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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 121(, התשע"א-2010*

בפקודת העיריות  1, אחרי סעיף 341 יבוא:1 הוספת סעיף 341א

"אבטחת אישיות 
מאוימת

בסעיף זה -341א  )א( 

"אישיות מאוימת" - ראש העיריה, ממלא מקומו או סגנו, חבר 
המועצה, המנהל הכללי של העיריה, גזבר העיריה, 
היועץ המשפטי לעיריה, המבקר הפנימי או עובד בכיר 
אחר של העיריה, והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי 

יש צורך באבטחתו עקב איומים;

"האזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת 
ועזרה  בעבירות  שיפוט   - והשומרון  )יהודה  חירום 

משפטית(, התשס"ז-2007  2;

"חוק להסדרת הביטחון" - חוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח-1998  3;

"פעולות אבטחה" - פעולות הנעשות בידי אדם, והדרושות 
אישיות  של  האישי  ביטחונה  על  שמירה  לשם 

מאוימת; 

"פעולות אבטחה מאושרות" - פעולות אבטחה שניתנה לגביהן 
הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן )ב(; 

"קצין מוסמך" - קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה 
המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה; 

"קצין ביטחון" - עובד העיריה שמונה להיות אחראי על ארגון 
פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן 

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף  )ב( 
ביטחון  קצין  רשאי  העיריה,  בתקציב  לכך  שנקבע  לסכום 
להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או 
ביצוע  לשם  העיריה  שמינתה  מאבטח  בידי  לרבות  באזור, 
פעולות כאמור, במקום שבו מצויה אישיות מאוימת, ובלבד 
שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע 
איומים;  עקב  בנקיטתן  צורך  יש  כי  הביטחון  לקצין  בכתב 
סעיפים 13, 13א ו–14 לחוק להסדרת הביטחון יחולו, בשינויים 
כאמור  מאבטח  של  וסמכויותיו  מינויו  לעניין  המחויבים, 

בסעיף זה 

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות  )ג( 
לפעולות  הנוגע  בכל  הביטחון  ולקצין  לעיריה  מקצועיות 
אבטחה, לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; העיריה וקצין 
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות
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סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון 
10א ו–11 לחוק להסדרת  חוזר ולערר לפי הוראות סעיפים 

הביטחון, בשינויים המחויבים 

עיריה המשויכת לאשכולות 1 עד 6 למדרג החברתי- )ד( 
כלכלי כהגדרתו בסעיף 142א, רשאית לבקש מהשר השתתפות 
במימון פעולות אבטחה מאושרות לפי סעיף זה; עותק מבקשה 
מידה  אמות  יקבע  השר  העיריה;  למועצת  יועבר  כאמור 
להשתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות מתוך תחום 
הפעולה שנקבע לעניין זה בחוק התקציב השנתי, כמשמעותו 

בחוק יסודות התקציב "

תיקון פקודת 
 המועצות המקומיות

- מס' 58

בפקודת המועצות המקומיות  4, בסעיף 34)א(, במקום "ו–249ב" יבוא "249ב ו–341א" 2 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התש"ע, עמ' 642   4

ספר החוקים 2264, ב' בטבת התשע"א, 2010 12 9
המחיר 48 6 שקלים חדשים    ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


