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חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014*

מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם 1 מטרת החוק
בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות 

במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד  

בחוק זה -2 הגדרות

"בית דין דתי" - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין דתי דרוזי ובית דין של עדה 
נוצרית;

"בית משפט" - בית המשפט לענייני משפחה;

"גירושין" - לרבות ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם, ופירוד לפי דין 
דתי שאינו מאפשר גירושין, וכן התרת נישואין לפי חוק שיפוט בענייני התרת 

נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין–לאומית(, התשכ"ט-1969  1; 

"חוק בית המשפט לענייני משפחה" - חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995  2;

"חוק יחידות הסיוע" - חוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-2011  3;

"יחידת סיוע" - יחידת סיוע לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה או יחידת סיוע לפי 
חוק יחידות הסיוע, לפי העניין; 

"ילדה או ילד" - אדם שלא מלאו לו 18 שנים;

"עדה נוצרית" - עדה דתית נוצרית כמשמעותה בסימן 54 לדבר המלך במועצה על 
ארץ ישראל, 1922 עד 1947  4;

"ערכאה שיפוטית" - בית משפט או בית דין דתי;

"ראש בית הדין הדתי" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

לעניין בית דין רבני - נשיא בית הדין הרבני הגדול;  )1(

לעניין בית דין דתי דרוזי - ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;  )2(

לעניין בית דין שרעי - נשיא בית הדין השרעי לערעורים;  )3(

לעניין בית דין של עדה נוצרית - ראש ערכאת הערעור בישראל של אותה   )4(
עדה נוצרית;

"תובענה" - תביעה, בקשה או הליך אחר שמביא בעל דין לפני ערכאה שיפוטית לפי 
דין, למעט בקשה לאישור הסכם, ערעור ובקשת רשות ערעור;

"תובענה בעניין של סכסוך משפחתי" - תובענה בין בני זוג, בין הורים או בין הורים 
לילדיהם בכל אחד מהעניינים האלה: 

ענייני נישואין וגירושין;  )1(

יחסי ממון בין בני זוג, לרבות תובענה כספית או רכושית הנובעת מהקשר   )2(
בין בני הזוג ולמעט תובענה בענייני ירושה;

מזונות או מדור של בן זוג או של ילדה או ילד;  )3(

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 885, מיום כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(, עמ' 908 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 248   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   2

ס"ח התשע"א, עמ' 918   3

חוקי א"י, כרך ג', עמ' )ע( 2738, )א( 2569   4
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כל עניין הנוגע לילדה או לילד לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   )4(
התשכ"ב-1962  5, למעט תובענה לפי חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, 

התשנ"א-1991  6;

אבהות או אמהות לגבי ילדה או ילד   )5(

 הגשת בקשה
ליישוב סכסוך 

המבקש להגיש לערכאה שיפוטית תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, לרבות 3  )א( 
בעניין מזונות זמניים, יגיש תחילה לערכאה השיפוטית בקשה ליישוב סכסוך; הבקשה 
לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה 

השיפוטית 

הוגשה בקשה ליישוב סכסוך כאמור בסעיף קטן )א( )להלן - בקשה ליישוב )ב(  )1(
סכסוך(, יוזמנו הצדדים לבקשה ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע 
פגישות מידע, היכרות ותיאום )להלן - פגישת מהו"ת(, ודינה של הזמנה לפגישת 
מהו"ת כדין הזמנה לדיון בבית המשפט; יחידת הסיוע רשאית לקיים מספר קטן 

יותר של פגישות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי  

הצדדים יתייצבו בעצמם לפגישות המהו"ת, ויחידת הסיוע רשאית להיפגש   )2(
בנפרד עם כל אחד מהם 

כל פגישות המהו"ת יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, ואולם   )3(
יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה, פעם אחת, ב–15 ימים בהודעה 

לערכאה השיפוטית ולצדדים 

עורך דין ביחידת הסיוע שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי של חמש שנים   )4(
סכסוכים  וניסיון בתחום יישוב  לפחות בתחום דיני המשפחה ובעל הכשרה 
בהסכמה, ישתתף בפגישות המהו"ת, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה המקצועי 

של יחידת הסיוע 

פגישות המהו"ת יכללו -  )ג( 

מתן מידע על ההליכים המשפטיים לעניין סכסוך משפחתי ועל ההשלכות   )1(
של גירושין ושל כל עניין אחר בסכסוך משפחתי על הצדדים ועל ילדיהם, ובכלל 

זה השלכות משפטיות, רגשיות, חברתיות וכלכליות;

מתן מידע לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את הסכסוך   )2(
בהסכמה ובדרכי שלום ולהתמודד עם השלכותיו, לרבות ייעוץ, גישור, טיפול 
משפחתי או זוגי, ועל השירותים הניתנים לשם כך ביחידת הסיוע שליד הערכאה 

השיפוטית, בקהילה ובמגזר הפרטי;

היכרות עם הצדדים כדי להעריך יחד אתם את צורכיהם ואת רצונותיהם,   )3(
ולעניין ילדיהם - טובתם, רצונותיהם וזכויותיהם בעניינים הנוגעים אליהם, 
לסייע להם לבחון דרכים ושירותים שעשויים לתרום ליישוב הסכסוך ביניהם 
בהסכמה ובדרכי שלום, ולהתמודדות עם השפעות הסכסוך ולתאם עמם תכנית 

מתאימה להמשך התהליך;

קביעת הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר   )4(
לתקופות כאמור בסעיף קטן )ה( או מתן המלצה לצדדים ולגורם שאליו הם יופנו 

להמשך הליך יישוב הסכסוך, לדאוג לקביעת הסדרים בעניינים אלה בהסכמה 

בתום פגישת המהו"ת האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין התאמת  )ד( 
המהו"ת  פגישת  מיום  ימים  עשרה  בתום  בעניינם;  בהסכמה  הסכסוך  יישוב  הליך 
האחרונה, יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך 

חלופי ליישוב הסכסוך  

כל עניין הנוגע לילדה או לילד לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   )4(
התשכ"ב-1962  5, למעט תובענה לפי חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, 

התשנ"א-1991  6;

אבהות או אמהות לגבי ילדה או ילד   )5(

המבקש להגיש לערכאה שיפוטית תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, לרבות 3  )א( 
בעניין מזונות זמניים, יגיש תחילה לערכאה השיפוטית בקשה ליישוב סכסוך; הבקשה 
לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה 

השיפוטית 

 הגשת בקשה
ליישוב סכסוך 

הוגשה בקשה ליישוב סכסוך כאמור בסעיף קטן )א( )להלן - בקשה ליישוב )ב(  )1(
סכסוך(, יוזמנו הצדדים לבקשה ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע 
פגישות מידע, היכרות ותיאום )להלן - פגישת מהו"ת(, ודינה של הזמנה לפגישת 
מהו"ת כדין הזמנה לדיון בבית המשפט; יחידת הסיוע רשאית לקיים מספר קטן 

יותר של פגישות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי  

הצדדים יתייצבו בעצמם לפגישות המהו"ת, ויחידת הסיוע רשאית להיפגש   )2(
בנפרד עם כל אחד מהם 

כל פגישות המהו"ת יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, ואולם   )3(
יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה, פעם אחת, ב–15 ימים בהודעה 

לערכאה השיפוטית ולצדדים 

עורך דין ביחידת הסיוע שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי של חמש שנים   )4(
וניסיון בתחום יישוב סכסוכים  לפחות בתחום דיני המשפחה ובעל הכשרה 
בהסכמה, ישתתף בפגישות המהו"ת, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה המקצועי 

של יחידת הסיוע 

פגישות המהו"ת יכללו -  )ג( 

מתן מידע על ההליכים המשפטיים לעניין סכסוך משפחתי ועל ההשלכות   )1(
של גירושין ושל כל עניין אחר בסכסוך משפחתי על הצדדים ועל ילדיהם, ובכלל 

זה השלכות משפטיות, רגשיות, חברתיות וכלכליות;

מתן מידע לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את הסכסוך   )2(
בהסכמה ובדרכי שלום ולהתמודד עם השלכותיו, לרבות ייעוץ, גישור, טיפול 
משפחתי או זוגי, ועל השירותים הניתנים לשם כך ביחידת הסיוע שליד הערכאה 

השיפוטית, בקהילה ובמגזר הפרטי;

היכרות עם הצדדים כדי להעריך יחד אתם את צורכיהם ואת רצונותיהם,   )3(
ולעניין ילדיהם - טובתם, רצונותיהם וזכויותיהם בעניינים הנוגעים אליהם, 
לסייע להם לבחון דרכים ושירותים שעשויים לתרום ליישוב הסכסוך ביניהם 
בהסכמה ובדרכי שלום, ולהתמודדות עם השפעות הסכסוך ולתאם עמם תכנית 

מתאימה להמשך התהליך;

קביעת הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר   )4(
לתקופות כאמור בסעיף קטן )ה( או מתן המלצה לצדדים ולגורם שאליו הם יופנו 

להמשך הליך יישוב הסכסוך, לדאוג לקביעת הסדרים בעניינים אלה בהסכמה 

בתום פגישת המהו"ת האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין התאמת  )ד( 
המהו"ת  פגישת  מיום  ימים  עשרה  בתום  בעניינם;  בהסכמה  הסכסוך  יישוב  הליך 
האחרונה, יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך 

חלופי ליישוב הסכסוך  

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120   5

ס"ח התשנ"א, עמ' 148   6
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בתקופה של 45 ימים מיום הגשת בקשה ליישוב סכסוך, או 60 ימים - אם הוארכה  )ה( 
כאמור בסעיף קטן )ב()3( )להלן - תקופת עיכוב ההליכים(, ובעשרת הימים העומדים 
)ד(, וכן ב–15 הימים שלאחר תום  לרשות הצדדים למתן הודעה כאמור בסעיף קטן 
התקופה כאמור, ובכל תקופה נוספת שהצדדים הסכימו לה בכתב, או בתקופה אחרת 
שנקבעה לפי סעיף 5)א()5(, לא יוכלו הצדדים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי 
לכל ערכאה שיפוטית ולא תדון ערכאה שיפוטית בתובענה בעניין של סכסוך משפחתי 

בין הצדדים, לרבות בעניין סמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית 

על אף האמור בסעיף קטן )ה(, לא קבעו הצדדים עד תום תקופת עיכוב ההליכים  )ו( 
הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקת ילדים, רשאים הם להגיש בקשה 

בעניין לערכאה המוסמכת לפי דין  

על אף האמור בסעיף קטן )ה(, צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש, בכל )ז(  )1(
עת, לערכאה שיפוטית המוסמכת לכך לפי דין, בקשה לסעד דחוף בעניין שנקבע 

לפי סעיף 5, לסעד זמני לשמירת המצב הקיים או לעיכוב יציאה מן הארץ 

בקשה לסעד זמני תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי   )2(
העובדות הדרושות לצורך הדיון בה; הערכאה השיפוטית תדון בסעד הזמני 

בלבד 

ערכאה שיפוטית לא תיתן צו לסעד זמני בעניין שבו ניתן קודם לכן סעד   )3(
כאמור על ידי ערכאה שיפוטית אחרת ולא תדון בשאלת הסמכות לדון בתובענה 

צו לסעד זמני שניתן לפי סעיף זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה בעניינו   )4(
על ידי הערכאה השיפוטית שנקבעה כמוסמכת לדון בתובענה העיקרית, לאחר 

שהוגשו כתבי בי–דין לפי סעיף 4 

אין בדיון בסעד דחוף או זמני או במתן סעד כאמור כדי לקבוע בשאלת הסמכות  )ח( 
לדון בתובענה 

הגיעו הצדדים להסדר בהליך ליישוב סכסוך בהסכמה, רשאית ערכאה שיפוטית  )ט( 
לתת תוקף של פסק דין להסדר, בעניין שהיא מוסמכת לדון בו  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש תובענה  )י( 
בעניין של סכסוך משפטי בלא שהגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך, אם בשנה שקדמה 
להגשת התובענה הוגשה כבר בקשה ליישוב סכסוך בין אותם צדדים, ובלבד שחלפו 

התקופות כאמור בסעיף קטן )ה( 

חלפו התקופות כאמור בסעיף 3)ה(, ולא הגיעו הצדדים להסדר מוסכם בהליך ליישוב 4 הגשת תובענה
סכסוך בהסכמה, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך, להגיש 
בתוך 15 ימים, תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות 
לדון בעניין לפי דין; לא הגיש הצד האמור תובענה כאמור או שהגיש תובענה כאמור 
רק לגבי חלק מהעניינים שבסכסוך המשפחתי, רשאי הצד האחר להגיש לכל ערכאה 
שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין לפי דין, תובענה בעניין של סכסוך משפחתי שלגביו 

לא הוגשה תובענה כאמור 

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו 5 ביצוע ותקנות )א( 
בעניינים אלה: 

טופס להגשת בקשה ליישוב סכסוך;  )1(

סוגי הליכים נוספים ליישוב סכסוך בהסכמה, ביחידת הסיוע או מחוצה   )2(
לה;

ספר החוקים 2485, כ"ה בכסלו התשע"ה, 2014 12 17



119

רשימת עניינים שבהם ניתן להגיש בקשה לסעד דחוף לפי סעיף 3)ז(, ודרכי   )3(
הדיון בבקשה לסעד דחוף או זמני לרבות טופס להגשת הבקשה;

קיצור סדרי הדיון במזונות הזמניים והסדרי הראייה הזמניים המוגשים לפי   )4(
סעיף 3)ו(, לרבות טופס להגשת הבקשה;

רשימת העניינים החריגים שבהם רשאית ערכאה שיפוטית שהוגשה לה   )5(
בקשה ליישוב סכסוך לקצר או להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לפי סעיף 

3)ה( 

הוראות כאמור בסעיף קטן )א()1( ו–)3( לעניין בית דין דתי, ייקבעו בהתייעצות עם  )ב(  
ראש בית הדין הדתי 

הוראות כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )4(, טעונות אישור של ועדת החוקה חוק  )ג( 
ומשפט של הכנסת 

הוראות חוק זה אין בהן כדי לפגוע בדיני נישואין וגירושין, והן אינן באות להוסיף על 6 שמירת דינים
סמכויות השיפוט של הערכאות השיפוטיות או לגרוע מהן 

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(, ואולם 7 תחילה ותחולה
לגבי בית דין דתי שלא הוקמה לידו יחידת סיוע עד מועד פרסומו של חוק זה, יחולו 
הוראות חוק זה במועד שיקבע שר המשפטים, בצו, בהתייעצות עם ראש בית הדין 
הדתי הנוגע בדבר, לאחר שהוקמה לידו יחידת סיוע או אם חלות לגביו הוראות סעיף 

8)ג( לחוק יחידות הסיוע 

והשירותים 8 דיווח לכנסת הרווחה  ושר  המשפטים  שר  ימסרו   ,2016 מספטמבר  החל  לשנה,  אחת 
החברתיים, לפי העניין, דיווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כמפורט להלן:

שר המשפטים - על מספר התובענות שהוגשו לפי סעיף 4 בבתי משפט ובבתי דין   )1(
דתיים;

שר הרווחה והשירותים החברתיים - על מספר הבקשות ליישוב סכסוך ופגישות   )2(
המהו"ת שהתקיימו ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט וליד בתי הדין הדתיים, ומספר 

הבקשות ליישוב סכסוך שהסתיימו בהסכמה ביחידות הסיוע 

הוראות חוק זה יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום התחילה 9 תוקף

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

רשימת עניינים שבהם ניתן להגיש בקשה לסעד דחוף לפי סעיף 3)ז(, ודרכי   )3(
הדיון בבקשה לסעד דחוף או זמני לרבות טופס להגשת הבקשה;

קיצור סדרי הדיון במזונות הזמניים והסדרי הראייה הזמניים המוגשים לפי   )4(
סעיף 3)ו(, לרבות טופס להגשת הבקשה;

רשימת העניינים החריגים שבהם רשאית ערכאה שיפוטית שהוגשה לה   )5(
בקשה ליישוב סכסוך לקצר או להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לפי סעיף 

3)ה( 

הוראות כאמור בסעיף קטן )א()1( ו–)3( לעניין בית דין דתי, ייקבעו בהתייעצות עם  )ב(  
ראש בית הדין הדתי 

הוראות כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )4(, טעונות אישור של ועדת החוקה חוק  )ג( 
ומשפט של הכנסת 

הוראות חוק זה אין בהן כדי לפגוע בדיני נישואין וגירושין, והן אינן באות להוסיף על 6 
סמכויות השיפוט של הערכאות השיפוטיות או לגרוע מהן 

שמירת דינים

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(, ואולם 7 
לגבי בית דין דתי שלא הוקמה לידו יחידת סיוע עד מועד פרסומו של חוק זה, יחולו 
הוראות חוק זה במועד שיקבע שר המשפטים, בצו, בהתייעצות עם ראש בית הדין 
הדתי הנוגע בדבר, לאחר שהוקמה לידו יחידת סיוע או אם חלות לגביו הוראות סעיף 

8)ג( לחוק יחידות הסיוע 

תחילה ותחולה

והשירותים 8  הרווחה  ושר  המשפטים  שר  ימסרו   ,2016 מספטמבר  החל  לשנה,  אחת 
החברתיים, לפי העניין, דיווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כמפורט להלן:

דיווח לכנסת

שר המשפטים - על מספר התובענות שהוגשו לפי סעיף 4 בבתי משפט ובבתי דין   )1(
דתיים;

שר הרווחה והשירותים החברתיים - על מספר הבקשות ליישוב סכסוך ופגישות   )2(
המהו"ת שהתקיימו ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט וליד בתי הדין הדתיים, ומספר 

הבקשות ליישוב סכסוך שהסתיימו בהסכמה ביחידות הסיוע 

תוקףהוראות חוק זה יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום התחילה 9 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה
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חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, 
התשע"ה-2014*

בחוק זה -1 הגדרות

"הוראת סימון" - הוראה לפי דין שקובעת דרישת סימון חדשה למוצר מזון ארוז מראש, 
משנה דרישה לסימון קיים למוצר כאמור או אוסרת את סימונו; 

"ועדה מייעצת" - הוועדה שהוקמה לפי סעיף 7; 

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  1;

"מאסדר" - מי שהוסמך לפי דין לקבוע הוראת סימון;

"מועד חובת סימון" - מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון בהתאם להוראות סעיף 2;

"מועד מוקדם של חובת סימון" - מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון שקבע מאסדר 
בהתאם להוראות סעיף 3;

"מזון" - כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983  2, לרבות מים;

"מזון ארוז מראש" - מזון שנארז בעטיפה או במכל קיבול טרם מכירתו לצרכן;

"מכירה" - כהגדרתה בחוק התקנים, התשי"ג-1953  3;

"עוסק" - מי שמוכר, מייבא או מייצר מוצר מזון ארוז מראש או משתמש בו בתהליכי 
עבודה;

"השר" - שר הכלכלה;

"השרים" - השר ושר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו 

מועד כניסה לתוקף 
של הוראת סימון 

על אף האמור בכל דין, מועד חובת הסימון של הוראת סימון שפורסמה ברשומות 2  )א( 
בין 1 בינואר ל־31 בדצמבר בשנה כלשהי יהיה שנתיים מתום אותה שנה; ואולם - 

אם קבע מאסדר מועד מוקדם של חובת סימון לפי סעיף 3 - יהיה מועד   )1(
חובת הסימון במועד המוקדם שקבע;

אם חלה על הוראת הסימון התחייבות של המדינה לפי אמנה בין–לאומית   )2(
- יהיה מועד חובת הסימון במועד שקבע מאסדר בהתאם להתחייבות זו  

בהוראת סימון יצוין מועד כניסתה לתוקף  )ב( 

קביעת מועד מוקדם 
של חובת סימון 

מצא מאסדר כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלום הציבור, בבריאותו או בבטיחותו 3 
או להטעיית הצרכן כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  4, או היה בכוונתו 
הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  הוא,  רשאי  כשרות,  בענייני  סימון  הוראות  לקבוע 

המייעצת, לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון  

סימון לפני מועד 
כניסה לתוקף של 

הוראת סימון

עוסק רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה 4  )א( 
לתוקף; סימן עוסק מוצר כאמור, יחול על הסימון הדין שלפיו נקבעה הוראת הסימון  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עוסק אינו רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי  )ב( 
הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, אם המאסדר מצא כי הדבר עלול לפגוע בתכלית 

הוראת הסימון ואסר זאת בהוראת הסימון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת 

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 572, מיום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(, עמ' 194 
ס"ח התשמ"א, עמ' 128   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750   2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30   3

ס"ח התשמ"א, עמ' 248   4
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הוראות סעיף 2 לא יחולו על -5 סייגים לתחולה 

מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון; על אף האמור, רשאי   )1(
מאסדר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע בהוראת הסימון כי היא תחול 
על מוצר כאמור ממועד חובת הסימון או ממועד אחר שיקבע, אם מצא כי הדבר נחוץ 
לשם הבטחת תכלית הוראת הסימון, והוא רשאי להקל בדרישות הוראת הסימון כאמור 

ככל האפשר;

הוראת סימון שניתנה לעוסק מסוים   )2(

 פרסום באינטרנט
של הוראת סימון 

הסימון 6  הוראת  של  לפרסומה  בסמוך  משרדו,  של  האינטרנט  באתר  יפרסם  מאסדר 
ברשומות, הודעה על הוראת הסימון ומועד כניסתה לתוקף; בהודעה יציין המאסדר 
אם אסר את הסימון לפני מועד כניסתה לתוקף של הוראת הסימון לפי סעיף 4)ב( או 
אם הוראת הסימון תחול גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון 

לפי סעיף 5)1( 

השר ימנה ועדה מייעצת בת שישה חברים, ואלה הם:7 ועדה מייעצת )א( 

נציג משרד ראש הממשלה, שהוא עובד המשרד, לפי המלצת המנהל הכללי   )1(
של משרד ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש;

המשרד, האחד בעל ידע  משרד הכלכלה, שהם עובדי  של  נציגים  שני   )2(
ומומחיות בתחום התעשייה, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש, והשני בעל 

ידע ומומחיות בתחום התעשייה, התקינה או העסקים הקטנים והבינוניים; 

נציג משרד הבריאות, שהוא עובד המשרד, בעל ידע ומומחיות בתחום   )3(
הפיקוח על המזון, לפי המלצת שר הבריאות;

נציג הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוא עובד הרשות, לפי המלצת   )4(
הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן; 

נציג מכון התקנים הישראלי, שהוא עובד המכון, לפי המלצת המנהל הכללי   )5(
של מכון התקנים הישראלי 

לא ימונה לוועדה המייעצת מי שמתקיים בו אחד מאלה: )ב( 

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי   )1(
לשמש חבר הוועדה;

הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה )1( וטרם ניתן לגביו פסק   )2(
דין סופי;

הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד   )3(
עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד 

אחר שלו או של קרובו; לעניין זה - 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו, או של גוף שכל אחד מאלה או קרובו 
של כל אחד מאלה, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש 
לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות 

מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם 
אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה המייעצת 

חבר הוועדה המייעצת ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו  )ג( 
לתקופת כהונה נוספת אחת 

סייגים לתחולה הוראות סעיף 2 לא יחולו על -5 

מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון; על אף האמור, רשאי   )1(
מאסדר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע בהוראת הסימון כי היא תחול 
על מוצר כאמור ממועד חובת הסימון או ממועד אחר שיקבע, אם מצא כי הדבר נחוץ 
לשם הבטחת תכלית הוראת הסימון, והוא רשאי להקל בדרישות הוראת הסימון כאמור 

ככל האפשר;

הוראת סימון שניתנה לעוסק מסוים   )2(

הסימון 6  הוראת  של  לפרסומה  בסמוך  משרדו,  של  האינטרנט  באתר  יפרסם  מאסדר 
ברשומות, הודעה על הוראת הסימון ומועד כניסתה לתוקף; בהודעה יציין המאסדר 
אם אסר את הסימון לפני מועד כניסתה לתוקף של הוראת הסימון לפי סעיף 4)ב( או 
אם הוראת הסימון תחול גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון 

לפי סעיף 5)1( 

 פרסום באינטרנט
של הוראת סימון 

השר ימנה ועדה מייעצת בת שישה חברים, ואלה הם:7  ועדה מייעצת)א( 

נציג משרד ראש הממשלה, שהוא עובד המשרד, לפי המלצת המנהל הכללי   )1(
של משרד ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש;

המשרד, האחד בעל ידע  הכלכלה, שהם עובדי  משרד  נציגים של  שני   )2(
ומומחיות בתחום התעשייה, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש, והשני בעל 

ידע ומומחיות בתחום התעשייה, התקינה או העסקים הקטנים והבינוניים; 

נציג משרד הבריאות, שהוא עובד המשרד, בעל ידע ומומחיות בתחום   )3(
הפיקוח על המזון, לפי המלצת שר הבריאות;

נציג הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוא עובד הרשות, לפי המלצת   )4(
הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן; 

נציג מכון התקנים הישראלי, שהוא עובד המכון, לפי המלצת המנהל הכללי   )5(
של מכון התקנים הישראלי 

לא ימונה לוועדה המייעצת מי שמתקיים בו אחד מאלה: )ב( 

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי   )1(
לשמש חבר הוועדה;

הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה )1( וטרם ניתן לגביו פסק   )2(
דין סופי;

הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד   )3(
עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד 

אחר שלו או של קרובו; לעניין זה - 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו, או של גוף שכל אחד מאלה או קרובו 
של כל אחד מאלה, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש 
לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות 

מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם 
אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה המייעצת 

חבר הוועדה המייעצת ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו  )ג( 
לתקופת כהונה נוספת אחת 
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חבר הוועדה המייעצת לא יקבל גמול בעד כהונתו בוועדה  )ד( 

תפקידי הוועדה 
המייעצת

תפקידי הוועדה המייעצת הם לדון בהודעת מאסדר ולמסור לו את המלצתה, ולקיים 8 
דיון נוסף בהמלצתה לבקשת המאסדר, לפי הוראות סעיף 9, או לבקשת אחד מהשרים 

המלצת הוועדה 
המייעצת

מאסדר יודיע לוועדה המייעצת על כוונתו לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון, 9  )א( 
לפי סעיף 3, לאסור סימון לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, לפי סעיף 4)ב(, 
או להחיל הוראת סימון גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון, 

לפי סעיף 5)1(; הודעת המאסדר לוועדה תהיה בכתב ותכלול את הנימוקים להצעה 

הוועדה המייעצת תמליץ למאסדר אם לקבוע את ההוראה כאמור בסעיף קטן )א(,  )ב( 
להימנע מקביעתה או לקבעה בשינויים, ותמסור לו את המלצתה בתוך 30 ימים ממועד 
פנייתו; מאסדר רשאי להגיש לוועדה המייעצת בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון נוסף 
בפנייתו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המלצתה; ביקש מאסדר לקיים דיון נוסף, תמסור 

הוועדה המייעצת את המלצתה בתוך 18 ימים ממועד בקשת המאסדר  

מאסדר רשאי לקבל את המלצת הוועדה המייעצת, לדחותה, כולה או חלקה,  )ג( 
או לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן )א( אף בלא המלצתה, אם הוועדה לא מסרה את 
המלצתה בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן )ב(; דחה המאסדר את המלצת הוועדה 
המייעצת, לא יקבע הוראה כאמור אלא לאחר שהודיע לשרים על החלטתו בהודעה 
מנומקת בכתב בתוך שבעה ימים ממועד קבלת המלצת הוועדה, וחלפו שבעה ימים 

ממועד הודעתו לשרים 

החלטת מאסדר לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן )א( ונימוקיה יפורסמו בתוך  )ד( 
שבעה ימים באתר האינטרנט של משרדו, ואם הודיע לשרים על החלטתו כאמור בסעיף 
קטן )ג( - בתוך שבעה ימים ממועד הודעתו לשרים; בפרסום לפי סעיף זה לא ייכלל 

מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות 

שיקולי הוועדה 
המייעצת לעניין 

קביעת מועד מוקדם 
של חובת סימון

תבחן הוועדה 10  סימון  חובת  מוקדם של  מועד  לקבוע  לשם מתן המלצתה למאסדר 
המייעצת אם התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 3, ותשקול את השפעת חובת הסימון 
במועד מוקדם על פעולת עוסק במוצר מזון ארוז מראש, על צרכנים ועל מאסדרים 
אחרים, ובכלל זה תביא בחשבון את מאפייני המזון הארוז מראש, הרכבו, אריזתו, ייעודו 

ואחזקתו ואת מאפייני צרכניו וגילם 

סדרי העבודה של 
הוועדה המייעצת

הודיע מאסדר לוועדה המייעצת כאמור בסעיף 9)א(, תפרסם הוועדה הודעה 11  )א( 
לציבור על כוונתה לדון בהודעת המאסדר, באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, במקום 
נגיש ובולט, בעברית ובערבית, וכן בשפות אחרות אם מצאה לנכון לעשות כן; בהודעה 
יצוין בין השאר כי כל אדם רשאי למסור את עמדתו לוועדה המייעצת בדואר ובדואר 
אלקטרוני, ובדרך אחרת - אם הוועדה המייעצת הודיעה על כך, בתוך שבעה ימים 

ממועד פרסום ההודעה 

יושב ראש הוועדה ישלח בדואר אלקטרוני את הודעת הוועדה שפורסמה כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א( למי שביקש מראש, בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוועדה פרסמה 
באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, בדואר רשום או בדרך אחרת שפורסמה באתר 

האינטרנט של המשרד, להיכלל ברשימת התפוצה של הוועדה המייעצת 

הוועדה המייעצת תדון בעמדות שנמסרו לה, והיא רשאית להזמין את מגישי  )ג( 
העמדות, כולם או חלקם, להופיע לפניה 

הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה  )ד( 
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הוועדה המייעצת תפרסם את המלצותיה ואת הנימוקים להן באתר האינטרנט  )ה( 
של משרד הכלכלה בתוך שבעה ימים ממועד מסירתן למאסדר; בפרסום לפי סעיף זה 

לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות 

הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא  )ו( 
נקבעו לפי חוק זה, ולשם מילוי תפקידיה היא רשאית לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם 
למסור לה מידע או מסמך הנוגע לתפקידיה, למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת 

הפרטיות; לעניין זה, "מסמך" - כהגדרתו בסעיף 8ד לחוק התקנים, התשי"ג-1953 

ישיבות הוועדה 
המייעצת

יושב ראש הוועדה המייעצת יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר 12  )א( 
היום שלהן 

המניין החוקי לישיבות הוועדה המייעצת הוא ארבעה חברים, ובלבד שיושב ראש  )ב( 
הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה 

החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב  )ג( 
ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של 

היושב ראש, ובהיעדרו - של ממלא מקומו  

לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן )ב(, תתכנס הוועדה המייעצת פעם   )ד( 
נוספת בתוך עשרה ימים; התכנסה הוועדה כאמור, יתקבלו החלטותיה ברוב קולות 

הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה 

הודעה על קיום ישיבת הוועדה המייעצת תומצא למאסדר, והוא או נציגו ישתתפו  )ה( 
בה; הודיע המאסדר ליושב ראש הוועדה כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בדיון או 
נעדר מהדיון בלי שמסר הודעה כאמור, תתקיים הישיבה בלעדיו; הודעת המאסדר 

כאמור, אם נמסרה, תצוין בפרוטוקול 

חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה 13 ניגוד עניינים )א( 
אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים 
בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו 
בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; לעניין זה, 

"עניין אישי" ו"קרוב" - כהגדרתם בסעיף 7)ב()3( 

התברר לחבר הוועדה המייעצת או ליושב ראש הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת  )ב( 
הוועדה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור 

בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בלא דיחוי ליושב ראש הוועדה או לשר, לפי העניין 

על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה המייעצת רשאי להביא בחשבון גם את  )ג( 
ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך 

בלבד 

הפסקת כהונה 
והשעיה

חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:14  )א( 

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  )1(

הוועדה  לחבר  מלהתמנות  אותו  הפוסלות  הנסיבות  אחת  התקיימה   )2(
המייעצת, למעט לפי סעיף 7)ב()2(;

הוא חדל להיות עובד המשרד או הגוף שהוא מייצג;  )3(

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;  )4(

הוועדה המייעצת תפרסם את המלצותיה ואת הנימוקים להן באתר האינטרנט  )ה( 
של משרד הכלכלה בתוך שבעה ימים ממועד מסירתן למאסדר; בפרסום לפי סעיף זה 

לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות 

הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא  )ו( 
נקבעו לפי חוק זה, ולשם מילוי תפקידיה היא רשאית לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם 
למסור לה מידע או מסמך הנוגע לתפקידיה, למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת 

הפרטיות; לעניין זה, "מסמך" - כהגדרתו בסעיף 8ד לחוק התקנים, התשי"ג-1953 

יושב ראש הוועדה המייעצת יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר 12  )א( 
היום שלהן 

ישיבות הוועדה 
המייעצת

המניין החוקי לישיבות הוועדה המייעצת הוא ארבעה חברים, ובלבד שיושב ראש  )ב( 
הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה 

החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב  )ג( 
ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של 

היושב ראש, ובהיעדרו - של ממלא מקומו  

לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן )ב(, תתכנס הוועדה המייעצת פעם  )ד( 
נוספת בתוך עשרה ימים; התכנסה הוועדה כאמור, יתקבלו החלטותיה ברוב קולות 

הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה 

 

הודעה על קיום ישיבת הוועדה המייעצת תומצא למאסדר, והוא או נציגו ישתתפו  )ה( 
בה; הודיע המאסדר ליושב ראש הוועדה כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בדיון או 
נעדר מהדיון בלי שמסר הודעה כאמור, תתקיים הישיבה בלעדיו; הודעת המאסדר 

כאמור, אם נמסרה, תצוין בפרוטוקול 

חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה 13  )א( 
אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים 
בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו 
בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; לעניין זה, 

"עניין אישי" ו"קרוב" - כהגדרתם בסעיף 7)ב()3( 

ניגוד עניינים

התברר לחבר הוועדה המייעצת או ליושב ראש הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת  )ב( 
הוועדה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור 

בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בלא דיחוי ליושב ראש הוועדה או לשר, לפי העניין 

על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה המייעצת רשאי להביא בחשבון גם את  )ג( 
ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך 

בלבד 

חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:14  הפסקת כהונה )א( 
והשעיה

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  )1(

הוועדה  לחבר  מלהתמנות  אותו  הפוסלות  הנסיבות  אחת  התקיימה   )2(
המייעצת, למעט לפי סעיף 7)ב()2(;

הוא חדל להיות עובד המשרד או הגוף שהוא מייצג;  )3(

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;  )4(
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השר נוכח כי הוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של   )5(
הוועדה או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת; יושב ראש הוועדה המייעצת 
ידווח לשר על חבר הוועדה שנעדר מישיבותיה כאמור; נוכח השר כאמור, יעביר 
את חבר הוועדה מכהונתו, בהודעה בכתב, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את 

טענותיו לפני השר  

הוגש נגד חבר הוועדה המייעצת כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 7)ב()2(, רשאי  )ב( 
השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליכים בעניינו; הושעה חבר ועדה כאמור, רשאי 

השר למנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 7  

קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף פעולותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר 15 תוקף פעולות
בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים כדין 

דינו של חבר הוועדה שהוא עובד מכון התקנים כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים 16 החלת דינים
אלה:

חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979  5;  )1(

חוק העונשין, התשל"ז-1977  6, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי המדינה;  )2(

חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-1969  7;  )3(

פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  8   )4(

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור 17 ביצוע ותקנות )א( 
ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו  

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, הוראות מינהל למאסדר לשם יישום הוראות  )ב( 
חוק זה יינתנו על ידי השר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו 

תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, והוא יחול על הוראת 18 תחילה ותחולה
סימון שנקבעה מיום תחילתו ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התש"ם, עמ' 2   5

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   6

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144   7

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   8
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חוק איסור אימות בספורט )תיקון(, התשע"ה-2014*

בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13 1 הוספת סעיף 13א
יבוא:

"סמכות הרחקה 
בהפרה חוזרת

אדם 13א  של  הגבלה  או  הרחקה  על  משטרה  קצין  הורה  )א( 
כאמור בסעיף 13)ב( או )ג( )בסעיף זה - הוראת קצין משטרה(, 
 ,12 יהיה רשאי שוטר להרחיק אדם ממקום כאמור בסעיף 
וסדרן לאירועי ספורט - להוציא אדם ממקום כאמור בסעיף 

11, בהתקיים אחת מאלה:

האדם הפר הוראת קצין משטרה או את תנאיה   )1(
בתקופה שלגביה ניתנה לו ההוראה;

בתוך 180 ימים מהיום שבו ניתנה לאדם הוראת   )2(
בסעיף  המפורטות  הנסיבות  התקיימו  משטרה  קצין 

 )1(17

על הרחקת אדם או הוצאתו בידי שוטר או סדרן לאירועי  )ב( 
ספורט, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן )א(, יחולו הוראות 

סעיף 13, בשינויים האלה: 

אם האדם הפר צו הרחקה או הגבלה או תנאי   )1(
מתנאיו או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי 
ספורט - רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או 

הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;

הפרת  תוך  או  אלים  באופן  התנהג  האדם  אם   )2(
הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד 
קצין  רשאי   - לספורט  הקשורה  עבירה  שעבר  סביר 
לתקופה  הגבלתו  או  הרחקתו  על  להורות  משטרה 

נוספת שלא תעלה על 90 ימים "

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 16א

"תקיפה באירוע 
ספורט

התוקף אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו - מאסר 16א 
שלוש שנים; לעניין זה, "תקיפה" - כמשמעותה בסעיף 378 

לחוק העונשין "

בסעיף 17)2( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או שהוא שיכור או תחת השפעת סם מסוכן 3 תיקון סעיף 17
או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם 
מסוכן" ו"חומר מסכן" - כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, 

התשע"ג-2013  2 " 
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חוק איסור אלימות בספורט )תיקון(, התשע"ה-2014*

בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13 1 
יבוא:

הוספת סעיף 13א

"סמכות הרחקה 
בהפרה חוזרת

אדם 13א  של  הגבלה  או  הרחקה  על  משטרה  קצין  הורה  )א( 
כאמור בסעיף 13)ב( או )ג( )בסעיף זה - הוראת קצין משטרה(, 
 ,12 יהיה רשאי שוטר להרחיק אדם ממקום כאמור בסעיף 
וסדרן לאירועי ספורט - להוציא אדם ממקום כאמור בסעיף 

11, בהתקיים אחת מאלה:

האדם הפר הוראת קצין משטרה או את תנאיה   )1(
בתקופה שלגביה ניתנה לו ההוראה;

לאדם  ניתנה  שבו  מהיום  ימים   180 בתוך   )2(
המפורטות הנסיבות  התקיימו  משטרה  קצין   הוראת 

בסעיף 17)1( 

על הרחקת אדם או הוצאתו בידי שוטר או סדרן לאירועי  )ב( 
ספורט, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן )א(, יחולו הוראות 

סעיף 13, בשינויים האלה: 

אם האדם הפר צו הרחקה או הגבלה או תנאי   )1(
מתנאיו או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי 
ספורט - רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או 

הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;

הפרת  תוך  או  אלים  באופן  התנהג  האדם  אם   )2(
הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד 
קצין  רשאי   - לספורט  הקשורה  עבירה  שעבר  סביר 
לתקופה  הגבלתו  או  הרחקתו  על  להורות  משטרה 

נוספת שלא תעלה על 90 ימים "

הוספת סעיף 16אאחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:2 

"תקיפה באירוע 
ספורט

התוקף אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו - מאסר 16א 
שלוש שנים; לעניין זה, "תקיפה" - כמשמעותה בסעיף 378 

לחוק העונשין "

בסעיף 17)2( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או שהוא שיכור או תחת השפעת סם מסוכן 3 
או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם 
מסוכן" ו"חומר מסכן" - כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, 

התשע"ג-2013  2 " 

תיקון סעיף 17

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 588, מיום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(, עמ' 71 

ס"ח התשס"ח, עמ' 878   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 221   2
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