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בפרט 32, אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני   )6("
חקיקה(, התשמ"ט-1989 16 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית 

משותף(, התשנ"א-1991 17 "

בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ד(, תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת 5 תחילה )א( 
התשס"ח )1 בינואר 2008( )להלן - יום התחילה( 

תחילתם של סעיפים 17א ו–18א)1( לחוק הסדרים 1989, כנוסחם בסעיף 1)2( ו–)3(  )ב( 
לחוק זה, ביום כ"ד באדר א' התשס"ח )1 במרס 2008( 

תחילתם של סעיף 19)א()1( לחוק הסדרים 1989, כנוסחו בסעיף 1)4( לחוק זה ושל  )ג( 
סעיפים 3א, ו–1א לתוספת לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-

1991, כנוסחם בסעיף 2)3( ו–)5( לחוק זה, ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(; 
לא נקבעו עד אותו מועד הוראות בדבר מחיר מכלים נייחים כאמור בסעיף 19)א()1( 
של  הכלכלה  ועדת  באישור  הלאומיות,  התשתיות  שר  רשאי   ,1989 הסדרים  לחוק 
הכנסת, לדחות את תחילתם של הסעיפים האמורים בתקופה שלא תעלה על שלושה 

חודשים 

התשמ"ט-1989,  ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק  השנייה  התוספת  של  תחילתה  )ד( 
כנוסחה בסעיף 3)6( לחוק זה ביום כ"ז באייר התשס"ח )1 ביוני 2008(, ואולם בתקופה 
שמיום התחילה ועד המועד האמור, ביטוח שיערוך ספק גז לכיסוי חבותו ייעשה אצל 

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 18  

סעיף 2 לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-1991, כנוסחו ערב 6 הוראות מעבר
ביטולו בחוק זה, ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או 
להספקת גז שנעשתה לפני יום התחילה, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח 

ההתקשרות האמורה החלה לא יאוחר מיום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010( 

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

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב    
   שר התשתיות הלאומיות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות( 
)תיקון מס' 2(, התשס"ח-2008 *

בחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו-2006 1 1 תיקון סעיף 5
)להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 5, בסופו יבוא "הראשונה" 

בסעיף 44)ב( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 44

*  התקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ח )25 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
- הממשלה 303, מיום י"ח בסיוון התשס"ז )4 ביוני 2007(, עמ' 638 

ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשס"ו, עמ' 155   1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28   16

ס"ח התשנ"א, עמ' 117   17

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   18
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בסעיף 64)ד( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 3 תיקון סעיף 64

בסעיף 79)א( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 4 תיקון סעיף 79

הוספת כותרת 
סימן א'

אחרי כותרת פרק ד' לחוק העיקרי יבוא:5  

"סימן א': חיסיון חומר תחקיר"

הוספת כותרת 
סימן ב'

אחרי סעיף 102 לחוק העיקרי יבוא:6 

"סימן ב': העסקת שוטרים בתשלום"

החלפת סעיף 102א 
והוספת סעיפים 

102ב עד 102ז 
וכותרת סימן ג' 

במקום סעיף 102א לחוק העיקרי יבוא:7 

"הקצאת שוטרים 
בתשלום לרגל אירוע 

או פעולה

תקצה 102א  מטעמו  פעולה  או  אירוע  לרגל  כי  אדם  ביקש  )א( 
המשטרה שוטרים לשם שמירה על הסדר הציבורי ושלום 
הציבור באירוע או בפעולה כאמור, רשאי קצין מוסמך להקצות 
לאירוע או לפעולה כאמור שוטרים בתשלום, אם מצא כי 
הפעולה  או  האירוע  של  מקומם  או  טיבם  היקפם,  מפאת 
קיים חשש לפגיעה בסדר הציבורי או בשלום הציבור, וכי 

מתקיימים תנאים אלה:

או  האירועים  מסוג  הם  הפעולה  או  האירוע   )1(
הפעולות אשר על פי הקבוע בפקודות משטרת ישראל 
ניתן להקצות להם שוטרים בתשלום; פקודות לעניין זה 

יפורסמו באתר האינטרנט של משטרת ישראל;

התקיימו לגבי האירוע או הפעולה הוראות כל   )2(
דין  

לא יקצה הקצין המוסמך שוטרים בתשלום, אלא לאחר  )ב( 
שנוכח כי התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן )א(, ולאחר 
שמצא כי נוכח היקפם, טיבם ומקומם של האירוע או הפעולה 
יש מקום להקצות שוטרים בתשלום וזאת בשים לב, בין השאר, 

לאלה:

לצורך  אחרות  בחלופות  להשתמש  האפשרות   )1(
אבטחת שלום הציבור באירוע או בפעולה; 

מאפייניהם הפרטיים או הציבוריים של האירוע    )2(
או הפעולה, לרבות היותם מיועדים לציבור מסוים או 

למטרות רווח;

ההשלכות על פעילות המשטרה ועל השוטרים   )3(

הקצאת  נדרשת  כי  המוסמך  המשטרה  קצין  החליט  )ג( 
בתשלום  השוטרים  מספר  בדבר  יורה  בתשלום,  שוטרים 
שיוקצו בהתאם לאמות המידה שייקבעו בנוהלי משטרת 

ישראל 

באחריות  נושא  ישראל  במשטרת  מבצעים  אגף  ראש  )ד( 
המקצועית כגורם מטה להקצאת שוטרים בתשלום והפעלתם 

המבצעית 

תיקון סעיף 64בסעיף 64)ד( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 3 

תיקון סעיף 79בסעיף 79)א( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 4 

הוספת כותרת אחרי כותרת פרק ד' לחוק העיקרי יבוא:5  
סימן א'

"סימן א': חיסיון חומר תחקיר"

הוספת כותרת אחרי סעיף 102 לחוק העיקרי יבוא:6 
סימן ב'

"סימן ב': העסקת שוטרים בתשלום"

החלפת סעיף 102א במקום סעיף 102א לחוק העיקרי יבוא:7 
והוספת סעיפים 

102ב עד 102ז 
וכותרת סימן ג' 

"הקצאת שוטרים 
בתשלום לרגל אירוע 

או פעולה

תקצה 102א  מטעמו  פעולה  או  אירוע  לרגל  כי  אדם  ביקש  )א( 
המשטרה שוטרים לשם שמירה על הסדר הציבורי ושלום 
הציבור באירוע או בפעולה כאמור, רשאי קצין מוסמך להקצות 
לאירוע או לפעולה כאמור שוטרים בתשלום, אם מצא כי 
הפעולה  או  האירוע  של  מקומם  או  טיבם  היקפם,  מפאת 
קיים חשש לפגיעה בסדר הציבורי או בשלום הציבור, וכי 

מתקיימים תנאים אלה:

או  האירועים  מסוג  הם  הפעולה  או  האירוע   )1(
הפעולות אשר על פי הקבוע בפקודות משטרת ישראל 
ניתן להקצות להם שוטרים בתשלום; פקודות לעניין זה 

יפורסמו באתר האינטרנט של משטרת ישראל;

התקיימו לגבי האירוע או הפעולה הוראות כל   )2(
דין  

לא יקצה הקצין המוסמך שוטרים בתשלום, אלא לאחר  )ב( 
שנוכח כי התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן )א(, ולאחר 
שמצא כי נוכח היקפם, טיבם ומקומם של האירוע או הפעולה 
יש מקום להקצות שוטרים בתשלום וזאת בשים לב, בין השאר, 

לאלה:

לצורך  אחרות  בחלופות  להשתמש  האפשרות   )1(
אבטחת שלום הציבור באירוע או בפעולה; 

מאפייניהם הפרטיים או הציבוריים של האירוע    )2(
או הפעולה, לרבות היותם מיועדים לציבור מסוים או 

למטרות רווח;

ההשלכות על פעילות המשטרה ועל השוטרים   )3(

הקצאת  נדרשת  כי  המוסמך  המשטרה  קצין  החליט  )ג( 
בתשלום  השוטרים  מספר  בדבר  יורה  בתשלום,  שוטרים 
שיוקצו בהתאם לאמות המידה שייקבעו בנוהלי משטרת 

ישראל 

באחריות  נושא  ישראל  במשטרת  מבצעים  אגף  ראש  )ד( 
המקצועית כגורם מטה להקצאת שוטרים בתשלום והפעלתם 

המבצעית 
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בפרק זה, "קצין מוסמך" - קצין משטרה בדרגת פקד  )ה( 
ומעלה המשמש כראש משרד סיור שהסמיך לכך ראש אגף 

המבצעים במשטרת ישראל 

אירוע או פעולה 
החייבים ברישיון

הוגשה לפי הוראות כל דין בקשה לקיום אירוע או לביצוע 102ב 
מאת  אישור  או  היתר  רישיון,  בקבלת  החייבים  פעולה 
לקיים  הכוונה  על  מוקדמת  הודעה  נמסרה  או  המשטרה, 
אירוע או לבצע פעולה החייבים לפי הוראות כל דין במתן 

הודעה כאמור, יחולו הוראות סעיף 102א 

סייגים להעסקת  
שוטרים בתשלום

שוטרים 102ג  יוקצו  לא  ו–102ב,  102א  סעיפים  הוראות  אף  על 
בתשלום בכל אחד מאלה: 

כפי  לאומית,  חשיבות  בעל  ממלכתי  אירוע   )1(
שקבעה ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לעניין זה, 

וכן כפי שייקבע בנוהלי משטרת ישראל; 

)2(  אסיפה או תהלוכה כהגדרתן בסעיף 83 לפקודה, 
אופי  בעלי  בעניינים  הפגנה,  או  מחאה  משמרת  וכן 

מדיני או ציבורי;

משימה שלצורך ביצועה לא נדרשת הפעלה של   )3(
סמכויות שוטר 

עיון חוזר בהחלטת 
 קצין מוסמך

על החלטת הקצין המוסמך לפי סעיף 102א  רשאי אדם 102ד  )א( 
לפנות בבקשה לעיון חוזר לפני מפקד מחוז או סגנו 

מפקד המחוז או סגנו, רשאי לאשר את החלטת הקצין  )ב( 
המוסמך, לשנותה או לבטלה 

על החלטת מפקד המחוז או סגנו בבקשה לעיון חוזר, ניתן  )ג( 
לערור לפני ועדת ערר בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה 

בעיון החוזר 

השר ימנה ועדת ערר שתדון בעררים על החלטות מפקד 102ה ועדת ערר )א( 
מחוז או סגנו בעיון חוזר לפי סעיף 102ד, ואלה חבריה:

ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל והוא יהיה    )1(
היושב ראש; 

נציג לשכת עורכי הדין שהוא כשיר להיות שופט   )2(
שלום;

בעל תואר אקדמי במינהל עסקים, בכלכלה או   )3(
בחשבונאות וכן ניסיון בניהול של חמש שנים 

החלטה בערר לגבי הקצאת שוטרים לאירוע או לפעולה  )ב( 
ומספר השוטרים הדרוש לשמירה על הסדר הציבורי או על 
שלום הציבור באירוע או בפעולה כאמור, טעונה הסכמת 

יושב ראש הוועדה 

השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע את  )ג(  
סדרי הדין בוועדת הערר 
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החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט  )ד( 
לעניינים מינהליים 

התשלומים שיתקבלו בשל העסקת שוטרים בתשלום 102ו ייעוד תשלומים  )א( 
לפי פרק זה ייווספו לתקציב משטרת ישראל וישמשו לשם 
תשלום לשוטרים שהועסקו כאמור, לכיסוי הוצאות המשטרה 
ובני  השוטרים  כלל  ולרווחת  בתשלום  שוטרים  בהעסקת 

משפחותיהם 

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ב( 
יקבע הוראות לעניין חלוקת התשלומים לפי סעיף קטן )א( 

העסקת שוטרים 
בתשלום - הוראת 

שעה

בתקופה של שנתיים החל מיום תחילתו של חוק המשטרה 102ז 
 )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות( )תיקון

מי  לבקשת  מוסמך,  קצין  רשאי  התשס"ח-2007,    ,)2 מס' 
מהמנויים בתוספת השניה, להקצות שוטרים בתשלום לשם 
סיוע בהפעלת סמכות אכיפה או גבייה הנתונות להם על 

פי דין 

סימן ג': הוראות כלליות"

בסעיף 104 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "התוספת" יבוא "התוספות" 8 תיקון סעיף 104

תיקון כותרת 
התוספת

בתוספת לחוק העיקרי, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 9  

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא: 10 הוספת תוספת שניה

"תוספת שניה 
)סעיף 102ז(

בעל תפקיד כמשמעותו בסעיף 5)ג( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 2, או כונס   )1(
נכסים שמונה לפי סעיף 53)א( לחוק האמור;

גובה ארנונה כהגדרתו בסעיף 305 לפקודת העיריות  3;  )2(

גובה מסים כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת המסים )גביה(  4;  )3(

הנהלת בתי המשפט;  )4(

חברת החשמל לישראל בע"מ;  )5(

מקורות, חברת מים בע"מ;   )6(

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ;   )7(

המוסד לביטוח לאומי;   )8(

משרדי הממשלה, למעט משרד הפנים;  )9(

)10( רשויות מקומיות;

)11( רשות המסים בישראל;

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות;  )12(

המועצה לענף הלול "  )13(

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   3

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע(  1374, )א( 1399   4

החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט  )ד( 
לעניינים מינהליים 

התשלומים שיתקבלו בשל העסקת שוטרים בתשלום 102ו ייעוד תשלומים  )א( 
לפי פרק זה ייווספו לתקציב משטרת ישראל וישמשו לשם 
תשלום לשוטרים שהועסקו כאמור, לכיסוי הוצאות המשטרה 
ובני  השוטרים  כלל  ולרווחת  בתשלום  שוטרים  בהעסקת 

משפחותיהם 

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ב( 
יקבע הוראות לעניין חלוקת התשלומים לפי סעיף קטן )א( 

העסקת שוטרים 
בתשלום - הוראת 

שעה

בתקופה של שנתיים החל מיום תחילתו של חוק המשטרה 102ז 
 )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות( )תיקון

מי  לבקשת  מוסמך,  קצין  רשאי  התשס"ח-2007,    ,)2 מס' 
מהמנויים בתוספת השניה, להקצות שוטרים בתשלום לשם 
סיוע בהפעלת סמכות אכיפה או גבייה הנתונות להם על 

פי דין 

סימן ג': הוראות כלליות"

תיקון סעיף 104בסעיף 104 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "התוספת" יבוא "התוספות" 8 

תיקון כותרת בתוספת לחוק העיקרי, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 9  
התוספת

הוספת תוספת אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא: 10 
שניה

"תוספת שניה 
)סעיף 102ז(

בעל תפקיד כמשמעותו בסעיף 5)ג( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 2, או כונס   )1(
נכסים שמונה לפי סעיף 53)א( לחוק האמור;

גובה ארנונה כהגדרתו בסעיף 305 לפקודת העיריות  3;  )2(

גובה מסים כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת המסים )גביה(  4;  )3(

הנהלת בתי המשפט;  )4(

חברת החשמל לישראל בע"מ;  )5(

מקורות, חברת מים בע"מ;   )6(

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ;   )7(

המוסד לביטוח לאומי;   )8(

משרדי הממשלה, למעט משרד הפנים;  )9(

)10( רשויות מקומיות;

)11( רשות המסים בישראל;

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות;  )12(

המועצה לענף הלול "  )13(
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תיקון פקודת 
המשטרה - מס' 23

בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 5, בסעיף 77ח3)2(, אחרי "לתוספת" יבוא 11 
"הראשונה" 

תיקון חוק בתי 
המשפט לעניינים 

מינהליים - מס' 32

בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 6, בתוספת השניה, אחרי פרט 12 
12 יבוא:

ערעור לפי סעיף 102ה)ד( לחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים    13"
והוראות שונות(, התשס"ו-2006 "

תחילתם של סעיפים 102א עד 102ו לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 7 לחוק זה, שלושה 13 תחילה
חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר ט כ י ד י  ב א    
   השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 102(, התשס"ח-2008 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 328
328, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד המדינה, או נגד עובד שלה בשל מעשה ")ג(  )1(
שעשה תוך כדי עבודתו כעובד המדינה, למעט תובענה בשל נזק גוף כתוצאה 

מתאונת דרכים 

לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד מוסד רפואי או נגד קופת חולים, או נגד   )2(
עובד שלהם, שעילתה היא טיפול רפואי במסגרת המוסד הרפואי או במסגרת 

קופת החולים 

על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, חייב בית משפט את המדינה, מוסד רפואי,   )3(
קופת חולים או עובד שלהם לשלם פיצויים לזכאי לגמלה, במסגרת תביעה לפי 
פקודת הנזיקין 2, שהגיש אותו זכאי בשל מקרה כאמור בסעיף קטן )א(, יופחת 

סכום הגמלה שחייב המוסד לשלם בשל המקרה האמור מסכום הפיצויים 

בסעיף קטן זה -  )4(

"טיפול רפואי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 3;

*  התקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשס"ח )26 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
- הממשלה 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16 ועמ' 116 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 23   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשס"ו, עמ' 256   5

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 129   6
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