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חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 17(, התש"ע-2010*

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
בהגדרה "מיועד לשירות ביטחון", במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שש עשרה שנים 

וחצי" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי, פסקאות )2( ו–)2א( - יימחקו  2 תיקון סעיף 2

בסעיף 14 לחוק העיקרי, סעיף קטן )ג( - בטל  3 תיקון סעיף 14

בסעיף 20 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 20

סעיף קטן )א1( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, המילים "או )א1(, לפי הענין" - יימחקו;  )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום ")א(, )א1( ו–)ב(" יבוא ")א( ו–)ב(";  )3(

בסעיף קטן )ג1(, במקום ")א(, )א1( ו–)ב(" יבוא ")א( ו–)ב(";  )4(

בסעיף קטן )ד(, במקום "סעיפים קטנים )א( ו–)א1(" יבוא "סעיף קטן )א("   )5(

בסעיף 36א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:5 תיקון סעיף 36א

לעניין סעיף זה, יראו יוצא צבא כמי שמלאו לו ארבעים שנים, ארבעים וחמש שנים  ")ד( 
או ארבעים ותשע שנים, לפי העניין, בתום השנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור "

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 השיפוט הצבאי )תיקון מס' 61(, התש"ע-2010*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 1, בסעיף 308, במקום סעיף קטן )א( יבוא:1 תיקון סעיף 308

הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאים לבטל כתב אישום שהוגש לבית  ")א( 
דין צבאי, בכל עת עד להכרעת הדין; ואולם ביטול כתב אישום במקרים המפורטים 

להלן ייעשה בידי הפרקליט הצבאי הראשי:

כתב האישום הוגש על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי;  )1(

כתב האישום הוגש בעניין אירוע שבו נגרם מותו של אדם;  )2(

כתב האישום כולל עבירה לפי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 2 )בחוק   )3(
זה - חוק העונשין(, עבירה לפי סעיף 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58 או 73 

לחוק זה, או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה בביטחון המדינה;

)9 במרס התש"ע(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע   *
הממשלה - 247, מיום ל' בסיוון התשס"ו )26 ביוני 2006(, עמ' 517 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשס"ט, עמ' 302   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 468, מיום ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(, עמ' 112 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התש"ע, עמ' 383   1
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פעילות  או  אימון  במהלך  שאירעה  תאונה  בעניין  הוגש  האישום  כתב   )4(
מבצעית או בקשר אליהם;

כתב האישום כולל עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, לפי חוק   )5(
למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 3, לפי סעיף 75 לחוק זה או כל עבירה אחרת 

שעניינה פגיעה על רקע מיני;

כתב האישום כולל עבירה שעונשה עשר שנות מאסר או יותר;  )6(

כל עניין אחרי שקבע הפרקליט הצבאי הראשי "  )7(

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 תשלומים לפדויי שבי )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, סעיף 9 - בטל 1 ביטול סעיף 9

בסעיף 11 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 11

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם מי שהגיש בקשה אחרי יום ד' בכסלו התשס"ח   )1(
)14 בנובמבר 2007(, יהיה זכאי לתשלום למפרע בסך 1,000 שקלים חדשים בעבור 24 

החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי ";

סעיף קטן )ג( - בטל   )2(

 תיקון חוק
תשלומים לפדויי 

שבי )תיקון(

בחוק תשלומים לפדויי שבי )תיקון(, התשס"ז-2007  2, בסעיף 2 -3 

בשבט  כ"א  יום  אחרי  בקשה  שהגיש  מי  "ואולם  יבוא  בסופו  )ב(,  קטן  בסעיף   )1(
התשס"ט )15 בפברואר 2009(, יהיה זכאי לתשלום למפרע בסך 1,000 שקלים חדשים 

בעבור 24 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי ";

סעיף קטן )ג( - בטל   )2(

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

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 309, מיום ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(, עמ' 108 

ס"ח התשס"ה, עמ' 977; התשס"ז, עמ' 125   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 125    2

פעילות  או  אימון  במהלך  שאירעה  תאונה  בעניין  הוגש  האישום  כתב   )4(
מבצעית או בקשר אליהם;

כתב האישום כולל עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, לפי חוק   )5(
למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 3, לפי סעיף 75 לחוק זה או כל עבירה אחרת 

שעניינה פגיעה על רקע מיני;

כתב האישום כולל עבירה שעונשה עשר שנות מאסר או יותר;  )6(

כל עניין אחרי שקבע הפרקליט הצבאי הראשי "  )7(

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 תשלומים לפדויי שבי )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

ביטול סעיף 9בחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, סעיף 9 - בטל 1 

תיקון סעיף 11בסעיף 11 לחוק העיקרי - 2 

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם מי שהגיש בקשה אחרי יום ד' בכסלו התשס"ח   )1(
)14 בנובמבר 2007(, יהיה זכאי לתשלום למפרע בסך 1,000 שקלים חדשים בעבור 24 

החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי ";

סעיף קטן )ג( - בטל   )2(

 תיקון חוקבחוק תשלומים לפדויי שבי )תיקון(, התשס"ז-2007  2, בסעיף 2 -3 
תשלומים לפדויי 

שבי )תיקון( בשבט  כ"א  יום  אחרי  בקשה  שהגיש  מי  "ואולם  יבוא  בסופו  )ב(,  קטן  בסעיף   )1(
התשס"ט )15 בפברואר 2009(, יהיה זכאי לתשלום למפרע בסך 1,000 שקלים חדשים 

בעבור 24 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי ";

סעיף קטן )ג( - בטל   )2(

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

ספר החוקים 2234, ב' בניסן התש"ע, 2010 3 17
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חוק להגנה על עדים )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008 1, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 1 תיקון סעיף 30

עד  המאבטח  לשוטר  דין,  כל  לפי  לשוטר  הנתונות  מהסמכויות  לגרוע  ")ד1( בלי 
מאוים יהיו נתונות, בעת שהוא מאבטח עד כאמור, כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה 

למאבטח שהוא עובד המדינה, בשינויים המחויבים 

קצין המשטרה או מי שהוא הסמיך לעניין זה רשאי לקבוע כי עד מאוים )ד2(  )1(
שהוא אסיר או עצור יוחזק במקום מחוץ לבית הסוהר או בית המעצר, במקום 

ולתקופה שיקבע )בסעיף קטן זה - מקום משמורת המשטרה( 

הוצאת עד מאוים מבית סוהר או בית מעצר לפי סעיף קטן זה תיעשה   )2(
בהתייעצות עם נציב בתי הסוהר או סגנו, בהתאם לנהלים משותפים שיקבעו 

משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר 

עד מאוים המוחזק במקום משמורת המשטרה יוחזק בתנאים הולמים שלא   )3(
יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו, ויהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי לפי כל 
דין אסיר או עצור, לפי העניין, אלא אם כן שוכנע קצין המשטרה או מי שהוא 

הסמיך לעניין זה כי יש בכך כדי לפגוע בעד 

עד מאוים שמוחזק במקום משמורת המשטרה לפי סעיף קטן זה יראו אותו   )4(
כמי שנתון במשמורת חוקית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

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 העיריות )מס' 119(, התש"ע-2010*

בפקודת העיריות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 9א, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:1 תיקון סעיף 9א

אישר השר הסדר כאמור בסעיף קטן )א(, תעביר העיריה הקולטת לרשות המקומית  ")ב( 
המעבירה את ההכנסות מארנונה כללית ומהיטלי השבחה שהעיריה הקולטת התחייבה 

להעביר בהסדר שאושר " 

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

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע )8 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 292, מיום כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(, עמ' 54 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ט, עמ' 219   1

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע )8 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 480, מיום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 232 

ס"ח התשס"ח, עמ' 98; התש"ע, עמ' 402   1

ספר החוקים 2234, ב' בניסן התש"ע, 2010 3 17
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חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 16(, 
התש"ע-2010*

בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, בפסקה )3(, אחרי "גיל 1 תיקון סעיף 5ג
18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953  2," 

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 18
בסעיף 18, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין  ")ב( 
ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע 
בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; 
ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים 
בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו 
נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת "

אחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת תוספת

"תוספת

)סעיף 18)ב((

מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה:   1

תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 2;  )1(

התשנ"ד- בנאמנות,  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  קרן,  מנהל   )2(
;3 1994

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,   )3(
התשס"ה-2005 4 

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 300, מיום ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(, עמ' 84 

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 274   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 889   4

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 16(, 
התש"ע-2010*

בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, בפסקה )3(, אחרי "גיל 1 
18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953  2," 

תיקון סעיף 5ג

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 18, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 18

גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין  ")ב( 
ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע 
בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; 
ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים 
בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו 
נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת "

הוספת תוספתאחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת

)סעיף 18)ב((

מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה:   1

תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 2;  )1(

התשנ"ד- בנאמנות,  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  קרן,  מנהל   )2(
;3 1994

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,   )3(
התשס"ה-2005 4 
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התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 300, מיום ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(, עמ' 86 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשס"ז, עמ' 67   1

ס"ח התשי"ג, עמ' 108   2
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המוסד לביטוח לאומי    2

מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 5    3

רשות מקומית ומועצה אזורית    4

מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:   5

בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940  6;   )1(

מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה בפסקה )1(;  )2(

קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  7 "  )3(

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007  1, אחרי סעיף 22 יבוא:1 הוספת פרק ה'1

"פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי

של 22א מטרת פרק ה'1 חשיבותה  להטמעת  להביא  זה  פרק  של  מטרתו 
ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים 
כחברה  הישראלית  החברה  של  ולעיצובה  להתפתחותה 

מודרנית ומתקדמת  

יום הסטודנט 
הלאומי

חמישי 22ב  ביום  שנה  מדי  יצוין  הלאומי  הסטודנט  יום  )א( 
האחרון שלפני חג השבועות 

יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר - )ב( 

בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו   )1(
חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;

בצה"ל - לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה   )2(
הסטודנטים  ציבור  של  בתרומתו  ולהכרה  הגבוהה 

בהתאם למטרת פרק זה;

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 283, מיום ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(, עמ' 23 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשס"ט, עמ' 75   1

ס"ח התש"ט, עמ' 287   5

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   7
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במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון   )3(
יום זה;

בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן "   )4(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 16(, התש"ע-2010*

בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 1, אחרי סעיף 15 יבוא:1 הוספת סעיף 15א

"תשלום למודיע על 
השלכת פסולת בניין 

שלא כדין

בסעיף זה - 15א  )א( 

"הרשעה" - לרבות קביעה של בית המשפט שהנאשם ביצע 
את העבירה בלא הרשעה;

"השלכת פסולת" - השלכת פסולת בניין או פסולת גושית 
מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 

7)ד( ובניגוד להוראות סעיף 2;

שמונה  מי  לרבות  תיעוד,  בעצמו  שביצע  אדם   - "מתעד" 
כאמור בסעיף 12)ג( ולמעט כל אחד מאלה - 

שוטר;  )1(

מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק;  )2(

עובד המשרד או עובד הרשות לשמירת הטבע   )3(
לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתה  הלאומיים,  והגנים 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות 

התשנ"ח-1998 2;

"עובד מוסמך" - עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה 
והודעה על מינויו פורסמה ברשומות;

"תיעוד" - צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו 
את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את 
מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם 
המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן 
השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של 

מי שנהג בו 

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע )8 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
-  298, מיום י"ב בטבת התש"ע )29 בדצמבר 2010(, עמ' 78 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התש"ע, עמ' 339   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2

    

    

במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון   )3(
יום זה;

בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן "   )4(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 16(, התש"ע-2010*

הוספת סעיף 15אבחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 1, אחרי סעיף 15 יבוא:1 

"תשלום למודיע על 
השלכת פסולת בניין 

שלא כדין

בסעיף זה - 15א  )א( 

"הרשעה" - לרבות קביעה של בית המשפט שהנאשם ביצע 
את העבירה בלא הרשעה;

"השלכת פסולת" - השלכת פסולת בניין או פסולת גושית 
מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 

7)ד( ובניגוד להוראות סעיף 2;

שמונה  מי  לרבות  תיעוד,  בעצמו  שביצע  אדם   - "מתעד" 
כאמור בסעיף 12)ג( ולמעט כל אחד מאלה - 

שוטר;  )1(

מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק;  )2(

עובד המשרד או עובד הרשות לשמירת הטבע   )3(
לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתה  הלאומיים,  והגנים 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות 

התשנ"ח-1998 2;

"עובד מוסמך" - עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה 
והודעה על מינויו פורסמה ברשומות;

"תיעוד" - צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו 
את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את 
מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם 
המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן 
השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של 

מי שנהג בו 
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העובד  לו  ימסור  תיעוד,  מוסמך  לעובד  מתעד  הגיש  )ב( 
אישור על הגשת התיעוד והסבר על זכויותיו לפי הוראות 
סעיף זה שבו יצוין, בין השאר, כי יכול שהמתעד יידרש להעיד 

בכל הליך שבו ישמש התיעוד כראיה 

קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן )ב(  )ג( 
תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה לפי פסקאות 
13)ב(, בשל השלכת פסולת, יורה  )4א( של סעיף  )1()א( או 
5,000 שקלים  בית המשפט לקרן לשלם למתעד סכום של 
חדשים; קבע בית המשפט כאמור לגבי כמה מתעדים של 
אותה עבירה, יחולק הסכום האמור ביניהם, כפי שיורה בית 

המשפט 

הסכום כאמור בסעיף קטן )ג( יעודכן ב–1 בינואר בכל שנה  )ד( 
)בסעיף קטן זה - יום העדכון( בהתאם לשיעור עליית המדד 
הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון 
בשנה שקדמה לו; בסעיף קטן זה, "מדד" - מדד המחירים 

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך שהחל במסירת  )ה( 
222 לחוק סדר הדין הפלילי או בהודעת  הזמנה לפי סעיף 

תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק האמור   

בהנחיות  זה,  סעיף  ביצוע  בדבר  להורות  רשאי  השר  )ו( 
שעליהן יורה 

השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ז( 
מדי שנתיים, על יישומו של סעיף זה בשנתיים שקדמו למועד 

הדיווח; דיווח כאמור יכלול, בין השאר, את כל אלה:

מספר התיעודים שהוגשו בידי מתעדים;   )1(

מספר החקירות שנפתחו בעקבות תיעוד;  )2(

שהסתיימו   )2( בפסקה  כאמור  החקירות  מספר   )3(
בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות כאמור   )4(
בפסקה )2(, בשל עבירות כאמור בסעיף קטן )ג(;

פסקי דין וגזרי דין בהליכים כאמור בפסקה )4(;  )5(

מספר הקביעות שקבע בית המשפט לפי סעיף   )6(
קטן )ג(, והסכום המצטבר של תשלומים ששילמה הקרן 

למתעדים לפי אותו סעיף קטן "

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר להגנת הסביבה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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