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 חוק שיפוט המשמעת(משפט חוזר), תשכ״א-1%1 *
 [, בחוק זה —

 ״רשות משמעת״ ~- רשות המוסמכת לשפוט משפט משמעת על פי אחד החיקוקימ המפורטים
׳ שבתוספת;  בטור א

, בטור ב׳ שבתוספת; ן י  ״רשות מאשרת״ — הרשות הנקובה׳ לפי הענ
 ״משפט משמעת״ — משפט בפגי רשות משמעת או ענישה על ידיה;

 ״ענישה״ — כל עונש שרשות משמעת מוסמכת להטיל על נידון וכל אמצעי מד נידון שהיא
 מוסמכת לנקוט או להורות על נקיטתו:

ן במשפט משמעת. דו י ״ — מי שנ ן ו ד י נ  ״

 2. רשות מאשרת רשאית להורות על קיום משפט חוזר בפנינו של נידון אם ראתה ^חת
 מאלה:

 (1) פסק בית משפט או 3ית דין ?!!ו קבעה רשות המשמעת הי ראיה מהראיות
 שהובא! באותו עני ן היה יסודה בשקר או בזיוף׳ ויש יסוד להנייה כי אילולא

ת משפט המשמעת לטובת הנידון;  ראיה זאת היה בבן׳ כדיי לשגות את תוצאו
ות, לבדן או ביחד צם י  (2) נתגלו עובדות הדשות או ראיות חדשות העשו
 החומר שהיה לפגי וישות המשמעת לראשונה, לשנות את תוצאות משפט המשמעת
 לטובת הנידון׳ ולא יכלו להיות בידי הנידון, או לא יכלו להיות ידועות לו,

 י בשעת גידור משפט המשמעת;
 (3) על ׳אותו מעשה נידון בינתייפ אד0 אחר לפני בית משפט׳ בית דין או
 רשות המשמעת׳ !־מהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו ??דה אחר נראה כי מי

 שנידון לראשונה בשל מותו מעשה לא ביצע אותו.
 3. הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון׳ ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות המשמעת;
 מת הנידון, תהיה הרשות נתונה גם לבךזוגו ולכל אהד מצאצאיו, הוריו, אחיו, או אחיותיו.
 4. משפט ההר יקויים בפני רשות המשמעת; במשפט חתר יהיו לרשות המשמעת כל
 הסמכויות הנתונות לה במשפט משמעת, ובלבד שלא תוחמר ענישתו של הנידון; דין ההחלטה

ן החלטה במשפט משמעת.  במשפט חוזר כדי

ן דו י  5. במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת לתת כל צו שנראה בעיניה כדי לפצות נ
 שנשא ענישתו או חלק ממנה ושהרשעתו או ענישתו בוטלו במשפט החוזר, או לתת כל
׳ רשאית רשות המשמעת לתת צו כאמור לטובתם של בני־משפחתו ן דו י  סעד אחר: מת הנ
ף זה׳ פרט לצו של רשות משמעת לפי החיקוקים המפורטים  האמורים בסעיף 3. צו לפי סעי
׳ משאושר וכפי ו נ די ׳ ו י ז ן אישור בית המשפט המחו  בפסקאות (1), (2), (3) לתוספת׳ טעו

ן של בית המשפט המחוזי שניתן במשפט אזרחי׳.  שאושר, כדין פסק די
ן ת רשות המשמעת להורות כי זכות או תפקיד שנשללו מהנידו  6. במשפט חוזר רשאי

 עקב משפט המשמעת יוחזרו לו, והם יוחזרו לו, בהתאם לכך, על אף האמור בכל דין.

 7. שר המשפטים רשאי להוסיף על התוספת.

 8. שר המשפטים ממינה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובהן
 תקנות בדבר אישור בית המשפט לפי סעיף 5.

 הוראה על קיום
 משמט׳ חתר

 קיומ המשפט
 מחוזר

 פיצוי על ענישה
 שצוטלה

 החזרת זכויות
 ותפקידים

 שינוי התוספת

 ביצוע ותקנות

 • נתקבל בכנסת ביומ כ״ה באדר תשכ״א (13 במרס 1961); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 433, משיך,
 עמי 158.

 56 ספר החוקים 332, ו׳ בנים! תשכ״א, 23.3.1961



 תוםגות
ר ב י ו ר א י ט ו  ט

ן או ו  (1) הפרק הרביעי לחוק השופטים, תשי״ג—11953 נשיא בית המשפט העלי
 ממלא מקומו הקבוע.

נים, תשט״ו—21955 כל אחד מן הרבנים הראשיים י  (2) סעיפים 20 עד 22 לחוק הדי
.לישראל. , 

, תשט״ו—1955ג שר הבטחון.  (3) מעיף 191 לחוק השיפוט הצבאי
 (4) סעיפים 17 ו־18 לפקודת המשטרה״ ישר המשטרה — מקום שפסק

; ן אישורו ן היה טעו  הדין הראשו
 המפקח הכללי של המשטרה —

 בכל מקרה אחר.
 (5) סעיף 33 לפקודת בתי הסוהר, 31946 שר המשטרה.

 (6) .. סעיפים »1 ו־דז לחוק המהנדסים והאדריכלים,
 תשי״ח—61958 השר הממונה על ביצוע החוק.

נים למסמכים יוצאי־חוץ, ו ף 5א לחוק נוטרי  (7) סעי
עדת ההמלצות.  תש׳יי-71950 יושב ראש ו

ן, 81938 יושב ראש המועצה המשפטית.  (8) סעיף 20 לפקודת עורכי הדי
 (9) סעיף 9 לפקודת הרופאים, 17«1״ שר הבריאות.
 (10) סעיף 8 לפקודת רופאי השיניים, 101945 שר הבריאות

1 שר החקלאות. 1 ים נרי  (11) סעיף 0 לפקודת הרופאים הוטרי
1 שר הבריאות. 2  (12) סעיף 45 לפקודת הרוקחים

 (13): סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט/־ו~«־!3195ו יושב ראש מועצת רואי חשבון.
כי קרקע, 141947 שר המשפטים. י. .  (14) סעיף 7 לפקודת מערי

 (15) סעיפים 16ב עד 16 יא לחוק התביעות של
 קרכנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957״ י שד המשפטים.

ן ז ו ס ר ח נ  ד ו ד ב ן - ג ו ר י ו ן פ
 ראש הממשלה שר המשפטים

י י• ־ י י י : ב צ ק בין ־ ח צ  י
ה יי י י י י י נ  נשיא המדי

 1 סייח 139, תשי״ג, עמי 149. ,
 2 ס״ז־ו 179, תשם״ו, עמי 68.
 ג טייח 189, חשט״ו׳ עמי 171.

 * חוקי א״י, כרך בי, פרק קי״ב, עמי 1124.
 5 עיר 1916, חוטי 1 מסי 1472, עמי 6.

 6 סייח 250, השי״ח, עמי 108.
 1 סייח 43׳ תש״י, עמי 141; טייח 195, תשט״ז, עמי 22.

ר 1938׳ תום׳ 1 מם׳ 243, עמי 75.  8. עי
 9 עייר 1947, תומי 1 ממי 1637, עמי 262.

 10• עייר 1945, חוט׳ 1 מסי 1395׳ עמי 1.
, מרק קמ״ח׳, עמי1502. י איי, כרך גי ק ו ח " 

, ברך בי׳ פרק ק״ו, עמי 1102 ..  12 חוקי«״י
 13 סייח 173, חשט״ו, עמי 26.

 14 ע״ר 1947׳ תוט׳ 1 מ0׳ 1600׳ עמי 187.
 15 סייח 223, תשי״ז, עמי 47; טייח 308, השיך, עמי 34.

 ספר •החוקים 332׳ וי• בניסן ׳תשכ״א, •23.3.1061



 חוק למניעת מפגעים, תשכ״א-1961 *

 1, בחוק זה —
 ״השרים״ — שר הבריאות ושר הפנים יחדיו!

ו לפיו.  ״חוק זה״ — לרבות התקנות, חוקי העזר וההוראות שניתנ

י ע, או עשו  2, לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקווי שהוא, אם הוא מפרי
י בקרבת מקום או לעוברים ושבים.  להפריע, לאדם המצו

י ע, או עשו  3, לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפרי
 להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

 4, (א) לא יגרום אדם לזיהום חזק או בלתי סביר של האויר, מכל מקור שהוא, אם
י בקרבת מקום או לעוברים ושבים. י להפריע, לאדם המצו ע, או עשו  הוא מפרי

וצא בזה. כי , גזים, אדים, אבק ו ף זה — זיהום על ידי עשן ן סעי י  (ב) זיהום אויר, לענ

צוע הסעיפים 4-2, ובין השאר רשאים הם לקבוע  5, השרים יתקינו, בתקנות, כללים לבי
 מה הם רעש, ריח או זיהום אויר, חזקים או בלתי סבירים.

י ן  6, רשות מקומית רשאית בחוק עזר, באישור השרים׳ לקבוע הוראות מיוחדות לענ
ל שיסטו כו ו, והוראות כאמור י  חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושבי
 מהוראות תקנות שהותקנו לפי חוק זה, לרבות קביעת אי־תחולתן של התקנות באזורים,

 בימים או בשעות שהוגדרו בחוק העזר.

 7, השרים רשאים להורות, בתקנות, על הצעדים שיש לנקוט למניעת כל הפרה של
ות או לסוגים. ו כללי  הסעיפים 3,2 או 4; תקנות כאמור יכול שיהי

י על הצעדים נ  8, (א) השרים, או מי שהשרים מינוהו לכך, רשאים להורות לאדם פלו
יעת כל הפרה של הסעיפים 3,2 או 1. ו לנקוט למנ  שעלי

ף 6, לא תגרע מהסמכות לתת ף 7, או חוק עזר לפי סעי  (ב) התקנת תקנות לפי סעי
 הוראות לפי סעיף זה, למי שהתקנות או חוק העזר האמורים חלים עליו.

ן אחר הנדרש ו ות (הסדרתן) י, או רשי ן על פי פקודת המלאכות והתעשי ו  9, כל רשי
 על פי כל חיקוק לניהול מפעל, יראוהו כאילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק זה.

 10, בכל הליך משפטי לפי חוק זה —

ף 5, חזקה שהוא  (1) מפגע שנקבע כחזק או כבלתי סביר בתקנות לפי סעי
י בקרבת מקום, כל עוד לא הוכח היפוכו; י לגרום הפרעה לאדם המצו  עשו

ו יתנ ו בהוראות שנ  (2) העובדה שהנאשם או הנתבע מילא את כל המוטל עלי
ף 8, תהא לו הגנה טובה.  לפי סעי

 הגדרות

 מניעת רעש

 מניעת ריח

 מניעת זיהום
 אויר

 כללי ביצוע

 חוקי עזר

 הוראות כלליות

 הוראות אישיות

 רשיונות למפעלים

 • נתקבל בכנסת ביום כ*ד, באדר תשב״א (13 במרס 1061); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה׳־ח 444, תשניא,
 עמ׳ 66.

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קמ׳יג, עמ׳ 1427.

 58 ס2ר החוקים 332, ו׳ בניס! תשכ״א, 61פנ.23.3



 11, : (א) מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה׳ דינו — מאסר ששה חדשים או קנס עונשין
 אלפיים לידות.

 (ב) הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן(א)׳ רשאי בית המשפט, בנוסף לכל
, לצוות בגזר הדין להימנע מכל פעולה שגרמה לעבירה שעליה הורשע. ו ל עלי  עונש שיטי

 12, סעיף 19(1) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום׳ 21947, יחול על כל עבירה לפי קובלנה פרטית
ף 11׳ כאילו היתה אחת העבירות המפורטות בתוספת ב׳ לפקודה האמורה.  סעי

ן מטרד «זרד היחיד ן כל הפרה של הוראת חוק זה כדי ן פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 י•, די י  13, . לענ

, רואים אדם כאילו גרם לאותן גרפ מעשה י נ  14. כל מקום בחוק זה שמדובר בו על גרימת מעשה פלו
די מי שנתון לשליטתו  מעשה גש אם הוא נעשה כמקום הנתון לשליטתו או לפיקוחו, או על י

י :  או לפיקוחו, והוא לא נקט כל האמצעים הסבירים למניעתו: הטוען כי נקט אמצעים כאמור — י
ו הראיה.  עלי

ן בהן כדי שמירת, תוקף  15. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק ולא לגרוע מהן, ואי
נה או מרשות מקומית לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה וע מרשות של המדי  למנ

 בתחום סמכויותיהן כדין.

 16. השרים רשאים לקבוע, בתקנות, פטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם ראו פטור
די כך.  שהדבר דרוש לשם שמירה על זכות ציבורית שהיא עדיפה על הזכות שתיפגע על י

 17. הוראות חוק זה לא יחולו על רעש, ריח וזיהום אויר, שפעולתם אינה חורגת מחוץ אי תחולת החוק
 לרשות היחיד של הגורם להם.

. ביצוע ותקנות  18. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י
 שר הבריאות

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
נה  נשיא המדי

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1612, עטי 224; פ״ח 165, תשי״ד, עמי 224.
 י׳ עיר 1944׳ תופי 1 מס׳ 1380, עמי 93.

 ספר חחוקיים 332, רי 3נ*10יח**א;$»1&&2



 חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון),
 תשכ״א-1961 *

 מספת סעיפים 1, הסעיפים 9 ו־10 לחוק שירות המדינה(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בםפימ), תשי׳״ט—

 «!1195(להלן — החוק העיקרי)׳ יסומנו ״11״ ו־״12״, ואחרי מעיף 8 לחוק העיקרי יבואו
 סעיפים אלה:

 ״תחולה על 9. לענין חוק זה׳ דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן — מוסד ממלכתי)

ן משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד ו של בנק ישראל כדי נ ם וכן די י י י י ב י ת צ ו י ם י  מ

ן משרה בשירות המדינה. ן משרה בהם כדי נה, ודי ן עובד המדי  בהם כדי

 עיפוט משמעתי 10. הפיר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי הוק

נה כל הסמכויות ן זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדי י  זה יהיו, לענ
 שיש לו לגבי עובדי המדינה.״

 הוספת התוספת 2. בסופו של החוק העיקרי תבוא תוספת זו:

 ,,תופפו!
 (סעיף 9)

 דשות הפיתוח
 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה
ו הממשלה׳ באישור ועדת העבודה של הכנסת, זה עלי  כל גוף אחר שהכרי

 בעל מוסד ממלכתי.״

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשכ״א (15 במרס 1961); הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו בה״ח 433, תש״ך,
 עמי 163.

 1 ם״ח «2, תשי״ט, עמי 190.

 ספר החוקים 332, ו׳ בניס! ת׳טכ״א, 23.3.1961

 הודפס ע״י המדםיס הממשלתי׳ ירושלים
60 

 הקןןיר 12 אגורות


