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.1 329 סעיף תיקון

שעה הוראת

 חוק תיקון

 הלאומי הביטוח

[163 ]מס׳

 (,2)א()329 בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן 11977התשל״ז- העונשין, בחוק

״באבן״. יבוא ״בסכין,״ אחרי

- ש כך העיקרי החוק את יקראו זה חוק של תחילתו שמיום השנים בשלוש

 קטן סעיף לפי עבירה ״או יבוא משפחתו״ בן ״כלפי אחרי )ב(,329 בסעיף (1)

;(״2)א()

:יבוא )ב( קטן סעיף אחרי א,332 בסעיף (2)

 יפחת לא )ב(, או )א( קטנים סעיפים לפי בעבירה אדם הורשע ״)ג(

 כן אם אלא עבירה, לאותה שנקבע המרבי העונש מחמישית עונשו

 עונש בעונשו; להקל שיירשמו, מיוחדים מטעמים המשפט, בית החליט

 על- כולו מיוחדים, טעמים בהיעדר יהיה, לא זה קטן סעיף לפי מאסר

תנאי.״

 הביטוח חוק - )להלן 21995התשנ״ה- משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק

- הלאומי(

:יבוא ואחריו ״)א(״ יסומן בו האמור ,325 בסעיף (1)

 ביטחון בעבירת שהורשע ,238 בסעיף כהגדרתו ילד (1) ״)ב(

 לחוק א332 סעיף לפי בעבירה או )ג(326 בסעיף כהגדרתה

טרור, לפעילות בזיקה או לאומני מניע מתוך שבוצעה העונשין

 שהוא הזמן במשך להוריו ישולמו לא מאסר, עונש עליו ונגזר

- במאסר

;ד׳ פרק לפי בעדו המשולמת גמלה )א(

 כ״ט מיום ,958 - הממשלה חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (2015 בנובמבר 2) התשע״ו בחשוון כ׳ ביום בכנסת התקבל *
.84 עמ׳ (,2015 באוקטובר 12) התשע״ו בתשרי

.200 עמ׳ התשע״ה, ; 226 עמ׳ התשל״ז, ס״ח 1
.2 עמ׳ התשע״ו, ; 210 עמ׳ התשנ״ה, ס״ח 2



-  2 -

תחולה

(,5)132 סעיפים לפי בעדו המשולמת לגמלה תוספת )ב(

 הכנסה הבטחת חוק לפי וכן )ב(,252ו- (2)ב()244 (,2)ג()200

.1972התשל״ב- תשלום(, )הבטחת המזונות וחוק

 הילד יבוא לא (,1) בפסקה כאמור המאסר תקופת במשך (2)

()ב(,1) משנה בפסקת המנויים הסעיפים לעניין הילדים במניין

 המזונות וחוק הכנסה הבטחת חוק ולעניין ,68 סעיף לעניין

.״;1972התשל״ב- תשלום(, )הבטחת

 עבירת - זה ״)בסימן יבוא טרור״ לפעילות ״בזיקה אחרי )ג(,326 בסעיף (2)

ביטחון(״.

 עבירה לגבי יחול זה, לחוק 3 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח לחוק 325 סעיף .4

ואילך. זה חוק של תחילתו ביום שנעברה

שקד איילת נתניהו בנימין

המשפטים שרת הממשלה ראש

 ריבלין ראובן

המדינה נשיא

 אדלשטיין יואל יולי

הכנסת ראש יושב


