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תחילה ותקנות 
ראשונות

תחילתו של סעיף 3 ביום פרסומן של תקנות לפי הוראות סעיפים 40ג לחוק העיקרי, 4 
כנוסחם בסעיף 3 לחוק זה; תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור הוועדה המשותפת 
לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך שלושים ימים 

מיום פרסומו של חוק זה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שירותי הסעד )תיקון מס' 7(, התשע"ב—2012*

בחוק שירותי הסעד, התשי"ח—1958  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2 — 1 תיקון סעיף 2

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )1(

בוועדת ערר יהיו שלושה חברים, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים,  ")ה( 
ואלה הם: 

שימונה  שלום,  משפט  בית  לשופט  להתמנות  הכשיר  משפטן   )1(
בהתייעצות עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;  )2(

עובד סוציאלי שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית, שעבד   )3(
כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  2 )להלן — חוק בתי דין  )ה1( 
מינהליים(, למעט סעיפים 11, 12, 25 ו–45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים 

ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר ";

)ו(, במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים  בסעיף קטן   )2(
ועם";

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )3(

החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים ")ט(  )1(
מינהליים 

החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים   )2(
לעניינים  משפט  בית  של  שופט  מאת  רשות  לכך  ניתנה  אם  מינהליים 
מינהליים; לעניין זה, "החלטה אחרת" — החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי 

סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית "

תיקון חוק בתי דין 
מינהליים - מס' 10

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  3, בתוספת, אחרי פרט 24 יבוא:2 

ועדות ערר לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח—1958  4 "   25"

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 439, מיום כ' בשבט התשע"ב )13 בפברואר 2012(, עמ' 97 

ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"א, עמ' 75   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"ב, עמ' 118   3

ס"ח התשי"ח, עמ' 103   4

ספר החוקים 2345, כ"ה באדר התשע"ב, 2012 3 19
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תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 72

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  5, בתוספת השנייה, אחרי פרט 21 3 
יבוא:

ערעור לפי סעיף 2)ט( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח—1958  6 "   22"

תחולה והוראת 
מעבר 

חוק זה יחול על עררים שיוגשו מיום תחילתו ואילך ועל ועדות ערר שימונו מיום 4 
תחילתו ואילך; ואולם, בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה לא יכהנו אלא 

ועדות ערר שמונו לפי סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 103(, התשע"ב—2012*

בפקודת התעבורה  1 )להלן — הפקודה(, אחרי סעיף 65ג יבוא:1 הוספת סעיף 65ד

"רכב של תאגיד 
— מערכת לדיווח 

ומעקב

בסעיף זה — 65ד  )א( 

"מערכת לדיווח ומעקב" — מערכת הכוללת שירות טלפוני 
בכלי  נהגים  שמבצעים  תעבורה  עבירות  על  לדיווח 
רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב, ומעקב 

אחר דיווחים כאמור;

"עובד" — לרבות עובד של קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק 
התשנ"ו— אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת 

1996 2, המועסק בתאגיד;

"קצין בטיחות" — אדם שהוסמך לפקח על סדרי הבטיחות 
לפי להוראות  בהתאם  במפעל,   התחבורתיים 

סעיף 70)23א(;

"תאגיד" — מפעל המחויב להעסיק קצין בטיחות ומחזיק כלי 
רכב לשימוש עובדיו 

שתפעל )ב( ומעקב,  לדיווח  מערכת  ינהל  תאגיד   )1(
לאורך כל שעות היממה, למעט בימי מנוחה כהגדרתם 
בסעיף 70א1)א(; הדיווחים יימסרו לקצין הבטיחות של 
להפעלת  עמו  התקשר  שהתאגיד  למי  או  התאגיד 

מערכת לדיווח ומעקב 

במערכת לדיווח ומעקב יפעל מענה אנושי בימי   )2(
העבודה ובשעות העבודה הנהוגים בתאגיד, ולא פחות 
לשעה   06:00 השעה  בין  עבודה  ביום  שעות  מעשר 

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 424, מיום ט"ז בכסלו התשע"ב )12 בדצמבר 2011(, עמ' 48 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 57   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201   2

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  5, בתוספת השנייה, אחרי פרט 21 3 
יבוא:

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 72

ערעור לפי סעיף 2)ט( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח—1958  6 "   22"

חוק זה יחול על עררים שיוגשו מיום תחילתו ואילך ועל ועדות ערר שימונו מיום 4 
תחילתו ואילך; ואולם, בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה לא יכהנו אלא 

ועדות ערר שמונו לפי סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה 

תחולה והוראת 
מעבר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים 

החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 103(, התשע"ב—2012*

הוספת סעיף 65דבפקודת התעבורה  1 )להלן — הפקודה(, אחרי סעיף 65ג יבוא:1 

"רכב של תאגיד 
— מערכת לדיווח 

ומעקב

בסעיף זה — 65ד  )א( 

"מערכת לדיווח ומעקב" — מערכת הכוללת שירות טלפוני 
בכלי  נהגים  שמבצעים  תעבורה  עבירות  על  לדיווח 
רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב, ומעקב 

אחר דיווחים כאמור;

"עובד" — לרבות עובד של קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק 
התשנ"ו— אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת 

1996 2, המועסק בתאגיד;

"קצין בטיחות" — אדם שהוסמך לפקח על סדרי הבטיחות 
לפי להוראות  בהתאם  במפעל,   התחבורתיים 

סעיף 70)23א(;

"תאגיד" — מפעל המחויב להעסיק קצין בטיחות ומחזיק כלי 
רכב לשימוש עובדיו 

שתפעל )ב( ומעקב,  לדיווח  מערכת  ינהל  תאגיד   )1(
לאורך כל שעות היממה, למעט בימי מנוחה כהגדרתם 
בסעיף 70א1)א(; הדיווחים יימסרו לקצין הבטיחות של 
להפעלת  עמו  התקשר  שהתאגיד  למי  או  התאגיד 

מערכת לדיווח ומעקב 

במערכת לדיווח ומעקב יפעל מענה אנושי בימי   )2(
העבודה ובשעות העבודה הנהוגים בתאגיד, ולא פחות 
לשעה   06:00 השעה  בין  עבודה  ביום  שעות  מעשר 
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ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 134   5

ס"ח התשי"ח, עמ' 103   6




