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.1 

 נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז התשמ׳׳ט (25 ביולי 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1893, מיום
 כ״א בתמוז התשמ״ח (6 ביולי 1988), עמ׳ 242.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526: ס״ח התשל״ט, עמ׳ 134: התשמ״ה, עמ׳ 140.
 ם״ח התשל׳׳ז, עמ׳ 226¡ התש״ם, עמ׳ 60¡ התשמ״ב, עמ׳ 172.

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 7

 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס׳ 3), התשמ״ט-989ו*

 בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973' (להלן - הפקודה) -

 (1) במקום הגדרת ״סם מסוכן״ יבוא:

ת כל מלח שלו, וכן כל ו ב ר נה ל ספת הראשו  ״״סם מסוכן״ - חומר מן המפורטים בתו
ת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם:״! ב ו ר ע בת, ת  תכשיר, תרכו

 (2) אחרי הגדרת ״סם מסוכן״ יבוא:

ת סמים״ - עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או ק ס  ״״עבירה של ע
 יותר:״!

 (3) אחרי הגדרת ״רכב״ יבוא:

רה של רכוש ת רכוש שהוא תמו ו ב ר ן, מטלטליו, כספים וזכויות ל  ״״רכוש״ - מקרקעי
 כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.״

ס מיליון לירות״ יבוא ״מאסר נ  2. בסעיף 6 לפקודה, במקום ״מאסר חמש עשרה שנה או ק
ס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ס פי עשרים וחמישה מן הקנ  עשרים שנים או קנ

״. 2  התשל״ז-1977

 3. בסעיף 7(ג) לפקודה, במקום ״מאסר חמש עשרה שנה או קנם חצי מיליון לירות״ יבוא
ס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ס פי עשרים וחמישה מן הקנ  ״מאסר עשרים שנים או קנ
 התשל״ז-1977״, ובמקום ״חמישים אלף לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,

 התשל״ז-1977״.

רות״ ס חצי מיליון לי נ  4. בסעיף 9(ד) לפקודה, במקום המלים ״מאסר חמש עשרה שנה או ק
 יבוא ״מאסר עשרים שנים או קנם פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977״, ובמקום ״חמישים אלף לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק

 העונשין, התשל״ז-1977״.

רות״ ס חצי מיליון לי נ  5. כסעיף 10 לפקודה, במקום המלים ״מאסר חמש עשרה שנה או ק
ס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק ס פי עשרים וחמישה מהקנ  יבוא ״מאסר עשרים שנים או קנ
 העונשין, התשל״ז-1977״, ובמקום ״חמישים אלף לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק

 העונשין, התשל״ז-1977״.

ת״ רו ם חצי מיליון לי נ  6. בסעיף 19א לפקודה, במקום המלים ״מאסר חמש עשרה שנה או ק
ס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק ס פי עשרים וחמישה מהקנ  יבוא ״מאסר עשרים שנים או קנ

 העונשין, התשל״ז-1977״.

ת״ יבוא ״מאסר רו ס חצי מיליון לי  7. בסעיף 21(א) לפקודה, במקום ״מאסר עשרים שנה או קנ
ק העונשין, ס האמור בסעיף 61(א)(4) לחו ס פי עשרים וחמישה מהקנ  עשרים וחמש שנים או קנ

 התשל״ז־1977״.

ק  תיקון סעיף 27 8. בסעיף 27 לפקודה, במקום ״חמישים אלף לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף 61(א)(4) לחו
 העונשין, התשל״ז-1977״.

 תיקון סעיף 9

 תיקון סעיף 10

 תיקון סעיף 19א

 תיקון סעיף 21

 80 ספר החוקים 1283, ב׳ באב התשמ״ט, 3.8.1989



ו יבוא: תיקו! סעיף 28  9. האמור בסעיף 28 לפקודה יסומן (א) ואחרי

ך חיפוש, רשאי שוטר יתנת לשוטר לערו  ״(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הנ
ך חיפוש בלא צו חיפוש:  לערו

ב - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו: כ  (1) בכל ר

ר י ב  (2) בכליו או בגופו של אדם, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד ס
 להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן!

יסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן  (3) בכליו או בגופו של אדם אגב כנ
ת ע ת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, ב נ ח ת , לנמל, ל  תעופתי
רך קיום ת שהייתו בכלי טיס או שיט - אם החיפוש דרוש לצו ע  שהייתו שם וכן ב

 הוראות פקודה זו!

סתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן  (4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנ
ל או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני ת גבו נ ח ת , לנמל, ל  תעופתי
, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם - אם החיפוש ט י ש ו  העלאתם לכלי טיס א

 דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו!

נים עצירים ו נתו יסתו למקום שב  (5) בכליו או בגופו של אדם אגב כנ
 במשמורת המשטרה - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

הר כהגדרתו בפקודת בתי ת לו, רשאי סו תנ י ת הכללית הנ  (ג) מבלי לפגוע בסמכו
ו או בגופו , לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בכלי 3  הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971
ת שהייתו שם - אם החיפוש ע ת סוהר, או ב יסתו למקום שהוכרז כבי  של אדם אגב כנ

 דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

5) ו־(ג), תהיה לשוטר ולםוהר ) עד( 3 ) ( ב ) ם י נ ט  (ד) לענין חיפושים לפי סעיפים ק
- ז ״ ל ש ת נה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), ה  הסמכות הנתו

 41977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

, יודיע המחפש לאותו אדם או לת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב  (ה) לפני תחי
 למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש! החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר!

 חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

! הרשימה תיחתם  (ו) נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו
, במטען ערך החיפוש ברכב  בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו! נ
 או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש! העתק הרשימה

 החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו״.

 10. סעיף 29 לפקודה - בטל. ביטול סעיף 29

3 ! ף י ע  11. בסעיף 31 לפקודה, אחרי פסקה (3) יביא: חיקו, ס

ת שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית ו  ״(4) עדות עד מומחה בהתאם לתקנ
, כל עוד לא הוכח , כמותו וצורתו ג הסם, משקלו  שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סו

 היפוכה!

ת ו נ ק ת יתנה בהתאם ל  (5) הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שנ
, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני  שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו

 עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459.
 4 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 126.
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חר סמים -  (6) קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סו

 (א) כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו
 להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או
ל  העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה ש

ת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה: ק ס  ע

 (אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים:

 (בב) הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו
ב האישום בשל העבירה שעליה נדון! ת  ליום הגשת כ

ו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא נ  (ב) כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבו
 אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה

 (א)״.

 תיקי! סעיף 33 12. בסעיף 33 לפקודה -

ר בסעיף 61(א)(4) , במקום ״חמשת אלפים לירות״ יבוא ״כאמו (א)  (1) בסעיף קטן
 לחוק העונשין, התשל״ז-1977״;

 (2) סעיף קטן (ב) - יימחק.

 החלפת סעיף 36 13. במקום סעיף 36 לפקודה יבוא:

 ״חילוט רשות 36. (א) הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם,
ר בסעיף 31(5), לצוות על  רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמו
בלבד שאם ת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ו  חילוטם וכן על השמדתם בכל ע
ל השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק ב אישום, לא יורה בית המשפט ע ת  הוגש כ
ת ניתנה להם הזדמנות לעשו רו ו גו י  תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לםנ
ות ר את ראי ו ת ס ת לפי דעתם כדי ל  בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשו

 התביעה לענינם.

ל השמדת , לא יורה בית המשפט ע ( א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
הלת חקירה נגד חשוד  סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנ

ב אישום״. ת  וטרם הוגש כ

 הוספת סעיפים 14. אחרי סעיף 36 לפקודה יבוא:
 36א עד 36י

ת סמים, יצווה בית המשפט, זולת ק ס  ״חילוט רכוש 36א. (א) הורשע אדם בעבירה של ע
ר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט ב י אם ס ל י ל י פ י ל ה  ב

 לאוצר המדינה כל רכוש שהוא -

רה או ששימש  (1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבי
 או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה:

 (2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה
 מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

ת (1) ו־(2) -  לענין פסקאו

ת סמים, אף אם לא ק ס ת של ע ר ח רה א ת ביצוע כל עבי ו ב ר  ״ביצוע העבירה״ - ל
רה לעבירה שבה הוא הורשע.  הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשו

ת סמים והוכח לו כי ק ס ל ע  (ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה ש
רה ת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבי ק ס  הנידון הפיק רווח מעבירה של ע
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חר סמים ת תובע, שהנידון הוא סו ש ק  כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי ב
וסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל  ומשעשה כן - יצווה בגזר הדין, כי בנ
ר שלא ב ת סמים, אלא אם כן ס ק ס ל ע  רכוש של הנידון שהושג בעבירה ש

 לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.

 (ג) לא יצווה בית המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן
ל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או ע ב  לנידון וכן אם הם ידועים ל
, הזדמנות  בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן - הטוען לזכות ברכוש)

 להשמיע את טענותיהם.

, וראה ( ג ) ף קטן  (ד) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעי
ל המשך ת ע ל להקשו ות עלו , כי בירור הטענ  בית המשפט, מטעמים שיירשמו
 הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי:

 קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).

בע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו ת תו ש ק  (ה) ב
וסף שאת חילוטו מבקשים, לה רכוש נ תג ב האישום: נ ת כ  מבקשים, יצויינו ב
ר הדין. ז ב האישום בכל שלב של ההליכים עד לג ת בע לתקן את כ  רשאי תו

ר לטוען לזכות ברכוש, אם ס מ י בע לחלט רכוש ת  (ו) הודעה על בקשת תו
 הוא ידוע.

ל פרקליט מחוז, כי רכוש -  חילוט רכוש 36ב. (א) נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה ש
 בהליך אזרחי

 (1) שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי
 לאפשר ביצוע עבירה כאמור:

ת סמים או ק ס  (2) הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של ע
 כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור: או

ת סמים, או ק ס ל ע  (3) הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה ש
 כתוצאה מביצוע עבירה כאמור -

רה ות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבי  רשאי הוא לצו
 על פי הפקודה (להלן - חילוט אזרחי).

ם  (ב) בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשי
 והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

 (ג) המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע: קבע
ף  בית המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעי

 זה.

ם ר בדרך שמערערי ע ר ע  (ד) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן ל
 על החלטה בענין אזרחי.

 סייגים לחילוט 36ג. (א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב,
רה ללא ידיעתו או ש אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבי ו כ  ר

ב ובלי שיכול היה ם ל רה ובתו , או שרכש את זכותו ברכוש בתמו  שלא בהסכמתו
 לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.

 (ב) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו־36ב אלא
י משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי  אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבנ

ם ומקום מגורים סביר. רי  מחיה סבי
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ל מטלטלים שאינם ניתנים  (ג) בית המשפט לא יצווה על חילוטם ש
. 5 1967- ף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז ל לפי סעי  לעיקו

 ביטול חילוט 736. (א) מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן
ו לענין צו החילוט, רשאי , ולא הוזמן להשמיע את טענותי  בסעיף זה - המבקש)

ל החילוט - לבטל את הצו.  לבקש מאת בית המשפט שציווה ע

 (ב) בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או
ת כן.  תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשו

רת הרכוש למבקש  (ג) ביטל בית המשפט את צו החילוט - יצווה על החז
רתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים  או תשלום תמו
ת הרכוש - ר ו מ ם ת ל תשלו : ציוה בית המשפט ע ל את תמורתו ב ק  המבקש ל
 יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום
ם יינתן  מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם: צו התשלו
 לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.

ם דמי ל תשלו ות ע  (ד) ביטל בית המשפט את צו החילוס, רשאי הוא לצו
ם פיצוי  שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלו

גרם לרכוש באותה תקופה.  בשל נזק או פחת שנ

ם יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר רת רכוש או צו התשלו  (ה) צו להחז
 מששים ימים מיום נתינתם.

ל ר ע ל מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעו ר ש  ערעור 36ה. ערעו
ם על החלטה בענין  החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערי
ר על פסק הדין, רשאי ר דין והוגש ערעו ז  אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בג
רו של מי שטוען לזכות ברכוש. ר לשמוע גם את ערעו  בית המשפט שלערעו

ב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית ת  סעדים לחילוט 36ו. (א) הוגש כ
ש המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת ו י  ר

ת מטעם הנאשם, או אדם ו י ת צו זמני בדבר - מתן ערבו ת  חילוטו מבקשים, ל
ר צעדים אחרים ב ד  אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות ב
ת הוראות לאפוטרופוס הכללי ו ב ר  שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, ל
ן בסעיף זה - צו זמני): לענין ל ה ל ) ש ו כ ר  או לאדם אחד בדבר ניהול זמני של ה
ב האישום או ת ו הוגשו כ י ת המשפט״ - בית המשפט המחוזי שלפנ  זה, ״בי

 התובענה, לפי הענין.

, ( א ) ן ט ר בסעיף ק ת צו זמני כאמו ת  (ב) בית המשפט המחוזי רשאי ל
ט מחוז הנתמכת ב אישום, על־פי בקשה חתומה בידי פרקלי ת  בטרם הוגש כ
ל ם את הצו עלו ו מבקשי ר להניח שהרכוש שלגבי י ב ר כי יש יסוד ס  בתצהי
ל ת בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט: תקפו ש  להיעלם או שעלולים לעשו
ם ימים מיום ך תשעי ב אישום תו ת  צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כ

 שניתן.

א) ו־(ב) גם ם( י ר בסעיפים קטנ ת צו זמני כאמו ת  (ג) בית המשפט רשאי ל
ל את ר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתבשי ב  במעמד צד אחד, אם ס
 חילוטו: תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים,
ת תקפו של הצו: פ ו ק  והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך ת

 5 ם״ח התשכ״ז, עמ׳ 116! התשל״ה, עמי 12.
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 הוספת סעיפים
 37א ו־37ב

 חילוט רכוש
 אחר

 ניהול הרכוש
 המחולט והשימוש

 בו

ל צו זמני שניתן ו ש  בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפ
וספת שלא תעלה על עשרה ימים.  במעמד צד אחד לתקופה נ

ר לפני בית המשפט ע ר ע ל החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן ל  (ד) ע
ך שלושים ימים מיום ר יוגש תו ר בשופט אחד; הערעו  העליון שידון בערעו

 שהודעה ההחלטה למערער.

, ולא חולט ( ב ) ו  (ה) ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) א
ל צו כאמור יפוצה מאוצר ש ת שמי שניזוק ב רו  הרכוש, רשאי בית המשפט להו

 המדינה.

ר בסעיפים 36א או 36ב  36ז. הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמו
ברח או שפוחת ערכו ם לב או שהו עבר לקונה בתו  והרכוש לא אותר או שהו
ו בלא רב ברכוש אחר ולא ניתן לחלק ל הנידון או שעו  במעשה או במחדל ש
ת הנידון - רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר ש ק  קושי, וכן לפי ב
ף זה, ״הנידון״  של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה! לענין סעי

ת מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב. ו ב ר - ל
ל חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי  36ח. (א) החלטת בית המשפט ע
, רתו  האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט! הרכוש שחולט, או תמו
ת ו נ ק ת נהל בכפוף ל ועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד עליידיו בקרן שי  י

ו לענין זה.  שיותקנ

ת למלחמה בסמים, ר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשו  (ב) ש
ת ו נ ק ת ל הכנסת, יקבעו ב ר ועדת החוקה חוק ומשפט ש , באישו 6  התשמ״ח-1988
, את השימוש שייעשה בנכסי (א)  את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן

 הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

 (1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים!

ת למלחמה ת למלחמה בסמים לפי חוק הרשו  (2) ביצוע תפקידי הרשו
 בסמים, התשמ״ח-1988!

 (3) תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש
 בר־חילוט.

 (4) תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו־(ד).
סת, יקבע  36ט. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנ
ך פלילי או ת הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהלי ו נ  בתק
רת יות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמי  אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדו
ת מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, ו ב ר ר, ל  רכוש, ערעו
ת כל ענין אחד לרבו  לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ו

 הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.

ס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף  36י. קנ
 36ח(א).

 15. אחרי סעיף 37 לפקודה יבוא:

ע בית משפט כי אדם ב רה לפי פקודה זו או ק  ״שלילת רשיון 37א. (א) הורשע אדם בעבי
נש אחר, וסף על כל עו ר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנ ב  ע
ל אותו , לפסו 7 נוסח חדש] רה [ וסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבו בנ  ו

 6 ס״ח התשמ״ת, עמ׳ 90.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 תקנות לענין
 חילוט

 שימוש בקנסות
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ר שהדבר ו ב ב לתקופה שיקבע, אם הוא ס כ  מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון ר
 דרוש כדי להגן על הציבור.

ר ב  (ב) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם ע
, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או  עבירה כאמור ולא הרשיעו
ב עיסוק במקצוע או עברה אג בית המשפט נוכח כי העבירה נ  רשיון אחר, ו
ב הפעלת המקצוע ק  בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל ע
עברה במקום המקצוע או העסק -  או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נ
פה ן לתקו ו ות על שלילת הרשי  רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצו

ר שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.  שיקבע, אם הוא סבו

 שלילת דרכון 37ב. הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה
וסף לכל עונש אחר לפסלו  נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנ

ל תפישת דרכונו״.  מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות ע

ר המשפטים ת עם ש יעצו ״ יבוא ״בהתי ת ו נ ק ן ת  תיקון סעיף 39 16. בסעיף 39 לפקודה, לפני המלים ״להתקי
ר ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת״.  ובאישו

ספת הראשונה לפקודה -  תיקון התוספת 17. בתו
 הראשונה

 (1) בסימן א׳ לחלק אי, פרט 7 - יימחק:

 (2) בסימן ב׳ לחלק א׳ -

 (א) במקום פרט 14 יבוא:

ל  ״14. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים ש
״: ל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה אם לא מועטו במפורש.  כ

 (ב) פרט 15 - יימחק.

 (3) בסימן א׳ לחלק ב׳ -

 (א) במקום פרט 100 יבוא:

 ״100. האיזומרים האופטיים, הםטראואיזומרים, האסטרים והאתרים
״: ל כל אחד מהתמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.  ש

 (ב) פרט 101 -• יימחק.

 (4) בסימן ב׳ לחלק ב׳ -

 (א) במקום פרט 7 יבוא:

ל  ״ד. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים ש
״: ל אחד מהתמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.  כ

 (ב) פרט 8 - יימחק.

 (5) בסימן ג׳ לחלק ב׳ -

 (א) במקום פרט 6 יבוא:

 ״6. האיזומרים האופטיים, הםטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של
״;  כל אחד מהתמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

 (ב) פרט 7 - יימחק.
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 תיקון התוספת
 השניה

 תיקון חוק
 העונשין

 (6) בסימן ד׳ לחלק ב׳ -

 (א) במקום פרט 12 יבוא:

 ״12. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של
״:  כל אחד מהתמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

 (ב) פרט 13 - יימחק.

ת השניה לפקודה - פ ס ו ת  18. ב

 (1) הגדרת ״סם״ - תימחק!

תרת הטור השני בטבלה, במקום ״הסם״ יבוא ״הסם בכו רם נטו״ ו  (2) בהגדרת ״ג
 המסוכן״.

 19. בחוק העונשין, התשל״ז-1977, במקום סימן ז׳ לפרק ו׳ יבוא:

ם בסמים ל במשתמשי  ״סימן ז׳: טיפו

 בסמים

 תנאים לצו מבחן
 עם טיפול

ים,  ״טיפול במשתמשים 82. הורשע אדם ונוכח בית המשפט כי הוא משתמש בסמים מסוכנ
נוסח חדש], התשל״ג-1973, רשאי בית  כמשמעותם בפקודת הסמים המסוכנים [
ר הנידון טיפול בקהילה, ו יעבו ת ר ג ס מ ב  המשפט להטיל עליו בצו - מבחן ש
ת צו ת ת שיורה בית המשפט! ורשאי בית המשפט ל י  בתקופה ובהתאם לתכנ

ר גם אם לא הרשיע את הנידון.  כאמו

ר בסעיף 82 אלא אם כן -  83. בית משפט לא יתן צו מבחן כאמו

ל ומהותו! ר טיפול והבין את תנאי הטיפו  (1) הנידון הסכים לעבו

ל הנידון מצדיק טיפול והנידון מתאים לטיפול!  (2) מצבו ש

ת י נ ל פי תכ ל את הטיפול ע ב ק  (3) נעשו סידורים שיאפשרו לנידון ל
ג הטיפול, מהותו ומשכו. ר קצין מבחן לענין סו י ק ס ת  מפורטת ב

ר המשטרה ר המשפטים, ש יעצות עם ש  תקנות 84. (א) שר העבודה והרווחה, בהתי
ת לביצוע סימן זה. ו נ ן תק  ושר הבריאות, רשאי להתקי

וחה  (ב) שר הבריאות, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרו
. ת לענין מקומות טיפול רפואיים ודרכי טיפול רפואי ו נ ן תק  רשאי להתקי

ר ועדת החוקה חוק ומשפט של ת לפי סעיף זה יהיו באישו ו  (ג) תקנ
 הכנסת״.

נה, אחרי פסקה 4 תיקון חוק ספת הראשו , בתו 8 נוסח משולב], התשמ״ד-1984  20. בחוק בתי המשפט [
. בתי המשפט א ן ב  י

. נוסח חדש], התשל״ג-1973״  ״5. עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [

ך מוקדם תחילה י ר א ת ל חוק זה או ב ל סעיפים 14,11 ו־19 ששה חדשים מיום פרסומו ש לתם ש  21. תחי
ר המשפטים בצו לגבי כל אחד מסעיפים אלה. ותר שיקבע ש  י

ר ו ב צ ק ע  י
ת או ר הברי  ש

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 195! התשמ״ח, עמ׳ 186.
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 חוק דשות העתיקות, התשמ״ט-1989*

ת ו נ ש ר ס א׳: פ ר  פ

 1. ;א) בחוק זה -

! 1  ״חוק העתיקות״ - חוק העתיקות, התשל״ח-1978

ר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות! ת  ״אתר״ - א

ת שמונתה לפי סעיף 6!  ״המועצה״ - מועצת הרשו

 ״המנהל״ - מנהל הרשות!

ק זה! ת העתיקות המוקמת בחו ת״ - רשו  ״הרשו

ת.  ״השר״ - שר החינוך והתרבו

ת אלא אם כן ניתן קו  (ב) מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם לפי חוק העתי
 להם פירוש אחר בחוק זה.

ת ומוסדותיה ה ב׳: הרשו ר  פ

 םימן א׳: הקמת הרשות ותפקידיה

ת העתיקות.  2. מוקמת בזה רשו

 3. הרשות היא תאגיד.

ר המדינה, התשי״ח-1958 ק ב קר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מ  4. הרשות היא גוף מבו
. 2 לב] נוסח משו ] 

ות, ת תת־ימי קו ת עתי ו ב ר  5. (א) תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל עניני העתיקות, ל
 בישראל.

ת ואתרים כל פעולה הנחוצה לשם מילוי קו  (ב) הרשות רשאית לעשות לגבי עתי
בכלל זה -  תפקידיה, ו

 (1) חשיפה וחפירה של אתרים!

ל אתרים!  (2) שימור, שחזור ופיתוח ש

 (3) ניהול, אחזקה, והפעלה של אתרים ושמירה עליהם!

 (4) שימור ושחזור עתיקות!

 (5) קיום פיקוח על חפירות ארכיאולוגיות!

 (6) ניהול של אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם והפיקוח עליהם!

ת לפי חוק העתיקות! רו  (7) הפעלת פיקוח לענין עבי

 (8) עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם!

ל ארץ ישראל  (9) ניהול ואחזקה של ספריה מדעית לארכיאולוגיה ולהיסטוריה ש
 ושכנותיה!

 (10) ריכוז, תיעוד ורישום של מידע ארכיאולוגי!

 נתקבל בכנסת ביום כ׳׳א בתמוז התשמ״ט(24 ביולי 1989)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1926, מיום ז׳
 בניס! התשמ״ט (12 באפריל 1989), עמי 67.

 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 76.
 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 ספר החוקים 1283, ב׳ באב התשמ״ט, 3.8.1989

 הגדרות ופרשנות

 הקמת הרשות

 הרשות - תאגיד

 הרשות - גוף
 מבוקר

 תפקידי הרשות
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 (11) קיום ועידוד פעולות חינוך והסברה בתחום הארכיאולוגיה!

 (12) קיום קשרים מדעיים בינלאומיים בתחום הארכיאולוגיה.

ע ושמירה ב ם גן לאומי או שמורת ט ר המצוי בתחו ת  (ג) ניהול, אחזקה והפעלה של א
ת רו ת שמו ו ש ת הגנים הלאומיים או ר , על ידי רשו ל אף האמור בסעיף קטן(ב)(3)  עליו, ייעשו, ע
ת, זולת אם הוסכם ביניהם אחרת! לענין זה, ״גן לאומי״,  הטבע, לפי הענין, בתיאום עם הרשו
ת הגנים הלאומיים״ ו״רשות שמורות הטבע״ - כמשמעותם בחוק גנים רת טבע״, ״רשו  ״שמו

. 3 ת טבע ואתרי הלאום, התשכ״ג-1963 רו  לאומיים, שמו

 סימן,כ׳: מועצת הרשות

ם כמפורט להלן: הרכב המועצה ת תהיה מועצה של ששה עשר חברי  6. (א) לרשו

 (1) נציגי ממשלה שהם עובדי המדינה -

ת!  (א) המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבו

ת! ת במשרד החינוך והתרבו ו ב ר  ^ (ב) ראש מינהל ת

ת;  (ג) מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך והתרבו

 (ד) הממונה על התקציבים במשרד האוצר!

 (ה) החשב הכללי!

 (ו) מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים!

 (ז) מנהל אגף תכנון וכלכלה במשרד התיירות:

ל שר החקלאות שימנה שר החקלאות;  (ח) נציג ש

 (2) שני נציגים בעלי ענין בארכיאולוגיה משניים מן המוסדות להשכלה גבוהה
 המפורטים להלן, אחד מכל מוסד, שימנה השר לאחר וותייעצות עמם:

ת בירושלים; ניברסיטה העברי  (א) האו

יברסיטת תל־אביב: נ  (ב) או

יברסיטת חיפה: נ  (ג) או

יברסיטת בריאילן: נ  (ד) או

יברסיטת בן גוריון בנגב: נ  | (ה) או

ר אחד מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שימנה השר לאחר ב  (3) ח
 התייעצות עם האקדמיה, והוא יהיה יושב ראש המועצה:

יות מקומיות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מרכז  (4) שני ראשי רשו
 השלטון המקומי וכן ראש מועצה אזורית שימנה השר:

 (5) מנהל מוזיאון המציג עתיקות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש
: 4 נים, התשמ״ג-1983  מועצת המוזיאונים, לפי חוק המחיאו

ר לעניני דתות. ש  (6) נציגי המשרד לענייני דתות, שימנה ה

ת נציג מטעמו, ו ) רשאי למנ ז (א) עד( (1) (א)  (ב) נציג ממשלה מן המפורטים בסעיף קטן
ב עובדי המדינה, להשתתף בישיבות המועצה. ר ק  מ

 סייח התשכ״ג, עמי 149¡ הוזשמ״ב, עמי 34.
 ם״ח התשמ״ג, עמי 113.
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ע בדרך ות ממלא מקום קבו ב עובדי המדינה ניתן למנ ר ק  (ג) לכל חבר המועצה שאינו מ
 שמתמנה חבר המועצה.

ן יושב ראש המועצה. ות אחד מחברי המועצה לסג  (ד) השר רשאי למנ

ע שנים, אך ניתן ב ר נתו של חבר המועצה שאינו נציג הממשלה תהיה א פת כהו  7. (א) תקו
ת כהונה נוספות. פו ותו מחדש לתקו  למנ

נתו תמה יוסיף לכהן עד מינויו מחדש או עד מינוי חבר פת כהו  (ב) חבר המועצה שתקו
.  אחר במקומו

 8. לא יתמנה חבר המועצה -

פת  (1) מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקו
; 5 ׳א-1981 ת השבים, התשמ׳ ו  ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנ

תו במועצה: ואולם לא יראו ניגוד  (2) מי שיש ניגוד ענינים בין עיסוקו ובין חברו
^ .  ענינים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו

ת שכר בעד שירותיהם במילוי ו וחבר המועצה לא יקבלו מהרשו נ  9. יושב ראש המועצה, סג
ר למילוי תפקידם כאמור, ש ק ת שהוציאו ב רו  תפקידם במועצה, אך יהיו זכאים לכיסוי הוצאות סבי

ע הרשות. ב ק ת  בשיעור ש

תו באחד מאלה: נ פת כהו  10. (א) חבר המועצה שאינו נציג ממשלה יחדל לכהן לפני תום תקו

ת ליושב ראש המועצה: ב התפטרו ת רת כ  (1) התפטר במסי

 (2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 8:

, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש בצר ממנו, דרך קבע, למלא תפקידו  (3) נ
רו מכהונתו בהודעה בכתב:  המועצה, העבי

ו התמנה.  (4) פרש מן התפקיד שבשל

, תוך 96 ף קטן(א)(1) ת כאמור בסעי ב התפטרו ת  (ב) יושב ראש המועצה יעביר לשר כ
, זולת ת לשר ב ההתפטרו ת רת כ ת לאחר מסי ת מתום 48 שעו : תוקף ההתפטרו ת ממועד מסירתו  שעו

רת מכתב לשר. תו לפני כן במסי  אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרו

ף ת ת ש ה ב עובדי המדינה שמונה ל ר ק  (ג) חבר המועצה שאינו נציג הממשלה, או נציג מ
 דרך קבע בישיבות המועצה כאמור בסעיף קטן 6(ב), ונעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות

^ ת נ ו ה כ רו מ  רצופות של המועצה, רשאי השר לאחר התיעצות עם יושב ראש המועצה, להעבי
 במועצה או לבטל את מינויו, לפי הענין, בהודעה בכתב.

קבעו בחוק זה או ע לעצמה את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה ככל שלא נ ב ק  11. (א) המועצה ת
 על פיו.

 (ב) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא שבעה חברים לפחות: אם לא היה מנין חוקי
ר זמן זה תהא ו ב  בפתיחת הישיבה, רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות: לאחר ע

. ו ת ובהם יושב ראש המועצה או סגנ  הישיבה כדין אם השתתפו בה חמישה חברים לפחו

ם , יהיה המשכה כדין בכל מספר חברי ( א ) ן ט  (ג) משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף ק

 שהוא.

בות המועצה.  (ד) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך במקומו, רשאי להיות נוכח בישי

ל בסדר יומה  12. ביקשו השר או חמישה מחברי המועצה לדון בנושא פלוני, יהיה הנושא כלו
 של המועצה בישיבתה הקרובה.

 תקופת כהונה

 סייגים למינוי
 חבר מועצה

 החזר הוצאות

 פקיעת כהונה

 סדרי עבודת
 המועצה

 דיון בנושא
 פלוני

 סייח התשמ״א, עמי 322.
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ש מיני ועדה א ב ר  13. המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדה לענין מםויים שבסמכותה, לקבוע לה יוש
 ולאצול לה מסמכויותיה, למעט הסמכות לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות והסמכות לאשר

 את תקציבה.

 14. החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה יזיקף
 מקומו של חבר המועצה או חבר הוועדה פנוי מכל סיבה שהיא.

 15. המועצה, מבלי לגרוע משאר תפקידיה - תפקידי המועצה
 וסמכויותיה

 (1) תקבע את המדיניות הכללית של הרשות בתחום תפקידיה;

 (2) תאשר את תקציב הרשות:

 (3) תעקוב ברציפות אחר ביצוע המדיניות, התכניות והתקציבים של הרשות:

 (4) תדון בדו״חות כספיים שיגיש לה המנהל.

־ המועצה, באישור השר, תקבע כללים להפעלת אתרים, ניהולם והפיקוח עליהם. כללי המועצה 1 6 ^ 
 17 . המועצה תגיש לשר אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולות הרשות וכן תמסור לו, לפי דייוח

 דרישתו, כל ידיעה על פעולותיה.

 סימן ג׳: מנהל הרשות ועובדיה

 18. (א) המועצה תמנה, על פי הצעת השר ובאישור .הממשלה, מנהל לרשות: המועצה מנהל הרשות
 רשאית, על פי הצעת השר, למנות סגן למנהל.

 (ב) הודעה על מינויים לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

 19. (א) המנהל אחראי לניהול השוטף של עניני הרשות בהתאם להחלטות המועצה. סמכויות המנהל

 (ב) בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות
 לניהול הרשות ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום על הסכמים או

 מסמכים אחרים בשם הרשות.

 (ג) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות ותפקידים שהוענקו למנהל לפי חוק
 העתיקות ולפי כל חיקוק אחר.

 (ד) המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות וליפות את כוחו
 לחתום על כל מסמך בשם הרשות.

 ^^)2. (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים (להלן - תקופת כהונה): המועצה כהונת המנהל
 באישור השר ובאישור הממשלה, רשאית לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה לתקופת כהונה

 נוספת.

 (ב) כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:

 (1) התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה:

 (2) השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר מהמנהל,
 דרך קבע, למלא את תפקידו:

 (3) השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו מכהונתו
 מטעמים שיפורטו.

 21. (א) הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה. העסקת עובדים

 (ב) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, שכרם, גמלאותיהם, תקניהם וסדרי קבלתם
 לעבודה יהיו כשל עובדי המדינה, ובשינויים שנקבעו בידי הרשות, באישור השר ושר האוצר.
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 22. שכרו של המנהל ותנאי העסקתו ייקבעו בידי השר בהסכמת שר האוצר.

ם כספי ב ו ק גי: תקצי ר  פ

ת ויגישה לות הרשו ב לפעו  23. (א) המנהל יכין, למועד שקבעה המועצה, הצעת תקצי
 לאישור המועצה.

ת יוגש לשר והוא טעון אישורו ואישור הממשלה. ב הרשו  (ב) תקצי

ת. ב הרשו ר דרכי הכנת תקצי ב ד ת ב  (ג) שר האוצר רשאי להורות לרשו

ת ותשלומים אחרים ת ימומן מאוצר המדינה, ומהכנסות מאגרו ב הרשו  24. (א) תקצי
ת לפי חוק העתיקות.  שישולמו לרשו

ת מחקר. ו נ ר ת וכן להקים ק מו ל תרו ב ק ת ל ת הרשו  (ב) לצורך ביצוע תפקידיה רשאי

ח ת פיקו ו י ו ק ד׳: סמכ ר  פ

^ ו ק פ מ ת או מבין מי שמונה כדין כפקח או כ  25. (א) המועצה תמנה מפקחים מבין עובדי הרשו
.  מכוח חיקוק לשם פיקוח על ביצוע חוק העתיקות; המינוי יהיה בכתב

ת לפי חוק העתיקות: רו ל עבי  (ב) למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות ע
ת כאמור -  בהשתמשו בסמכו

 (1) יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר
 וחיפוש) (נוסח חדשן, התשכ״ט-1969׳׳.

ת ת לקצין משטרה בדרג ו נ תו יות הנ  (2) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכו
, וסעיף 3 לפקודה האמורה 7 ( ת ו ד ע ) ת י ל י ל פ  מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה ה

ת זו: ל הודעה שרשם מכח סמכו  יחול ע

ר להניח שהדבר דרוש לביצה* תפקידו מוסמך הוא -  26. (א) היה למפקח יסוד סבי

ך בו חיפוש:  (1) לעצור כל כלי הובלה ולערו

ס למקום המשמש כנ ך בו חיפוש, אולם אין להי  (2) להיכנס לכל מקום ולערו
 למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך והוראות סעיפים 24 ו־26 עד 29
נוסח חדש], התשכ״ט-1969 יחולו,  לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [

ם, על חיפוש לפי פסקה זו: בי  בשינויים המחרי

ל חוק! רה ע ה בו עבי ר ב ע נ ר להניח ש ס כל חפץ, אם יש למפקח יסוד סבי  (3) לתפו
, לשמש ראיה* ס חמרי אריזה או מסמכים העשויים, לדעתו  העתיקות, ורשאי הוא לתפו

ל עבירה כאמור.  במשפט ע

ת כלי הובלה. ו ב ר ק זה, ״חפץ״ - ל ר  (ב) לענין פ

 תנאי העסקת
 המנהל

 תקציב

 מימון וקרנות

 מינוי מפקחים

 סמכויות מפקח

ות י בו י ת עובדים, נכסים, זכויות והתחי ר ב ע ק ה׳: ה ר  פ

ת והמוזיאונים קו ב תחילתו של חוק זה באגף העתי ר  27. (א) עובדי המדינה המועסקים ע
רות שלא ת, בתנאי שי ת כעובדי הרשו ר ש ת (להלן - האגף), יעברו ל התרבו  שבמשרד החינוך ו

לת החוק.  יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחי

ר ובעות מעבודתם כעובדי המדינה כאמו ת שיועברו לשירותה והנ  (ב) זכויות עובדי הרשו
ת. רות הרשו ת מעבודה בשי ובעו ף קטן (א) ייחשבו כזכויות הנ  בסעי

רותה ועברו לשי ת בסכומי התשלומים אשר עובדים שי  (ג) ההסדרים לגבי זיכוי הרשו
ת ובין הממשלה. לתו של חוק זה, •בהסכם בין הרשו  יהיו זכאים להם, ייקבעו תוך שנה מיום תחי

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.

 7 חא׳׳י, כרך אי, עמ׳ 439.

 העברת עובדים
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ף העברת נכסים ועברו לרשות! בסעי ל חוק זה מוחזקים בידי האגף י לתו ש ב תחי ר  28. נכסי המדינה שהיו ע
קה ג שהוא, למעט עתי , מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה מכל סו ן  זה, ״נכסי המדינה״ - מקרקעי

ת לבין הממשלה.  ואתר! תנאי ההעברה ייקבעו בהסכם בין הרשו

נות ק ו׳: הוראות שו ר  פ

ת, היטלים מסים ו נ ו ת, ארנ ת כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרו  29. דין הרשו
 ותשלומי חובה אחרים.

 אחריות בנזיקין

 דין חברי המועצה
 ועובדי הרשות

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק
 העתיקות

. 8 ״ב-1952 ת המדינה), התשי ו ים(אחרי ת כדין המדינה לענין חוק הנזיקין האזרחי  30. דין הרשו

ת כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:  31. (א) דין עובדי הרשו

! 9 נוסח משולב], התשכ״ט-1969 ת [ ס נ כ ת ל רו  (1) חוק הבחי

ת ומגבית כספים), התשי׳׳ט-1959»1. ג פעילות מפלגתי ו נה(סי  (2) חוק שירות המדי

! ״ 1 9 7 9 - ם ״ ש ת  (3) חוק שירות הציבור (מתנות), ה

! 1 2  (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-1969

געות לעובדי ציבור! ו 1 - הוראות הנ 3 1977-  (5) חוק העונשין, התשל״ז

! 1 4 א-1971 ׳ ות [נוסח חדש], התשל׳  (6) פקודת הראי

! 1 5 נוסח חדש]  (7) פקודת הנזיקין [

ת כאילו היו ל עובדי הרשו , יחול ע ' 6 , התשכ״ג-1963 נה(משמעת) ת המדי רו  (ב) חוק שי
ק בר בחו ל מקום שמדו כ ל השר ב ת במקומו ש התרבו ר החינוך ו  עובדי המדינה! לענין זה יבוא ש

בר בו בחוק האמור. ל מקום שמדו כ  האמור בשר, והמנהל יבוא במקום המנהל הכללי ב

ן הל ובמועצה, להתקי  32. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במנ
ת לביצועו. ו נ  תק

ת - קו  33. בחוק העתי

 (1) בסעיף 1 -

ת״ יבוא: קו ר עתי ת א  (א) אחרי הגדרת ״

ת, קו ת העתי ו ש ת כמשמעותה בחוק ר קו ת העתי ת״ - רשו  ״״הרשו

 התשמ״ט-1989״!

 (ב) בהגדרת ״אספן״, במקום ״שאוסף״ יבוא ״שבידו אוסף״!

 (ג) הגדרת ״האגף״ - תימחק!

 (ד) במקום הגדרת ״המנהל״ יבוא ״״המנהל״ - מנהל הרשות״!

ר השר״;  (2) בסעיף 8, אחרי ״המנהל״ יבוא ״באישו

ר השר ולאחר התייע  (3) בסעיף 14, במקום ״לאחר התייעצות״ יבוא ״באישו

 צות״!

ך פו יבוא: ״השר רשאי להסמי  (4) בסעיף 15, במקום ״המנהל״ יבוא ״השר״ ובסו

ת לענין סעיף זה״!  את המנהל או עובד אחר של הרשו

 3י ס״ח התשל׳׳ז, עמ׳ 226.

 ״ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ׳ 421.
 ״ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ׳ 266.

1 ס״ח התשכ״ג, עמי 50. 6 

 ס״ח התשי׳׳ב, עמ׳ 339.
 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103.
 ם״ח התשי״ט, עמי 190.

 ס׳׳ח התש׳׳ם, עמ׳ 2.
 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 114.
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 (5) בסעיף 18(א), במקום ״המנהל״ יבוא ״השר או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף

;"15 

 (6) בסעיף 34(ב), אחרי ״לשר״ יבוא ״למנהל ולמועצת הרשות״;

 (7) בסעיף 36 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״מהחלטות המנהל״ יבוא ״מההחלטות״:

 (ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

ל החלטה ל ערר, לדחותו או להחליט כ ב ק ר רשאית ל ר  ״(ב) ועדת ע
 אחרת״!

ף קטן בסעי ת״ ו , במקום ״האגף״ יבוא ״הדשו  (8) בסעיף 42, בסעיף קטן(א)(1)
 (ג), אחרי ״השר״ יבוא ״לפי הצעת הרשות״;

ת ובמועצה״;  (9) בסעיף 44, במקום ״במועצה״ יבוא ״במנהל, במועצת הרשו

הל ובמועצת  (10) בסעיף 46(א), אחרי ״רשאי״ יבוא ״לאחר התייעצות במנ
ות״ יבוא ״אישורים, היתרים או שירותים״; נ ו  הרשות״ ואחרי ״רשי

 (11) אחרי סעיף 46 יבוא:

גבים לפי חוק זה ישולמו ת, הנ סו ת ותשלומים אחרים, למעט קנ רו  ״תשלומים לרשות 46א. אג
 לקופת הרשות״.

- 1 7 ת ו ר כ מ  34. בפקודת ה

 (1) בסעיף 2, במקום הגדרת ״מקום היסטורי״ יבוא:

- ח ״ ל ש ת ת, ה ר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקו ת  ״״מקום היסטורי״ - א
;"1978 

ת״ יבוא ״המנהל כמשמעותו קו  (2) בסעיף 8(1)(א)(2), במקום ״מנהל מחלקת העתי
ת העתיקות, התשמ״ט-1989״.  בחוק רשו

ת רו ע מהוראות חוק גנים לאומיים, שמו ת חוק זה כדי לגרו  35. בכפוף לסעיף 5(ג) אין בהוראו
 טבע ואתרי הלאום, התשכ״ג-1963.

הל לפי לתו של חוק זה, יראוהו כאילו נתמנה כמנ  36. (א) מי שכיהן כמנהל האגף ערב תחי
ת כהונה, ביום תחילתו. פ ו ק ת  חוק זה, ל

ת הכספים נ ש ב ל ל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקצי ת את כ ר לרשו  (ב) הממשלה תעבי
ל סוק זה! עד לתו ש ת ושלא הוצאו עד יום תחי  השוטפת לפעולות האגף שביצוען מועבר לרשו
ת עבר לרשו ב שהו ת לפי התקצי ב לפעולות הרשו ת הכספים השוטפת יהיה התקצי  לסיומה של שנ
ת הכספים נ ת הכספים השוטפת״ - ש  כאמור, בשינויים הנובעים מהקמת הרשות: לענין זה, ״שנ

 שבה חל יום תחילתו של חוק זה.

 תיקון פקודת
 המכרות

 הוראות מעבר

. ך 30 ימים מיום קבלתו  37. חוק זה יפורסם ברשומות תו

ן ו ב ק נ ח צ  י
ת ו ב ר ת ה ר החינוך ו  ש
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ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ״ חא״י, כרך בי, עמי 910.
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