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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
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)2( במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

")ג( רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על 
פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן )ב(, ובלבד 

שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב, בשינויים המחויבים "

בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום פסקה )2( יבוא: 6 תיקון סעיף 11

")2( לצורך סעיפים 3 עד 10ד - פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, כהגדרתו 
בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 2, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי 

של המשטרה " 

בסעיף 11ב)א( לחוק העיקרי, במקום "לכלי יריה" יבוא "לפי חוק זה" 7 תיקון סעיף 11ב

בסעיף 12)ג1()1( לחוק העיקרי, במקום "11)2()א(" יבוא "11)2(" 8 תיקון סעיף 12

בסעיף 17 לחוק העיקרי, המילים "או העובר עבירה על פי חוק זה בשעת חירום" - 9 תיקון סעיף 17
יימחקו 

בסעיף 21 לחוק העיקרי -10 תיקון סעיף 21

)1( בסעיף קטן )ב(, במקום "ושר המשטרה" יבוא "והשר לביטחון הפנים";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב1( שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, 
ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות 

או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

תעודת  או  רישיון  ממבקש  הנדרשים  וההכשרה  הכשירות  )1( תנאי 
זו - המבקש(,  הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם )בפסקה 
לרבות בחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור 

מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור; 

)2( חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

)3( חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה 
בעניינים שיקבע שר הפנים, ואופן הדיווח כאמור ";

)3( בסעיף קטן )ג(, אחרי "שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה 
של הכנסת", ואחרי "בעד מתן רישיון לפי חוק זה" יבוא "ובעד הגשת ערר על החלטת 

רשות מוסמכת לפי סעיף 12)ג1(";

)4( בסעיף קטן )ד(, במקום "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון הפנים" 

תיקון חוק חוקרים 
פרטיים ושירותי 

שמירה - מס' 4

בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 3, בסעיף 19, אחרי סעיף קטן )א( 11 
יבוא:

")א1( לא יינתן רישיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה, 
אלא אם כן הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת )בסעיף זה - ערובה(, או 
ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים על ידיו אצל מבטח, לשם הבטחת פיצויו 
של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של שומרים כאמור בשירותי שמירה; 
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם המפקח, יקבע הוראות לעניין ערובה, לרבות סוג

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390   2

ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 217   3

)2( במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

")ג( רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על 
פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן )ב(, ובלבד 

שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב, בשינויים המחויבים "

תיקון סעיף 11בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום פסקה )2( יבוא: 6 

")2( לצורך סעיפים 3 עד 10ד - פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, כהגדרתו 
בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 2, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי 

של המשטרה " 

תיקון סעיף 11בבסעיף 11ב)א( לחוק העיקרי, במקום "לכלי יריה" יבוא "לפי חוק זה" 7 

תיקון סעיף 12בסעיף 12)ג1()1( לחוק העיקרי, במקום "11)2()א(" יבוא "11)2(" 8 

בסעיף 17 לחוק העיקרי, המילים "או העובר עבירה על פי חוק זה בשעת חירום" - 9 
יימחקו 

תיקון סעיף 17

תיקון סעיף 21בסעיף 21 לחוק העיקרי -10 

)1( בסעיף קטן )ב(, במקום "ושר המשטרה" יבוא "והשר לביטחון הפנים";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב1( שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, 
ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות 

או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

תעודת  או  רישיון  ממבקש  הנדרשים  וההכשרה  הכשירות  )1( תנאי 
זו - המבקש(,  הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם )בפסקה 
לרבות בחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור 

מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור; 

)2( חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

)3( חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה 
בעניינים שיקבע שר הפנים, ואופן הדיווח כאמור ";

)3( בסעיף קטן )ג(, אחרי "שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה 
של הכנסת", ואחרי "בעד מתן רישיון לפי חוק זה" יבוא "ובעד הגשת ערר על החלטת 

רשות מוסמכת לפי סעיף 12)ג1(";

)4( בסעיף קטן )ד(, במקום "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון הפנים" 

בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 3, בסעיף 19, אחרי סעיף קטן )א( 11 
יבוא:

תיקון חוק חוקרים 
פרטיים ושירותי 

שמירה - מס' 4

")א1( לא יינתן רישיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה, 
אלא אם כן הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת )בסעיף זה - ערובה(, או 
ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים על ידיו אצל מבטח, לשם הבטחת פיצויו 
של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של שומרים כאמור בשירותי שמירה; 
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם המפקח, יקבע הוראות לעניין ערובה, לרבות סוג

ספר החוקים 2137, ב' באדר ב' התשס"ח, 2008 3 9
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הערובה, תנאיה, סכומיה, דרכי הפקדתה, שינויה, נוסחה, מועדים להמצאתה, חילוטה 
והשימוש בכספי החילוט וכן הוראות לעניין ביטוח, לרבות סכומי הביטוח המזעריים 
ופרטי הביטוח, ורשאי הוא לקבוע כאמור הוראות שונות לסוגי שמירה שונים; בסעיף 
קטן זה, "מבטח", "מפקח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

התשמ"א-1981 4 "

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )בחוק זה - יום התחילה( 12 תחילה

)א( מי שהיה, ערב יום התחילה, מדריך ירי כהגדרתו בתקנות כלי היריה )הכשרה 13 הוראות מעבר
למתן רישיון ולחידושו(, התשנ"ב-1992 5, יראו אותו כבעל רישיון לפי סעיף 5ד לחוק 

העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, עד מועד פקיעת התוקף של רישיונו  

)ב( מי שהיה, ערב יום התחילה, בעל תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג)ב( לחוק העיקרי, 
כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו כבעל תעודת הרשאה וכבעל רישיון לפי סעיף 
10ג)ב( ו–)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, עד מועד פקיעת התוקף של תעודת 

ההרשאה שברשותו 

)א( תקנות ראשונות לפי סעיף 21)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה, יובאו 14 תקנות ראשונות
לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק 

זה  

)ב( תקנות ראשונות לפי סעיף 19)א1( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-
1972, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, יותקנו בתוך 120 ימים מיום פרסומו של חוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ             
                 שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2008*

בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג-1993 1, בסעיף 1)ב(, במקום "12 1 תיקון סעיף 1
ימים" יבוא "16 ימים" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י י  ל א          
             שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח )4 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 206, מיום ו' באדר א' התשס"ח )12 בפברואר 2008(, עמ' 186 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 134; התשס"ז, עמ' 369   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   4

ק"ת התשנ"ב, עמ' 668   5
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