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חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס' 11(, התשס"ח-2008*

בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 1, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1  תיקון סעיף 4

")ד( בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו הגנה אלא לאחר שנתן למבקש או לבא 
כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות 

חריגות ומטעמים שיירשמו "

תיקון חוק מניעת 
הטרדה מאיימת

בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 2, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 2  

")ה( בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר 
שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה 

שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו " 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד             
                 שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                    
                         יושבת ראש הכנסת

חוק כלי היריה )תיקון מס' 15(, התשס"ח-2008*

1, ההגדרה "שעת 1 תיקון סעיף 1 בחוק כלי היריה, התש"ט-1949 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
חירום" - תימחק 

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "או 10א" יבוא "10א או 10ג" 2 תיקון סעיף 4

בסעיף 5)ב()4( לחוק העיקרי, במקום "או 10א" יבוא "10א או 10ג" 3 תיקון סעיף 5

אחרי סעיף 5ג לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 5ד

)א( לא יכשיר אדם, לא ידריך ולא יאמן, אדם אחר, בשימוש 5ד "רישיון מדריך ירי
בכלי יריה, אלא על פי רישיון, במטווח קליעה שניתן לגביו 
רישיון לפי סעיף 7 או במקום אחר שנקבע ברישיונו, והכל 

בכפוף להוראות סעיף 7ח ובהתאם לתנאי הרישיון 

שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון  )ב( 
הפנים, לקבוע סוגים שונים של רישיונות לפי סעיף זה, לסוגים 

שונים של הכשרה, הדרכה או אימון "

בסעיף 10ג לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 10ג

סעיף לפי  רישיון  "לבעל  יבוא  מהמועסקים"  "מועסק  במקום  )ב(,  קטן   )1( בסעיף 
קטן )ג( המועסק" ובסופו יבוא "ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא 

מועסק ";

*  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח )4 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 342, מיום ט' בכסלו התשס"ח )19 בנובמבר 2007(, עמ' 226 

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשס"ז, עמ' 67   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח )4 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 198, מיום ט"ו בשבט התשס"ח )22 בינואר 2008(, עמ' 125 

ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשס"ח, עמ' 31   1

ס"ח התשס"ב, עמ' 6   2

ספר החוקים 2137, ב' באדר ב' התשס"ח, 2008 3 9


