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חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1פהגדרות

"אלכוהול"-כוהלאתיליהידועגםבשמותאתנולואתילאלכוהול,לרבותמשקאות
משכריםכהגדרתםבפקודתהמשקאותהמשכרים)ייצורומכירה(1;

"הוועדה"-הוועדההמייעצתשמונתהלפיסעיף6;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-21985;

"חוקשירותהמדינה)מינויים("-חוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-31959;

"משרדממשלתי"-כלמשרדממשרדיהממשלהאויחידתסמךשלמשרדכאמור;

"סמים"-סםמסוכןכהגדרתובפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-41973,
וכןחומרמסכןכהגדרתובחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,

התשע"ג-52013;

"הרשות","הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"-הרשותלמאבקבאלימות,
בסמיםובאלכוהולשהוקמהבחוקזה;

"שימושבסמיםאובאלכוהול"-לרבותכלעשייההקשורהבסמים,שלאלצורךמטרות
רפואיותאושלאלפיהרשאהכדיןוכלשימושלרעהבאלכוהולאושימוששנוגד

אתהוראותהדין;

"השר"-השרלביטחוןהפניםפ

פרק ב': הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

מוקמתבזהבמשרדלביטחוןהפניםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולפ2פהקמתהרשות

הרשותתפעללמניעהשלאלימות,עבריינותוהתנהגותאנטי־חברתית,וכןלמאבק3פתפקידיהרשות
בשימושבסמיםאובאלכוהול)בחוקזה-תחומיפעילותה(ורשאיתהיא,לשםכך,

ביןהשאר-

להמליץלשרעלמדיניותכוללתבתחומיפעילותה; )1(

לפתחוליישםתכניותמקצועיותבתחומיהמניעהוהאכיפה; )2(

לקדםשיתופיפעולהביןמשרדיםממשלתיים,רשויותמקומיות,משטרתישראל )3(
וגופיםנוספיםהפועליםלמניעה,לטיפול,לשיקוםולאכיפהבתחומיפעילותה;

לסייעלמשרדיםממשלתיים,משטרתישראלוגופיםנוספיםהפועליםלמניעה, )4(
מסגרות שירותים, ובפיתוח בהקמה פעילותה, בתחומי ולאכיפה לשיקום לטיפול,

מתאימותותכניותפעולהבתחומיםאלה;

להמליץלשרעלקידוםתיקוניחקיקהבתחומיפעילותה; )5(

לפתחכליםטכנולוגייםבתחומיפעילותה; )6(

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1111,מיוםכ"זבטבתהתשע"ז)25בינואר2017(,עמ'784פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש4,עמ'74פ 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 2

ס"חהתשי"ט,עמ'86פ 3

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526פ 4

ס"חהתשע"ג,עמ'221פ 5
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לפעוללהעמקתההסברהוהמודעותהציבוריתבתחומיפעילותה; )7(

לרכזמידע,ביצועמחקרים,פעולותהערכהופיתוחידע,בתחומיפעילותה,בכפוף )8(
להוראותכלדין;

לקדםולקייםקשריםעםגופיםבין־לאומייםהפועליםבתחומיפעילותה; )9(

לעודדהתנדבותבתחומיהמניעהוהאכיפהוכןלהדריךולהנחותאתהמתנדבים )10(
ולפקחעלפעילותם;

להכשירולהסמיךכוחאדםמקצועיבתחומיהמניעהוהאכיפהפ )11(

מינוימנהלהרשות
ותפקידיו

הממשלה,לפיהצעתהשר,תמנהמנהללרשותבהתאםלהוראותחוקשירותהמדינה4פ
)מינויים(,שיהיהאחראיעלניהולהרשותועלביצועתפקידיהלפיחוקזהפ

תקציבהרשותייקבעבחוקהתקציבהשנתי,במסגרתתקציבהמשרדלביטחוןהפנים;5פתקציב
לענייןזה,"חוקתקציבשנתי"-כהגדרתובחוקיסודותהתקציבפ

פרק ג': ועדה מייעצת לעניין מאבק בסמים ובאלכוהול 

לרשות6פועדהמייעצת שתייעץ ובאלכוהול בסמים מאבק לעניין מייעצת ועדה ימנה השר )א(
בהתווייתהמדיניותבנושאוכן,לבקשתהרשות,בכלענייןאחרהנוגעלתפקידיהרשותפ

חבריהוועדהיהיו: )ב(

מנהלהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול,והואיהיהיושבראש )1(
הוועדה;

נציגהשר,מביןעובדימשרדו,והואיהיהממלאמקוםהיושבראש; )2(

נציגשרהבריאות,מביןעובדימשרדו; )3(

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מביןעובדימשרדו; )4(

נציגשרהחינוך,מביןעובדימשרדו; )5(

נציגשרהפנים,מביןעובדימשרדו; )6(

נציגשרהחוץ,מביןעובדימשרדו; )7(

נציגשרהמשפטים,מביןעובדימשרדו; )8(

נציגמשטרתישראל,שיהיהקציןמשטרהבכירכהגדרתובפקודתהמשטרה )9(
]נוסחחדש[,התשל"א-61971;

שנינציגיציבורפ )10(

לאימונהלחברהוועדהמישהורשעבעבירהפליליתשמפאתמהותה,חומרתה )ג(
אונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברועדהאושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינופ

תקופתכהונתושלחברהוועדהתהיהשלוששניםואפשרלשובולמנותולתקופות7פתקופתכהונה
כהונהנוספותפ

חברהוועדהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:8פפקיעתכהונה

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

לגביחברהוועדהשמונהלפיסעיף6)ב()1(עד)8(-הואחדללהיותעובדהמשרד )2(
הממשלתיאוהגוףשהואמייצגבוועדהאוהושעהמשירותהמדינה;

לפעוללהעמקתההסברהוהמודעותהציבוריתבתחומיפעילותה; )7(

לרכזמידע,ביצועמחקרים,פעולותהערכהופיתוחידע,בתחומיפעילותה,בכפוף )8(
להוראותכלדין;

לקדםולקייםקשריםעםגופיםבין־לאומייםהפועליםבתחומיפעילותה; )9(

לעודדהתנדבותבתחומיהמניעהוהאכיפהוכןלהדריךולהנחותאתהמתנדבים )10(
ולפקחעלפעילותם;

להכשירולהסמיךכוחאדםמקצועיבתחומיהמניעהוהאכיפהפ )11(

הממשלה,לפיהצעתהשר,תמנהמנהללרשותבהתאםלהוראותחוקשירותהמדינה4פ
)מינויים(,שיהיהאחראיעלניהולהרשותועלביצועתפקידיהלפיחוקזהפ

מינוימנהלהרשות
ותפקידיו

תקציבהרשותייקבעבחוקהתקציבהשנתי,במסגרתתקציבהמשרדלביטחוןהפנים;5פ
לענייןזה,"חוקתקציבשנתי"-כהגדרתובחוקיסודותהתקציבפ

תקציב

פרק ג': ועדה מייעצת לעניין מאבק בסמים ובאלכוהול 

לרשות6פ שתייעץ ובאלכוהול בסמים מאבק לעניין מייעצת ועדה ימנה השר )א(
בהתווייתהמדיניותבנושאוכן,לבקשתהרשות,בכלענייןאחרהנוגעלתפקידיהרשותפ

ועדהמייעצת

חבריהוועדהיהיו: )ב(

מנהלהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול,והואיהיהיושבראש )1(
הוועדה;

נציגהשר,מביןעובדימשרדו,והואיהיהממלאמקוםהיושבראש; )2(

נציגשרהבריאות,מביןעובדימשרדו; )3(

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מביןעובדימשרדו; )4(

נציגשרהחינוך,מביןעובדימשרדו; )5(

נציגשרהפנים,מביןעובדימשרדו; )6(

נציגשרהחוץ,מביןעובדימשרדו; )7(

נציגשרהמשפטים,מביןעובדימשרדו; )8(

נציגמשטרתישראל,שיהיהקציןמשטרהבכירכהגדרתובפקודתהמשטרה )9(
]נוסחחדש[,התשל"א-61971;

שנינציגיציבורפ )10(

לאימונהלחברהוועדהמישהורשעבעבירהפליליתשמפאתמהותה,חומרתה )ג(
אונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברועדהאושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינופ



תקופתכהונתושלחברהוועדהתהיהשלוששניםואפשרלשובולמנותולתקופות7פ
כהונהנוספותפ

תקופתכהונה

פקיעתכהונהחברהוועדהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:8פ

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

לגביחברהוועדהשמונהלפיסעיף6)ב()1(עד)8(-הואחדללהיותעובדהמשרד )2(
הממשלתיאוהגוףשהואמייצגבוועדהאוהושעהמשירותהמדינה;

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390פ 6
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לגביקציןמשטרהבכירשמונהלפיסעיף6)ב()9(-הואחדללהיותשוטראו )3(
הושעהמהשירות;

לגבינציגהציבורשמונהלפיסעיף6)ב()10(-הואהתמנהלהיותעובדהמדינהפ )4(

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,יעבירהשראתחברהוועדהמכהונתולפני9פהפסקתכהונה
תוםתקופתכהונתוובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידו; )1(

הואהורשעבעבירהפליליתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )2(
לשמשכחברועדה,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמורפ

סדריעבודת
הוועדה

המנייןהחוקיבישיבותהוועדההואשלישמחבריהובהםיושבראשהוועדהאו10פ )א(
ממלאמקומופ

החלטותהוועדהיתקבלוברובקולותשלחבריהוועדההמשתתפיםבהצבעה; )ב(
היוהקולותשקולים,יכריעיושבראשהוועדה,ובהעדרו-ממלאמקומופ

הוועדהתתכנסאחתלארבעהחודשיםלפחותפ )ג(

הוועדהתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהככלשלאנקבעולפיחוקזהפ )ד(

קיוםהוועדה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחבר11פתוקףפעולות
מחבריהובלבדשרובחבריהוועדהמכהניםבהכדיןפ

גמולוהחזר
הוצאות

חברהוועדהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדגוףנתמך,יהיהזכאי12פ
לקבלמהמשרדלביטחוןהפניםגמולבעבורהשתתפותובישיבותהוועדה,בהתאם
להוראותשקבעהחשבהכלליבמשרדהאוצרלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיףזה,
"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתםבסעיף32לחוק

יסודותהתקציבפ

לאימונהולאיכהןכחברהוועדהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופן13פניגודעניינים )א(
תדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהוועדהלביןענייןאישישלואותפקיד

אחרשלופ

חברהוועדהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהוועדהלביןענייןאישישלואו

תפקידאחרשלופ

נודעלחברהוועדהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהוועדה,ימסורלואתהמידעהנוגעלעניין,ולאיטפל
בנושאכאמורבאותוסעיףקטן;נודעליושבראשהוועדהשהואעלוללהימצאבמצב

כאמור,ימסוראתהמידעלשרולאיטפלבנושאפ

בסעיףזה- )ד(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-71968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברהוועדה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהוא
אוקרובוהםבעליענייןבו,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאו

עובדיםאחראיםבו;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 7

ספרהחוקים2659,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7



1139 ספרהחוקים2659,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7

"קרוב",שלחברהוועדה-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותחורגיםאוכלאדםהסמוךעלשולחנופ

פרק ד': הוראות שונות

סמכותהרשות
לדרושמידע

בלילגרועמכלסמכותהנתונהלרשות,הרשותרשאית,לשםמילויתפקידיה,14פ )א(
לדרושממשרדממשלתיאומגוףאחרהעוסקבענייןהנוגעלתחומיפעילותה,ביןבשכר
וביןבהתנדבות,למסורכלידיעה,מסמך,דיןוחשבוןאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,
התשנ"ה-81995,הנוגעיםלתפקידיהלפיהוראותחוקזה,למעטנתוניםשהםמידע
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-91981,ידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדםאףשאינםבגדרמידעכאמור,חומרמודיעיןכהגדרתובחוקסדרהדיןהפלילי

]נוסחמשולב[,התשמ"ב-101982,אומידעשמסירתואסורהלפיכלדיןפ

מישנדרשלמסורמידעכאמורבסעיףקטן)א(,ימסוראתהמידעבתוךהתקופה )ב(
שנקבעהבדרישהובאופןהקבועבהפ

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותשניתנהעלפיכלדיןפ15פשמירתסמכויות

השרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועופ16פביצועותקנות

פרק ה': תיקונים עקיפים

תיקוןפקודת
העיריות-מס'142

בפקודתהעיריות17-11פ

בסעיף149יא)ב(,במקוםפסקה)6(יבוא: )1(

נציגהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולשימנהמנהלהרשות;"; )6("

בסעיף249)32(,במקום"ועםהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעה )2(
באלכוהול"יבוא"ועםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"פ

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

-מס'14

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-121973,בסעיף36ח)ב(-18פ

בסמים למלחמה הלאומית הרשות חוק על הממונה "והשר במקום ברישה, )1(
ובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"יבוא"והשרלביטחוןהפנים";

בפסקה)2(,במקום"הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול )2(
לפיחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"
יבוא"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהוללפיחוקהרשותלמאבקבאלימות,

בסמיםובאלכוהול,התשע"ז-132017"פ

ביטולחוקהרשות
הלאומיתלמלחמה

בסמיםובשימוש
לרעהבאלכוהול

חוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-19141988פ
-בטלפ

תיקוןחוקהפיקוח
עלמוסדותלטיפול

במשתמשים
בסמים-מס'3

בחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמים,התשנ"ג-20-151993פ

בסעיף2,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

"קרוב",שלחברהוועדה-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותחורגיםאוכלאדםהסמוךעלשולחנופ

פרק ד': הוראות שונות

בלילגרועמכלסמכותהנתונהלרשות,הרשותרשאית,לשםמילויתפקידיה,14פ )א(
לדרושממשרדממשלתיאומגוףאחרהעוסקבענייןהנוגעלתחומיפעילותה,ביןבשכר
וביןבהתנדבות,למסורכלידיעה,מסמך,דיןוחשבוןאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,
התשנ"ה-81995,הנוגעיםלתפקידיהלפיהוראותחוקזה,למעטנתוניםשהםמידע
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-91981,ידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדםאףשאינםבגדרמידעכאמור,חומרמודיעיןכהגדרתובחוקסדרהדיןהפלילי

]נוסחמשולב[,התשמ"ב-101982,אומידעשמסירתואסורהלפיכלדיןפ

סמכותהרשות
לדרושמידע

מישנדרשלמסורמידעכאמורבסעיףקטן)א(,ימסוראתהמידעבתוךהתקופה )ב(
שנקבעהבדרישהובאופןהקבועבהפ

שמירתסמכויותאיןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותשניתנהעלפיכלדיןפ15פ

ביצועותקנותהשרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועופ16פ

פרק ה': תיקונים עקיפים

תיקוןפקודתבפקודתהעיריות17-11פ
העיריות-מס'142

בסעיף149יא)ב(,במקוםפסקה)6(יבוא: )1(

נציגהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולשימנהמנהלהרשות;"; )6("

בסעיף249)32(,במקום"ועםהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעה )2(
באלכוהול"יבוא"ועםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"פ

תיקוןפקודתבפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-121973,בסעיף36ח)ב(-18פ
הסמיםהמסוכנים

-מס'14 בסמים למלחמה הלאומית הרשות חוק על הממונה "והשר במקום ברישה, )1(
ובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"יבוא"והשרלביטחוןהפנים";

בפסקה)2(,במקום"הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול )2(
לפיחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"
יבוא"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהוללפיחוקהרשותלמאבקבאלימות,

בסמיםובאלכוהול,התשע"ז-132017"פ

חוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-19141988פ
-בטלפ

ביטולחוקהרשות
הלאומיתלמלחמה

בסמיםובשימוש
לרעהבאלכוהול

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמים,התשנ"ג-20-151993פ
עלמוסדותלטיפול

במשתמשים
בסמים-מס'3

בסעיף2,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 8

ס"חהתשמ"א,עמ'128פ 9

ס"חהתשמ"ב,עמ'43פ 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ז,עמ'315פ 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשע"ב,עמ'614פ 12

ס"חהתשע"ז,עמ'1136פ 13

ס"חהתשמ"ח,עמ'90;התשע"ב,עמ'613פ 14

ס"חהתשנ"ג,עמ'126;התשע"ב,עמ'614פ 15
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הבקשהתוגשלוועדהשיקימוהשריםושחבריהיהיועובדמשרדהבריאות ")ב(
ועובדמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,שימנהכלאחדמהשרים

מביןעובדימשרדו)להלן-הוועדה(פ";

אחריסעיף2יבוא: )2(

"סיווגבמקרה
שלחילוקידעות

בוועדה

נחלקוהדעותביןחבריהוועדהבאשרלסיווגושלהמוסדלפי2אפ
סעיף2)ג()1(-יראואתהמוסדכמוסדמשולבפ"

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשימוש
בחומריםמסכנים

-מס'3

בחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-162013,בסעיף5)ב(,במקום21פ
"יושבראשהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםולשימושלרעהבאלכוהול"יבוא"מנהל

הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"פ

פרק ו': תחילה והוראות מעבר

בפרקזה-22פהגדרות-פרקו'

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהלפיהוראותסעיף23;

"הממונהעלהנכסים"-עובדמשרדהאוצרששרהאוצרהסמיךלענייןנכסיהרשות
הלאומית;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,התקשרויותאוחובותוהתחייבויות,
מכלסוגשהוא;

"הרשותהלאומית"-הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול
שהוקמהבחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,

התשמ"ח-1988,כנוסחוערבביטולובסעיף19לחוקזה;

"תקופתמעבר"-התקופהשביןיוםפרסומושלחוקזהלביןיוםהתחילהפ

תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים24,4ו־30,שישהחודשיםמיוםפרסומופ23פתחילה

הגבלותעלהרשות
הלאומיתבתקופת

המעבר

בתקופתהמעבר,הרשותהלאומיתלאתתקשרבהתקשרות,לרבותהתקשרות24פ )א(
למימושזכותברירה,שתקופתה,ביצועהוהזכויותוהחיוביםשלפיה,הםלאחריום
התחילה,אלאבאישורמראשובכתבמהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים

והממונהעלהנכסים;התקשרותשלאאושרהכאמור-בטלהפ

מטעמים אלא חדשים עובדים תקבל לא הלאומית הרשות המעבר בתקופת )ב(
מיוחדיםובאישורמראשובכתבמהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים;הוראות
סעיףקטןזהיחולוגםעלקבלתעובדיםוהעסקתםבאמצעותקבלןכוחאדם,כהגדרתו

בחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-171996פ

הפסקתפעילותה
שלהרשות

הלאומית

ביוםהתחילהתחדלהרשותהלאומיתלהיותאישיותמשפטיתותסתייםהעסקתםשל25פ
עובדיהרשותהלאומיתפ

קבלתעובדים
מהרשותהלאומית

לעבודהברשות

ממכרז,26פ המדינהבפטור יתמנולעובדי התחילה, יום ערב הלאומית הרשות עובדי
שיינתןבהתאםלחוקשירותהמדינה)מינויים(,ובתנאיםשתקבעועדתשירותהמדינה
כמשמעותהבחוקהאמור;החלטהעלמינויעובדיםלפיסעיףזהתינתןעדיוםהתחילהפ

הקנייתנכסי
הרשותהלאומית

למדינה

עלאףהאמורבכלדיןובכלחוזה,כלהנכסיםשהיושלהרשותהלאומיתערביום27פ
התחילה,יהיוהחלביוםהתחילהלקנייןהמדינהוממועדזההיאתהיהרשאיתלתפוס

חזקהבהםבכפוףלזכותושלאדםאחרלהחזיקבהםפ

ס"חהתשע"ג,עמ'221;התשע"ו,עמ'1174פ 16

ס"חהתשנ"ו,עמ'201פ 17

ספרהחוקים2659,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7
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פטורמתשלומי
חובה

העברתנכסיםלפיפרקזהלמדינהלרבותרישומם,תהיהפטורהמתשלוםכלמס,28פ
אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפידיןאוהסכם,ואולםאיןבאמור
כדילפטוראדםמכלחבותשלמס,אגרה,היטלאותשלוםחובהשחלהעלהבעלים

אועלהמחזיקבנכסערבהעברתולקנייןהמדינהפ

כלהליךמשפטישלהרשותהלאומיתאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה,29פהליכיםמשפטיים
וכלעילהלהליךמשפטיכאמורשהיתהקיימתבאותומועד,יוסיפולעמודבתוקפם

ויראואותםכאילוהםשלהמדינהאונגדה,לפיהעניין,ביוםהתחילהפ

חובתמסירתמידע
וסמכותהממונה

עלהנכסיםלדרוש
מידע

הרשותהלאומיתתמסורלממונהעלהנכסים,בתוך30ימיםמיוםפרסומושל30פ )א(
חוקזה,רשימהמפורטתשלנכסיהפ

הממונהעלהנכסיםיהיהרשאילדרושמהרשותהלאומיתכלמידעאומסמך )ב(
הדרושיםלשםקיוםהוראותפרקזה,לרבותבענייןעובדים,נכסים,והליכיםמשפטייםפ

דרשהממונהעלהנכסיםמידעאומסמכיםכאמורבסעיףקטן)ב(,תעבירלואותם )ג(
הרשותהלאומית,לפידרישתוובתוךזמןסבירפ

הוראותמעבר
לענייןתכניות

שהופעלוערביום
התחילה

הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולתמשיךלהפעילכלתכניתשהפעילה31פ
עם מקומיותאו רשויות התחילהמכוחהתקשרותעם יום ערב הלאומית הרשות
גופיםאחרים,בהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודההתקשרותבתוקףועדתוםתקופת
בסמים באלימות, למאבק הרשות מנהל החליט כן אם ההתקשרותשנקבעה,אלא
ובאלכוהולאחרת,באישורהשר;לאיחליטהמנהלעלהפסקתתכניתכאמוראלא
מטעמיםשיירשמוולאחרשנתןלרשותהמקומיתאולגוףהאחרשהםצדלהתקשרות
הזדמנותלהשמיעאתטענותיהם;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהתרופותהעומדות

לצדדיםלהתקשרותלפיכלדיןפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
השרלביטחוןפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק לתיקון פקודת המשטרה )תיקון מס' 33(, התשע"ז-2017*

הוספתפרק
שלישי1

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-11971)להלן-הפקודה(,אחריסעיף24יבוא:1פ

"פרק שלישי1: התאמה לתפקיד

מטרות-פרק
שלישי1

פרקזהנועדלהסדירבדיקותהתאמהלתפקידלמועמדים24אפ
לתפקידיםבמשטרתישראלולנושאיםבתפקידיםבה,לשם
של ראוי תפקוד ועל המידות טוהר על השמירה הבטחת
וחיזוקאמוןהציבורבמשטרה,במטרהלהגןעל המשטרה
שלוםהציבורוביטחונו,והכולבדרךשלשמירהמרביתעל

פרטיותםשלהנבדקיםפ

העברתנכסיםלפיפרקזהלמדינהלרבותרישומם,תהיהפטורהמתשלוםכלמס,28פ
אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפידיןאוהסכם,ואולםאיןבאמור
כדילפטוראדםמכלחבותשלמס,אגרה,היטלאותשלוםחובהשחלהעלהבעלים

אועלהמחזיקבנכסערבהעברתולקנייןהמדינהפ

פטורמתשלומי
חובה

כלהליךמשפטישלהרשותהלאומיתאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה,29פ
וכלעילהלהליךמשפטיכאמורשהיתהקיימתבאותומועד,יוסיפולעמודבתוקפם

ויראואותםכאילוהםשלהמדינהאונגדה,לפיהעניין,ביוםהתחילהפ

הליכיםמשפטיים

הרשותהלאומיתתמסורלממונהעלהנכסים,בתוך30ימיםמיוםפרסומושל30פ )א(
חוקזה,רשימהמפורטתשלנכסיהפ

חובתמסירתמידע
וסמכותהממונה

עלהנכסיםלדרוש
מידע הממונהעלהנכסיםיהיהרשאילדרושמהרשותהלאומיתכלמידעאומסמך )ב(

הדרושיםלשםקיוםהוראותפרקזה,לרבותבענייןעובדים,נכסים,והליכיםמשפטייםפ

דרשהממונהעלהנכסיםמידעאומסמכיםכאמורבסעיףקטן)ב(,תעבירלואותם )ג(
הרשותהלאומית,לפידרישתוובתוךזמןסבירפ

הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולתמשיךלהפעילכלתכניתשהפעילה31פ
עם מקומיותאו רשויות התחילהמכוחהתקשרותעם יום ערב הלאומית הרשות
גופיםאחרים,בהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודההתקשרותבתוקףועדתוםתקופת
בסמים באלימות, למאבק הרשות החליטמנהל כן אם ההתקשרותשנקבעה,אלא
ובאלכוהולאחרת,באישורהשר;לאיחליטהמנהלעלהפסקתתכניתכאמוראלא
מטעמיםשיירשמוולאחרשנתןלרשותהמקומיתאולגוףהאחרשהםצדלהתקשרות
הזדמנותלהשמיעאתטענותיהם;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהתרופותהעומדות

לצדדיםלהתקשרותלפיכלדיןפ

הוראותמעבר
לענייןתכניות

שהופעלוערביום
התחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
השרלביטחוןפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק לתיקון פקודת המשטרה )תיקון מס' 33(, התשע"ז-2017*

הוספתפרקבפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-11971)להלן-הפקודה(,אחריסעיף24יבוא:1פ
שלישי1

"פרק שלישי1: התאמה לתפקיד

מטרות-פרק
שלישי1

פרקזהנועדלהסדירבדיקותהתאמהלתפקידלמועמדים24אפ
לתפקידיםבמשטרתישראלולנושאיםבתפקידיםבה,לשם
של ראוי תפקוד ועל המידות טוהר על השמירה הבטחת
וחיזוקאמוןהציבורבמשטרה,במטרהלהגןעל המשטרה
שלוםהציבורוביטחונו,והכולבדרךשלשמירהמרביתעל

פרטיותםשלהנבדקיםפ

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1060,מיוםו'בתמוזהתשע"ו)12ביולי2016(,עמ'1146פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'39;ס"חהתשע"ז,עמ'338פ 1
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הגדרות-פרק
שלישי1

בפרקזה-24בפ

התאמה בדיקהלשםבחינת לתפקיד"- "בדיקתהתאמה
לתפקיד,לרבותבדיקהכאמורהכוללתבדיקתפוליגרף

בהתאםלסעיף24ה;

"התאמהלתפקיד"-התאמהשלמועמדלתפקידאושל
הנושאבתפקיד,לסיווגשלתפקיד;

בבדיקת נבדק אודות על שנאסף חומר - בדיקה" "חומר
התאמהלתפקיד,הכוללאחדמאלה:

מידעשנמסרעלידיהנבדקעצמו; )1(

מידעעלאודותהנבדקשנמסרעלידינבדקאחר )2(
במהלךבדיקתהתאמהלתפקידשנערכהלנבדקהאחר;

ממצאימבדקיםשהנבדקנטלבהםחלק,לרבות )3(
בדיקתפוליגרף;

"סיווגשלתפקיד"-קביעתרמתהרגישותשלתפקיד,הנגזרת,
ביןהשאר,מסוגהמידעוהנושאיםשבהםעוסקהנושא
וכן בתפקיד, הנושא של דרגתו מבכירות בתפקיד,
מהסיכוניםהנובעיםמאפשרותלנצלאתהתפקידלשם
גרימתנזקלשלוםהציבורוביטחונואולפגיעהבאמון

הציבורבמשטרה;

"תפקיד"-תפקידבמשטרה,לרבותמשרהבה,שהמינוילהם
הואעלידיהשר,המפקחהכלליאומישהמפקחהכללי

הסמיכולכךפ

חובתקיומהשל
התאמהלתפקיד

לאימונהאדםלתפקידולאיישאבתפקיד,אלאבכפוףלכך24גפ
שיעבורבדיקתהתאמהלתפקידבהתאםלהוראותפרקזה,
לתפקיד התאמה קיימתלגביו כי כאמור ויימצאבבדיקה

האמורפ

בדיקתהתאמה
לתפקיד

בדיקתהתאמהלתפקידתתבצעבהתאםלרמתהסיווגשל24דפ
התפקידשלגביונבחנתההתאמהובאופןשאיןבוכדילפגוע,
והכול הנבדק, של בפרטיותו הנדרש, על העולה במידה

בהתאםלהוראותהמשטרהלפיסעיף24יבפ

ביצועבדיקת
התאמהלתפקיד
הכוללתשימוש

בפוליגרף

בפוליגרף24הפ שימוש הכוללת לתפקיד התאמה בדיקת )א(
תתבצעבאחתמאלה:

בדיקתמועמדלתפקידהמנויבחלקא'לתוספת )1(
השלישית;

בדיקתנושאבתפקידהמנויבחלקב'לתוספת )2(
להוראות בכפוף שנים, לחמש אחת השלישית,

המשטרהלפיסעיף24יב)א()4(;
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אף בתפקיד, נושא או לתפקיד מועמד בדיקת )3(
שוכנעה אם - השלישית בתוספת מנוי אינו אם
הוועדהלבדיקתהתאמהלתפקידולשימושבפוליגרף
על הוועדה(, - זה )בפרק 24ו בסעיף כמשמעותה
יסודמידעשהוצגלפניה,כיקייםחששממשילאי־

בתפקיד הנושא או לתפקיד המועמד של התאמתו
עלול בתפקיד נשיאתו המשך כי התפקיד, לסיווג
לגרוםנזקלשלוםהציבורוביטחונואולפגיעהבאמון
הציבורבמשטרה,וכיבדיקתהפוליגרףנחוצהלצורך
בחינתהתאמתולתפקיד,ובלבדשבוצעולגביהנבדק
כלבדיקותההתאמהלתפקידהאפשרויותהאחרות

הנדרשותלצורךבירורהחששהממשיהאמורפ

אלא )א( קטן סעיף לפי פוליגרף בדיקת תבוצע לא )ב(
לתכליותאלה:

גילויומניעהשלעבירותפליליותחמורות,שיש )1(
בתפקוד משמעותית לפגיעה לגרום כדי בביצוען

המשטרהאולגרוםלפגיעהבאמוןהציבורבמשטרה;

גילויומניעהשלמעשיםהפוגעיםבטוהרהמידות )2(
המתחייבמשוטר,שישבביצועםכדילגרוםלפגיעה
לפגיעה לגרום או המשטרה בתפקוד משמעותית

חמורהבאמוןהציבורבמשטרהפ

הוועדהלבדיקת
התאמהלתפקיד

ולשימושבפוליגרף

החלטהעלביצועבדיקתפוליגרףלפיסעיף24ה)א()3(24ופ )א(
תהיהמנומקתובכתב,ותינתןעלידיועדהשאלהחבריה:

המפקחהכלליאוסגנו; )1(

היועץהמשפטילמשטרתישראל; )2(

ראשמחלקתהמשמעתשלמשטרתישראלפ )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סברהמפקחהכלליכי )ב(
חברהוועדההמנויבפסקה)2(או)3(שלאותוסעיףקטןמנוע
מלהשתתףבדיוןמסוים,לרבותבשלניגודעניינים,רשאיהוא
להחליפובסגנושלחברהוועדהאובקציןמשטרהבכיראחר
מיחידתו,לשםאותודיון,ובנסיבותמיוחדות-בקציןמשטרה

בכיראחרשהואמשפטןפ

הנחיותמקצועיות
לביצועבדיקת

פוליגרף

המפקחהכללייקבעבנוהלהנחיותמקצועיותמפורטותבדבר24זפ
אופןביצועבדיקתפוליגרףלפיפרקזהפ

השגהעלהחלטה
בדבראי־התאמה

לתפקיד

הרואהאתעצמונפגעמהחלטהבדבראי־התאמתולתפקיד,24חפ
זכאילהשיגעלההחלטהלפניהמפקחהכלליאולפניקצין

משטרהבכירשהואהסמיכולענייןזהפ

חיסיוןחומר
בדיקה

חומרבדיקהיהיהחסויבפניכלאדםוגילויואופרסומו24טפ )א(
יהיהאסורפ

עלאףהאמורבכלדין- )ב(

אף בתפקיד, נושא או לתפקיד מועמד בדיקת )3(
שוכנעה אם - השלישית בתוספת מנוי אינו אם
הוועדהלבדיקתהתאמהלתפקידולשימושבפוליגרף
על הוועדה(, - זה )בפרק 24ו בסעיף כמשמעותה
יסודמידעשהוצגלפניה,כיקייםחששממשילאי־

בתפקיד הנושא או לתפקיד המועמד של התאמתו
עלול בתפקיד נשיאתו המשך כי התפקיד, לסיווג
לגרוםנזקלשלוםהציבורוביטחונואולפגיעהבאמון
הציבורבמשטרה,וכיבדיקתהפוליגרףנחוצהלצורך
בחינתהתאמתולתפקיד,ובלבדשבוצעולגביהנבדק
כלבדיקותההתאמהלתפקידהאפשרויותהאחרות

הנדרשותלצורךבירורהחששהממשיהאמורפ

אלא )א( קטן סעיף לפי פוליגרף בדיקת תבוצע לא )ב(
לתכליותאלה:

גילויומניעהשלעבירותפליליותחמורות,שיש )1(
בתפקוד משמעותית לפגיעה לגרום כדי בביצוען

המשטרהאולגרוםלפגיעהבאמוןהציבורבמשטרה;

גילויומניעהשלמעשיםהפוגעיםבטוהרהמידות )2(
המתחייבמשוטר,שישבביצועםכדילגרוםלפגיעה
לפגיעה לגרום או המשטרה בתפקוד משמעותית

חמורהבאמוןהציבורבמשטרהפ

הוועדהלבדיקת
התאמהלתפקיד

ולשימושבפוליגרף

החלטהעלביצועבדיקתפוליגרףלפיסעיף24ה)א()3(24ופ )א(
תהיהמנומקתובכתב,ותינתןעלידיועדהשאלהחבריה:

המפקחהכלליאוסגנו; )1(

היועץהמשפטילמשטרתישראל; )2(

ראשמחלקתהמשמעתשלמשטרתישראלפ )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סברהמפקחהכלליכי )ב(
חברהוועדההמנויבפסקה)2(או)3(שלאותוסעיףקטןמנוע
מלהשתתףבדיוןמסוים,לרבותבשלניגודעניינים,רשאיהוא
להחליפובסגנושלחברהוועדהאובקציןמשטרהבכיראחר
מיחידתו,לשםאותודיון,ובנסיבותמיוחדות-בקציןמשטרה

בכיראחרשהואמשפטןפ

הנחיותמקצועיות
לביצועבדיקת

פוליגרף

המפקחהכללייקבעבנוהלהנחיותמקצועיותמפורטותבדבר24זפ
אופןביצועבדיקתפוליגרףלפיפרקזהפ

השגהעלהחלטה
בדבראי־התאמה

לתפקיד

הרואהאתעצמונפגעמהחלטהבדבראי־התאמתולתפקיד,24חפ
זכאילהשיגעלההחלטהלפניהמפקחהכלליאולפניקצין

משטרהבכירשהואהסמיכולענייןזהפ

חיסיוןחומר
בדיקה

חומרבדיקהיהיהחסויבפניכלאדםוגילויואופרסומו24טפ )א(
יהיהאסורפ

עלאףהאמורבכלדין- )ב(
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חומרבדיקהלאיתקבלכראיהבמשפט,למעט )1(
חומרבדיקההנוגעלנבדקבלבדשהוגשבידיובהליך

שיפוטיבשלהחלטהשהתקבלהבעניינו;

נושאבתפקידלאיועמדלדיןמשמעתיעלבסיס )2(
חומרבדיקהוממצאיו,למעטמידעשהועברבהתאם
24י)3()א(סיפה;ואולםאיןבהוראות להוראותסעיף
פסקהזוכדילמנועמהגורםהמוסמךלכךבהתאםלכל
דיןלקבלכלהחלטהמינהליתשבסמכותולגבינושא

בתפקידפ

סייגיםלחיסיון
חומרבדיקה

עלאףהאמורבסעיף24ט,חומרבדיקהאותמציתשלויועברו24יפ
מהמנוייםבפסקאותשלהלןבתנאיםהמפורטים לכלאחד
בהן,בהיקףהמזעריהנדרשלשםהשגתהתכליתהאמורה

בהן:

גורמיםבמשטרתישראלכמפורטלהלן,שחומרהבדיקה )1(
דרושלהםלצורךקבלתהחלטהבדברהתאמהלתפקידשל
הנבדקאולשםקבלתהחלטהמינהליתבעניינוכאמורבסעיף

24ט)ב()2(סיפה:

הוועדה; )א(

המפקחהכללי; )ב(

ראשאגףמשאביאנוש; )ג(

מפקדהמחוזאוראשהאגףאליוכפוףהנבדק,או )ד(
שאליויהיהכפוףבתפקידשהואמועמדאליו;

השראוגורםמוסמךבמשרדלביטחוןהפניםכמפורט )2(
להלן-אםחומרהבדיקהדרושלצורךקבלתהחלטתהשר,
הנבדק, של מינויו בדבר דין, כל לפי לסמכותו בהתאם

השעייתואופיטוריו:

המנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים; )א(

סגןהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים )ב(
שהשרהסמיכולענייןזה;

היועץהמשפטישלהמשרדלביטחוןהפנים; )ג(

גוףהמוסמךלהחליטעלפתיחהבחקירה-אם)3( )א(
עלהבמסגרתבדיקתהתאמהלתפקידחשדלביצוע
עבירהפליליתמסוגפשעאואםעלהבמסגרתבדיקת
התאמהכאמורחשדלביצועעבירהפליליתמסוגעוון
והמפקחהכלליאוקציןמשטרהבכירשהואהסמיכו
לכך,החליטועלהעברתהמידעלגוףהמוסמך,מטעמים
שיירשמו;החליטהגוףהמוסמךשלאלהעמידלדיןאת
הנבדקשבעניינועלההחשד,ולהעביראתעניינושל
הנבדקלהליךמשמעתי,רשאיהואלהעביראתהמידע
זולמישמוסמךלהעמידאתהנבדק כאמורבפסקה

לדיןמשמעתילפיחוקהמשטרהפ
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לאיועברלפיהוראותפסקהזואלאמידעהנוגע )ב(
לחשדהאמורבהבלבד,וחומרהבדיקהעצמולאיועבר

לגורםהמוסמך;

לענייןזהראש גורםבשירותהביטחוןהכללישקבע )4(
על הורה הכללי המפקח אם - הכללי הביטחון שירות
העברתחומרהבדיקה,וחומרהבדיקהדרושלצורךביצוע
הליךהתאמהביטחוניתבהתאםלסעיף7)ב()3(לחוקשירות

הביטחוןהכללי,התשס"ב-22002פ

מסירתחומר
בדיקהלנבדק

עלאףהאמורבסעיף24ט,המפקחהכללייעבירחומרבדיקה24יאפ
בדבר השגה הגשת לצורך הנבדק זאת ביקש אם לנבדק

פנייהלביתהמשפטלגבי לצורך או לתפקיד אי־התאמתו
החלטהמינהליתשהתקבלהבעניינועלבסיסחומרהבדיקה,

ובכפוףלהוראותאלה:

לאיועברלנבדקאלאחומרבדיקההנוגעאליו )א(
אי־ בדבר ההחלטה התקבלה בסיסו שעל בלבד,

התאמתולתפקידאוההחלטההמינהליתהאמורה;

לאיועברלנבדקחומרבדיקהשנמסראודותיו )ב(
עלידינבדקאחרבבדיקתהתאמהלתפקידאוחומר
בדיקהשגילויועלוללשבשאתהתפקודהתקיןשל
משטרתישראלאואתיכולתהלבצעאתתפקידיה,
אולםהמפקחהכללייעבירלנבדקתמציתשלחומר
הבדיקהכאמור,בהיקףהמזעריהנדרשלשםהתכליות

האמורותבסעיףזהפ

הוראותהמשטרה
לענייןהתאמה

לתפקיד

בהוראות24יבפ ייקבעו להלן המפורטים בעניינים הוראות )א(
מידת שנשקלה לאחר המשפטים, שר באישור המשטרה

הפגיעהבפרטיותהכרוכהבכך:

רמותהסיווגשלתפקידים; )1(

הנושאיםשיהיהניתןלבדוקבבדיקתהתאמה )2(
לתפקיד,ובפרטבבדיקההכוללתשימושבפוליגרף;

אופןביצועבדיקתהתאמהלתפקידוהפעולות )3(
של הסיווג לרמות בהתאם במסגרתה שיינקטו
תפקידים של הסיווג רמות זה ובכלל התפקידים,
שלגביהןניתןלבצעבדיקתפוליגרףבמסגרתבדיקת

התאמהלתפקיד;

נסיבותשבהןיהיהניתןלדחותאתהביצועשל )4(
בדיקתפוליגרףלפיסעיף24ה)א()2(;

בדיקות לביצוע שתיועד במשטרה היחידה )5(
התאמהלתפקידולשמירתחומרבדיקה;

לתפקיד התאמה בדיקות יבוצעו שבו האופן )6(
למשרתיםביחידההאמורהבפסקה)5(;

לאיועברלפיהוראותפסקהזואלאמידעהנוגע )ב(
לחשדהאמורבהבלבד,וחומרהבדיקהעצמולאיועבר

לגורםהמוסמך;

לענייןזהראש גורםבשירותהביטחוןהכללישקבע )4(
על הורה הכללי המפקח אם - הכללי הביטחון שירות
העברתחומרהבדיקה,וחומרהבדיקהדרושלצורךביצוע
הליךהתאמהביטחוניתבהתאםלסעיף7)ב()3(לחוקשירות

הביטחוןהכללי,התשס"ב-22002פ

מסירתחומר
בדיקהלנבדק

עלאףהאמורבסעיף24ט,המפקחהכללייעבירחומרבדיקה24יאפ
בדבר השגה הגשת לצורך הנבדק זאת ביקש אם לנבדק

פנייהלביתהמשפטלגבי לצורך או אי־התאמתולתפקיד
החלטהמינהליתשהתקבלהבעניינועלבסיסחומרהבדיקה,

ובכפוףלהוראותאלה:

לאיועברלנבדקאלאחומרבדיקההנוגעאליו )א(
אי־ בדבר ההחלטה התקבלה בסיסו שעל בלבד,

התאמתולתפקידאוההחלטההמינהליתהאמורה;

לאיועברלנבדקחומרבדיקהשנמסראודותיו )ב(
עלידינבדקאחרבבדיקתהתאמהלתפקידאוחומר
בדיקהשגילויועלוללשבשאתהתפקודהתקיןשל
משטרתישראלאואתיכולתהלבצעאתתפקידיה,
אולםהמפקחהכללייעבירלנבדקתמציתשלחומר
הבדיקהכאמור,בהיקףהמזעריהנדרשלשםהתכליות

האמורותבסעיףזהפ

הוראותהמשטרה
לענייןהתאמה

לתפקיד

בהוראות24יבפ ייקבעו להלן המפורטים בעניינים הוראות )א(
מידת שנשקלה לאחר המשפטים, שר באישור המשטרה

הפגיעהבפרטיותהכרוכהבכך:

רמותהסיווגשלתפקידים; )1(

הנושאיםשיהיהניתןלבדוקבבדיקתהתאמה )2(
לתפקיד,ובפרטבבדיקההכוללתשימושבפוליגרף;

אופןביצועבדיקתהתאמהלתפקידוהפעולות )3(
של הסיווג לרמות בהתאם במסגרתה שיינקטו
תפקידים של הסיווג רמות זה ובכלל התפקידים,
שלגביהןניתןלבצעבדיקתפוליגרףבמסגרתבדיקת

התאמהלתפקיד;

נסיבותשבהןיהיהניתןלדחותאתהביצועשל )4(
בדיקתפוליגרףלפיסעיף24ה)א()2(;

בדיקות לביצוע שתיועד במשטרה היחידה )5(
התאמהלתפקידולשמירתחומרבדיקה;

לתפקיד התאמה בדיקות יבוצעו שבו האופן )6(
למשרתיםביחידההאמורהבפסקה)5(;

ס"חהתשס"ב,עמ'179פ 2
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אופןשמירתחומרבדיקהומועדמחיקתו,וסוגים )7(
שלחומרבדיקהאשרלאיישמרו;הוראותלפיפסקהזו
יחולוגםעלגורםשנמסרלוחומרבדיקהלפיהוראות

סעיף24י;

הגורמיםבגופיםהאמוריםבסעיף24י)3(שלהם )8(
יועברחומרבדיקהבהתאםלהוראותאותוסעיףואופן

העברתחומרבדיקהאליהם;

אופןמתןהודעהלנבדקבדברתוצאותבדיקת )9(
התאמתולתפקידודרכיהגשתהשגהעלהחלטהבדבר

אי־התאמהלתפקיד;

דרכימסירתחומרבדיקהלנבדקלפיסעיף24יא; )10(

נסיבותשבהןישמניעהלבצעבדיקתפוליגרףפ )11(

הוראותלפיסעיףקטן)א()2(טעונותאישורשלועדת )ב(
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתפ

שינויהתוספת
השלישית

השר,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאי24יגפ
לשנותאתהתוספתהשלישיתפ

שמירתדינים-
פרקשלישי1

הוראותפרקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןולאלגרוע24ידפ
מהן,אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתפ"

הוספתתוספת
שלישית

אחריהתוספתהראשונהלפקודהיבוא:2פ

"תוספת שלישית
)סעיף24ה(

תפקידים לעניין בדיקת התאמה לתפקיד הכוללת שימוש בפוליגרף

חלק א'

מועמדלתפקידקציןבדרגתניצב; 1פ

מועמדלתפקידקציןבדרגתתת־ניצבכמפורטלהלן: 2פ

חברסגלהפיקודהכללי; אפ

ראשיחידהארצית; בפ

ראשחטיבהבאגףהמבצעים; גפ

ראשחטיבהבאגףהחקירותוהמודיעיןפ דפ

חלק ב'

קציןמשטרהבכירבדרגתניצבמשנהומעלה; 1פ

מפקדתחנתמשטרה; 2פ

מפקדיחידהמרכזית)ימ"ר(; 3פ

ראשמפלגביחידהארציתוביחידהמרכזית; 4פ

שוטרהמשרתביחידההמיועדתלביצועבדיקותהתאמהלתפקידכאמורבסעיף 5פ
24יב)א()5(פ"
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תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(פ3פ )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים24טעד24יאלפקודה,כנוסחם )ב(
בחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה,והםיחולוגםלגביחומרבדיקהשנאסףהחלביום
ג'בתמוזהתשע"ד)1ביולי2014(,במסגרתבדיקותהתאמהלתפקידבמשטרהשבוצעו

ערביוםהתחילהפ

הוראותפרקשלישי1לפקודה,כנוסחובחוקזה,יחולוגםלגבימישנושאבתפקיד )ג(
ערביוםהתחילהפ

מישנושאבתפקידהמנויבחלקב'לתוספתהשלישיתלפקודה,כנוסחובחוקזה, )ד(
ערביוםהתחילה,תיערךלובדיקהראשונהלפיסעיף24ה)א()2(לפקודה,כנוסחובחוק
זה,בתוךשלוששניםמיוםהתחילה,בכפוףלהוראותפרקשלישי1לפקודה,כנוסחו

בחוקזהפ

בסעיףזה,"בדיקתהתאמהלתפקיד","חומרבדיקה"ו"תפקיד"-כהגדרתםבסעיף )ה(
24בלפקודה,כנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
השרלביטחוןפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017*

מטרתחוקזהלקבועיוםלציוןניצחוןבעלותהבריתעלגרמניההנאציתולהנציחאת1פמטרה
זכרגבורתהלוחמיםמקרבבעלותהברית,בדגשעלגבורתהלוחמיםהיהודיםפ

יוםניצחוןבעלות
הבריתעלגרמניה

הנאצית

מדישנהביום9במאייקויםיוםלציוןניצחוןבעלותהבריתעלגרמניההנאצית2פ )א(
)בחוקזה-יוםהניצחוןעלגרמניההנאצית(פ

חל9במאיביוםחג,מנוחהאושבתון,אוביוםזיכרוןאוציוןממלכתי,אוביום )ב(
שלפניאחדהימיםכאמור,יקוימוהפעילויותשליוםהניצחוןעלגרמניההנאציתביום

ראשוןבשבועשלאחרמכןפ

במחנותצה"לובבתיהספריוקדשזמןללימודהנושאיםהנוגעיםלמטרתחוקזה;3פדרכיקיום )א(
שרהחינוךרשאילהורותכיבבתיספרמסוימיםיוםהניצחוןעלגרמניההנאציתיצוין

ביוםכ"ובאיירפ

הכנסתתקייםישיבהממלכתיתלרגליוםהניצחוןעלגרמניההנאציתפ )ב(

הממשלהתעודדקיוםפעילותלהנחלתמורשתניצחוןבעלותהבריתעלגרמניה )ג(
הנאציתפ

יתקייםטקסמרכזילרגליוםהניצחוןעלגרמניההנאצית,לפיהחלטתהממשלהפ )ד(

שרהעלייהוהקליטהיארגןתהלוכתניצחוןממלכתיתשתיערךבירושליםלרגל )ה(
יוםהניצחוןעלגרמניההנאציתפ

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(פ3פ תחילה,תחולה)א(
והוראותמעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים24טעד24יאלפקודה,כנוסחם )ב(
בחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה,והםיחולוגםלגביחומרבדיקהשנאסףהחלביום
ג'בתמוזהתשע"ד)1ביולי2014(,במסגרתבדיקותהתאמהלתפקידבמשטרהשבוצעו

ערביוםהתחילהפ

הוראותפרקשלישי1לפקודה,כנוסחובחוקזה,יחולוגםלגבימישנושאבתפקיד )ג(
ערביוםהתחילהפ

מישנושאבתפקידהמנויבחלקב'לתוספתהשלישיתלפקודה,כנוסחובחוקזה, )ד(
ערביוםהתחילה,תיערךלובדיקהראשונהלפיסעיף24ה)א()2(לפקודה,כנוסחובחוק
זה,בתוךשלוששניםמיוםהתחילה,בכפוףלהוראותפרקשלישי1לפקודה,כנוסחו

בחוקזהפ

בסעיףזה,"בדיקתהתאמהלתפקיד","חומרבדיקה"ו"תפקיד"-כהגדרתםבסעיף )ה(
24בלפקודה,כנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
השרלביטחוןפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017*

מטרתחוקזהלקבועיוםלציוןניצחוןבעלותהבריתעלגרמניההנאציתולהנציחאת1פ
זכרגבורתהלוחמיםמקרבבעלותהברית,בדגשעלגבורתהלוחמיםהיהודיםפ

מטרה

מדישנהביום9במאייקויםיוםלציוןניצחוןבעלותהבריתעלגרמניההנאצית2פ )א(
)בחוקזה-יוםהניצחוןעלגרמניההנאצית(פ

יוםניצחוןבעלות
הבריתעלגרמניה

הנאצית

חל9במאיביוםחג,מנוחהאושבתון,אוביוםזיכרוןאוציוןממלכתי,אוביום )ב(
שלפניאחדהימיםכאמור,יקוימוהפעילויותשליוםהניצחוןעלגרמניההנאציתביום

ראשוןבשבועשלאחרמכןפ

במחנותצה"לובבתיהספריוקדשזמןללימודהנושאיםהנוגעיםלמטרתחוקזה;3פ )א(
שרהחינוךרשאילהורותכיבבתיספרמסוימיםיוםהניצחוןעלגרמניההנאציתיצוין

ביוםכ"ובאיירפ

דרכיקיום

הכנסתתקייםישיבהממלכתיתלרגליוםהניצחוןעלגרמניההנאציתפ )ב(

הממשלהתעודדקיוםפעילותלהנחלתמורשתניצחוןבעלותהבריתעלגרמניה )ג(
הנאציתפ

יתקייםטקסמרכזילרגליוםהניצחוןעלגרמניההנאצית,לפיהחלטתהממשלהפ )ד(

שרהעלייהוהקליטהיארגןתהלוכתניצחוןממלכתיתשתיערךבירושליםלרגל )ה(
יוםהניצחוןעלגרמניההנאציתפ

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-733,מיוםב'באבהתשע"ז)25ביולי2017(,עמ'288פ
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תקציבשנתי
להשתתפות

בהחזקתםשל
חדריהנצחה

ברשויות
המקומיות

תקציבשנתילהשתתפותבהחזקתםשלחדריהנצחהברשויותהמקומיותלציוןניצחון4פ
הנאצית,שתתקייםבהםפעילותלחינוךוללימודבדבר בעלותהבריתעלגרמניה
חלקםשלהלוחמיםהיהודיםבמלחמתהעולםהשנייה,ייקבעבחוקהתקציבהשנתי,
כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-11985;התקציבלהשתתפותכאמוריחולק
לרשויותהמקומיותלפימבחניםשיקבעשרהעלייהוהקליטהלענייןזה;בסעיףזה,

"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומיתפ

שרהעלייהוהקליטהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועופ5פביצועותקנות

תיקוןחוקזיכרון
השואהוהגבורה-

ידושם-מס'5
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