאי  (2)   
לקבוע כי אין לקיים המלצה שנתן הנציב כאמור בסעיף קטן )א( או 
שיש לקיימה בדרך אחרת מזו שהמליץ עליה הנציב; על השר 
האחראי או השר אשר הליקוי נמצא תחת סמכותו לנמק את החלטתו 

 בכתב לנציב."

 לחוק העיקרי יבוא: 19אחרי סעיף  (9)  

"חקירת   
שופט 
 חוקר

העלה בירור התלונה חשד כי נעברה עבירה  )א( א.19
פלילית, והנציב סבור כי בשל ניגוד עניינים אישי או 
מוסדי או מכל סיבה אחרת העברת התלונה לבירור אצל 
היועץ המשפטי לממשלה תפגע בבירור המקרה, רשאי 

שופט חוקר לצורך ביצוע חקירה של הנציב למנות 
 המקרה;

כשיר להתמנות לתפקיד שופט חוקר כאמור  )ב(    
א)א( שופט של בית המשפט המחוזי או משפטן 19בסעיף 

המומחה בתחום הרלוונטי, הכשיר לכהן כשופט בבית 
 המשפט העליון, בכפוף לשיקול דעת הנציב;

השופט לענין הזמנת עדים וגביית עדות, דין  )ג(    
החוקר וסמכויותיו כדינו וסמכויותיו של בית משפט 

 השלום בענין פלילי;

נראה לשופט חוקר כי הראיות שהובאו לפניו יש  )ד(    
בהן כדי להוכיח לכאורה שנעברה עבירה על ידי הנילון, 
רשאי הוא לצוות שיואשם לפני בית משפט בשל אותה 

סעיף זה  עבירה, ובלבד שהשופט החוקר לא יתן צו לפי
אלא אם נתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע טענותיו 

 ולהביא ראיותיו לפניו;

א)ד(, יגיש 19נתן השופט החוקר צו לפי סעיף  )ה(    
פרקליט המחוז כתב אישום לבית המשפט, ולא תהא 

 זכות לבקש חקירה מוקדמת;

א)ד(, 19נתן השופט החוקר החלטה לפי סעיף  )ו(    
המשפטי לממשלה או המייצג שהוחלט רשאי היועץ 

להגיש כנגדו כתב אישום, לבקש ממנו לחזור ולחקור 
ולקבל ראיות נוספות, ובלבד שבקשה כאמור לא תוגש 

 לאחר שעברו חמש שנים מתאריך ההחלטה."

 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ד( יבוא: 20בסעיף  (10)  

לפי סעיף זה, לאחר הגשתו הנציב יפרסם לציבור כל דין וחשבון  ")ד(  
 לשר וליועץ המשפטי לממשלה, בדרך שימצא לנכון."

)ד( לחוק העיקרי, המילים "והיועץ המשפטי לממשלה 21בסעיף  (11)  
 "יימחקו, ובמקום "רשאים" יבוא "רשאי". –כאחד" 

 אחרי הסעיף יבוא: .110
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תיקון חוק זכויות "
 הסטודנט

  – 4, בסעיף 2007–בחוק זכויות הסטודנט, התשע"ז .5

 במקום סעיף קטן )ב( יבוא: (1)  

קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה או של מסלולי לימוד  ")ב(   
להשכלה גבוהה, בכל סוגי התארים, הנפרדים לגברים ולנשים מטעמי 
דת וכן מסלולי לימוד נפרדים לשם קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות 

)ב( לא ייחשבו הפליה לפי סעיף קטן 9ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 
)א( או לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  למקומות 

 .";2000–בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: (2)  

נפרדים יראו קיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד  (1")ב   
לגברים ולנשים מטעמי דת כחלק מחופש הפעולה של המוסד כמשמעותו 

 ."1958–לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 15בסעיף 
 אחרי הסעיף יבוא: .111

תיקון חוק שירות "
המדינה )מינויים( 

מינוי  –)תיקון 
יועצים משפטיים 

 של משרדים(

 – 12בסעיף , 1959–בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט .5

בכותרת השוליים, במקום "מנהלים כלליים" יבוא "מנהלים כלליים,  (1)  
 ויועצים משפטיים";

 "אחרי "מנהל כללי" יבוא "ויועץ משפטי". (2)  
 אחרי הסעיף יבוא: .112

תיקון חוק סדר "
 הדין הפלילי

, האמור בו 11, בסעיף 1982–בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .5
 יסומן )א( ואחריו יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, על גבי כתב האישום וכל כתב  ")ב(   
טענות המוגש לבית המשפט, יופיע שמו של הגוף המייצג מטעם המדינה 

 ולא של מדינת ישראל."

, בסעיף 1958–בחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי )המדינה כבעל דין(, התשי"ח .6 
 , בסופו יבוא:3

(, על גבי כל כתב טענות המוגש 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3")   
לבית המשפט יופיע שמו של הגוף המייצג מטעם המדינה ולא של מדינת 

 "ישראל."
 אחרי הסעיף יבוא: .113

חוק מענק "
הסתגלות מיוחד 

ומעלה  67לבני 
נגיף  -)הוראת שעה 

 הקורונה החדש(

נגיף הקורונה  -ומעלה )הוראת שעה  67בחוק מענק הסתגלות מיוחד לבני  .5
 – 1, בסעיף 2020-החדש(, התש"ף

 תמחק; –ההגדרה "שיעור הבלתי מועסקים"  (1)  

בהגדרה "התקופה הקובעת", במקום הסיפה החל במילים "וסיומה  (2)  
(" יבוא "וסיומה ביום כ"ז בטבת 2021ביוני  30ביום כ' בתמוז התשפ"א )

 (".2021בדצמבר  31התשפ"ב )
 :אחרי הסעיף יבוא .114

תיקון חוק הבחירות 
 לכנסת

)א(, במקום 81, בסעיף 1969–בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט .5
 )שני אחוזים(". 2%)שלושה אחוזים ורבע(" יבוא " 3.25%"
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 חבר הכנסת יעקב מרגי מציע:

  אחרי הסעיף יבוא:  .115
"תיקון חוק למניעת 

 מפגעים
 יבוא: 18, אחרי סעיף 1961-תשכ"אהחוק למניעת מפגעים, ב .5

 2021–"פרק ב': יסודות הבימבה, התשפ"א  

  –בפרק זה  .19 הגדרות   

רכב בעל ארבעה גלגלים לילדים,  –"בימבה"     
 שבנסיעה בירידות גורם לרעש בלתי נסבל;

ועד  14:00בימי חול: מהשעה  –שלאפשטונדה" "    
. בשבת: מזמן סיום אכילת הצ'ולנט 16:00לשעה 

   שלישית;-ועד לתחילת סעודה

איסור נסיעה   
 בשלאפשטונדה

ילד לא יסע על בימבה  -בזמני השלאפשטונדה  .20
באזור מגורים והורה לא יאפשר לילדו לנסוע על 

 בימבה כאמור.

, ייענש 2האיסור לפי סעיף ילד שעבר על  )א( .21 עונשין  
 כדלקמן:

   אזהרה; –פעם הראשונה  (1)       

   ישאר כיתה שנה נוספת; –פעם שניה  (2)       

לירות  99קנס  –פעם שלישית  (3)       
 והשבתת הבימבה למשך שבוע;

החרמת  –פעם רביעית ומעלה  (4)       
הבימבה לצמיתות ואיסור השתתפות 

 בטיולי בית הספר למשך שנה.

הורה שאיפשר לילדו לנסוע על בימבה בניגוד  )ב(    
 , יענש כדלקמן:2לסעיף 

   אזהרה; –פעם הראשונה  (1)       

לירות או  777קנס בסך  –פעם שניה  (2)       
   יום מאסר תמורתו;

רכבו האישי  –פעם שלישית ומעלה  (3)       
 של ההורה יושבת למשך שבוע.

קרן לסלילת   
 מסלולי בימבה

, יועברו לקרן לסלילת מסלולי 21קנסות לפי סעיף  .22
מטרים  1,000-בימבה במרחק שלא יפחת מ

 מהיישוב.

הפיכת ירידות   
 לעליות

ילדים  10-ברשות מקומית בה נתפסו יותר מ .23
שועטים בבימבה בשעות שלאפשוטנדה, תהפוך 

 לעליות. –מחלקת ההנדסה את כל הירידות בישוב 

, ממונה על ביצוע שר התחבורה והבטיחות בדרכים .24 ביצוע ותקנות  
הוראות פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים 

תקנות והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין 
 לביצועו."

 

*************************************************************************************** 
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 בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת בנימין נתניהו, יולי יואל אדלשטיין, ישראל כץ, מירי מרים רגב, יואב גלנט, ניר ברקת, גילה 

גמליאל, אבי דיכטר, גלית דיסטל אטבריאן, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, 

מכלוף מיקי זוהר, קטי קטרין דסטה גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חווה אתי עטייה, קרן ברק, 

אופיר אריה מכלוף דרעי, חיים ביטון, משה ארבל, מיכל וולדיגר, אבי מעוז, שטרית, פטין מולא, מאי גולן, 

 סופר
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