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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018

תיקוןכותרת
פרקו'

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בכותרתפרקו',במקום1ע
האמורבהיבוא"צוויםלמניעהאולהגבלהשלפעולות";

ביטחונם להבטחת מחויבת ישראל מדינת  כללי
ושלומםשלאזרחיה,ובכללזהלפעוללסיכול 
הכלים עוצמת בין איזון על שמירה תוך הטרור, איומי
הנדרשיםלהתמודדותאפקטיביתעםהסיכוניםהאמורים
הדמוקרטיה ערכי על לשמירה המדינה מחויבות לבין

וזכויותאדםע

2015התאפיין גלהטרורהאחרוןשהחלבאוקטובר
בפיגועיםשבוצעובידימפגעיםבודדיםאשרהושפעו,בין
השאר,מהסתה,והביאלדיוןמחודשאתשאלתהמדיניות

בענייןעיכובגופותמפגעיםשביצעומעשיטרורע

חמורות סדר הפרות עם מההתמודדות כחלק 
שמתרחשותבמהלךאירועילוויהשלמישנהרגובקשרעם
ביצועמעשהטרוראוניסיוןלבצעו)להלן-מפגעים(,אשר
עלולותלהגיעלכדיפגיעהבחייאדם,התנתהמשטרת
ישראלתנאיםאשרנועדולהבטיחאתשלומושלהציבור
וביטחונוולמנועביצועמעשיטרורבמהלךאירועהלוויה
אובסמוךלועבמקריםמסוימים,הוחזקוגופותהמפגעים
לקבלת עד המשטרה בידי הטרור מעשי את שביצעו

התחייבותלמילויהתנאיםע

מקורותהסמכותשעליהםהתבססהמשטרתישראל
לעיכובהשבתגופותמפגעיםהיו,עדלאחרונה,סעיפים3
ו־4אלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-1971)להלן

-פקודתהמשטרה(ע

סעיף3לפקודתהמשטרההואסעיףכלליהקובעאת
תפקידימשטרתישראל,ולפיותעסוקהמשטרה"במניעת
לדין, ובתביעתם עבריינים בתפיסת ובגילוין, עבירות
הציבורי הסדר הבטוחהשלאסירים,ובקיום בשמירתם

ובטחוןהנפשוהרכוש"ע

4אלפקודתהמשטרהמעגןאתסמכותהשל סעיף
חמורה פגיעה ולמניעת חיים להצלת לפעול המשטרה

בביטחוןהנפשוהרכושוקובעלאמור:

חשש ממשי לפגיעה חמורה, סמכות ואחריות

מצאשוטרכיקייםחששממשילפגיעהחמורה )א( "4אע
בביטחוןהנפשאוהרכוש,רשאיהוא-

להורותלכלאדםהנמצאבאזוראובמקום )1(
שבוקייםהחששהאמור,הוראהסבירההדרושה
באופןחיונילשםהצלתהנפשאוהרכושאו
למניעתהפגיעה,ובכללזהלהורותעלמניעת

גישהלאזוראולמקום,אויציאהממנו;

להורותלגוףהצלה,כהגדרתובסעיף90א, )2(
לפעולבמסגרתתפקידווסמכויותיועלפיכל

דין;

לצורךהצלתהנפשאוהרכוש- )3(

אליו שהכניסה מקום לכל להיכנס )א(
דרושהבאופןחיוניולהשתמשבכוחסביר
כלפיאדםאורכושלצורךביצועסמכות
זיהה שהשוטר ובלד כאמור, הכניסה
והודיע במקום שנמצא מי לפני עצמו
הכניסה, נדרשת שלשמה המטרה את לו
ביקשאתהסכמתולכניסהוהזהירוכייש
הכניסה; לצורך בכוח להשתמש בכוונתו
חובתהזיהוי,ההודעהוהאזהרהכאמורלא
יחולואםנוכחהשוטרלדעתכילאנמצא

אישבמקום;

באופן הדרושה פעולה כל לעשות )ב(
חיוני,ולהשתמשבכוחסבירכלפיאדםאו

רכושלצורךביצועפעולהכאמורע"

המפגעים גופות השבת בעניין שהוגשה בעתירה
יולי בחודש הבית בהר במתחם הפיגוע את שביצעו
נ' 5887/17ג'בארין )בג"ץ שוטרים שני נרצחו 2017,שבו
)להלן השופטת( הרשות באתר )פורסם ישראל משטרת
בג"ץג'בארין(,הציגהמשטרתישראללביתהמשפטאת
הסיכוניםהאפשרייםבמקרהשבויתקיימולוויותיהםשל
בענייןע שהוצגו המשטרתיות המגבלות בלא המפגעים
הנפש לביטחון ממשי חשש קיים כי סברה המשטרה
החזרתהגופות את לעכב רשאיתהיא ולפיכך והרכוש,
מכוחסעיף4א)3()ב(עדלהתקיימותםשלהעיתויוהנסיבות

המתאימיםשיבטיחואתצמצוםהסיכוןע

בפסקהדיןשניתןבבג"ץג'באריןביום2017ע7ע25קבע
ביתהמשפטכיסעיפים3ו–4אלפקודתהמשטרהאינם
מהוויםבסיססמכותחוקילעיכובהשבתגופותמפגעים
והחזקתןבידימשטרתישראלוכיעמדתהמשטרהאינה
הנוגע בכל מפורשת להסמכה הדרישה עם מתיישבת
לפעולההפוגעתבזכויותיסודעביתהמשפטקבעכיכמה
זכויותיסודעומדותעלכףהמאזניים,ובראשןכבודהאדםע
החזרת להתנותאת המשטרהרשאית יוצא,אין כפועל
גופותהמפגעיםבהתחייבותהמשפחהלמתכונתמסוימת
שללוויהוסמכותהמשטרה,עלפיפסיקתבג"ץ,מוגבלת
רקלקביעתתנאיםשנועדולהבטחתהסדרהציבוריבעת

קיוםהלוויהע

ס"חהתשע"ו,עמ'898ע 1
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הוספתסעיפים
70או־70ב

אחריסעיף70לחוקהעיקרייבוא:2ע

"צוהגבלהלעניין
לוויתמפגע

בסעיףזה-70אע )א(

"אחראיעלארגוןלווייתמפגע"-בןמשפחתושלהמפגע
האחראיעלארגוןלווייתהמפגעאואדםאחרשמפקד
המחוזסברשישלראותבואחראיעלארגוןלוויית

המפגע;

"לווייתמפגע"-ליווימפגעלקבורהוקבורתו,וכןכלהתכנסות
אופעילותבקשרלכך;

"מפגע"-מישנהרגבקשרעםביצועמעשהטרורבידואו
ניסיוןלביצועמעשהכאמור;

הוספתסעיפיםאחריסעיף70לחוקהעיקרייבוא:2ע
70או־70ב

"צוהגבלהלעניין
לוויתמפגע

בסעיףזה-70אע )א(

"אחראיעלארגוןלווייתמפגע"-בןמשפחתושלהמפגע
האחראיעלארגוןלווייתהמפגעאואדםאחרשמפקד
המחוזסברשישלראותבואחראיעלארגוןלוויית

המפגע;

"לווייתמפגע"-ליווימפגעלקבורהוקבורתו,וכןכלהתכנסות
אופעילותבקשרלכך;

"מפגע"-מישנהרגבקשרעםביצועמעשהטרורבידואו
ניסיוןלביצועמעשהכאמור;

בפסקהדיןשניתןלאחרונהבבג"ץ4466/16עליאןנ'
מפקדכוחותצה"לבגדההמערבית)פורסםבאתרהרשות
השופטת(התייחסביתהמשפטהעליוןלצורךבהסמכה
מפורשתבנסיבותשלעיכובהשבתגופותגםלצורכימשא

ומתןוקבעכי:

אמות דל"ת בתוך לפעול חייב מינהלי גורם "כל
הסמכותשהוקנתהלובחוקעעקרוןזההואאבןהפינהשל
המשפטהמינהליעהואמחייבאתהגורמיםהמינהלייםלפי
חוקובכךהואמגבילאתכוחושלהשלטוןומבטיחאת
חירויותהפרט"עעעכאשרהמעשההמינהליפוגעבזכויות
המינהלינדרשלהצביעעל שהגורם בלבד זו לא אדם,
מקורסמכותלפעולתואלאגםשההוראההמסמיכהצריכה
לעמודבדרישותהחוקתיותעבכללזהעליהלהיותמעוגנת
בחקיקהראשית,בהוראתחוקמיוחדתשנועדהלהתיראת
הפגיעהבזכותהיסוד,ובנוסףעליהלהיותברורה,ספציפית
ומפורשתעכךנפסקעלידיביתמשפטזהמימיםימימה,
ולימיםעיקרוןזהאףעוגןבסעיף8לחוק–יסוד:כבודהאדם
וחירותו,המורהכיפגיעהבזכויותיסודהמוגנותלפיהחוק
תותררק"לפיחוקכאמורמכוחהסמכהמפורשתבו"עיצוין

כיהמדינההגישהעתירהלקיוםדיוןנוסףבפסקהדיןע

מטרתהצעתהחוקלעגןבאופןמפורשבחוקהמאבק
בטרור,התשע"ו-2016)להלן-החוק(,אתסמכותהמשטרה
בשל שבהן בנסיבות מפגעים, של השבתגופות לעיכוב
לביצוע ממשי חשש קיים המפגעים של הלוויה אירוע
מעשהטרוראופגיעהבחייאדם,לרבותבשלהסתהעעוד
מוצעלעגןאתסמכותהמשטרהלקביעתתנאיםלהבטחת
שלוםהציבורוביטחונובמהלךלווייתמפגע,שבההכיר

ביתהמשפטהעליוןבבג"ץג'באריןע

לפיהמוצעבהצעתהחוק,תוקנהסמכותמפורשת
למפקדמחוזבמשטרה)להלן-מפקדהמחוז(,לשםשמירה
עלשלוםהציבורוביטחונו,להורותבצועלתנאיםלעריכת
לוויהשלמפגע)להלן-צוהגבלהלענייןלווייתמפגע(ע
עודמוצעלהסמיךאתמפקדהמחוזלהורותבצועלעיכוב
מסירתגופתמפגעוקיוםלווייתהמפגע,אםהיהלוחשש
ממשיכיבשלהסתהלטרורבמהלךלווייתהמפגע,תתרחש
פגיעהחמורהבביטחוןהנפשאויתבצעמעשהטרורוכי

עיכובכאמורדרושבאופןחיונילצורךמניעתהפגיעהאו
המעשהכאמורולאניתןלמנעםבדרךסבירהאחרתע

מוצעכיהסמכותהענייניתלקיוםביקורתשיפוטית
עלהצוויםשלמפקדהמחוזתהיהנתונהלביתהמשפט
סמכותו לצדק,מכוח העליוןבשבתוכביתמשפטגבוה
לפיסעיף15)ד()2(לחוק־יסוד:השפיטה,זאת,הןמןהטעם
שהחלטותאלההןהחלטותבעלותרגישותמיוחדתוהןמן
הטעםשהחלטותאלהצריכותלהידוןבדחיפותובלאדיחויע
מפקדהמחוז עםזאת,ביקורתשיפוטיתלענייןהחלטת
עלקיוםלוויית שהופקדהבידיאחראי למימושערובה
מפגעכאמורבסעיף70א)ה(,אומתןהתראהבמקרהשבו
לאהופקדהערובהכאמורבסעיף70א)ז(,תהיהנתונהלבית
משפטלענייניםמינהלייםבדרךשלעתירהמינהליתלפי
התוספתהראשונהלחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,
התש"ס-2000)להלן-חוקבתימשפטלענייניםמינהליים(,
שכןדחיפותהדיוןבהחלטותמסוגיםאלההיאנמוכהיותרע

ו'לחוק,שעניינה מוצעלתקןאתכותרתפרק  סעיף 1 
צוויםלמניעתפעילותולהגבלתשימושבמקום, 
באופןשיבהירכיפרקזהכוללגםצוהגבלהלענייןלוויית
מפגעוצולעיכובמסירתגופתמפגע,המוצעיםבהצעת

חוקזוע

לסעיף 70א המוצע סעיפים 

ההגדרות את לקבוע מוצע )א( קטן בסעיף 2 ו–4

הרלוונטיותלסעיףהמוצעע

מוצעלהגדיר"אחראיעלארגוןלווייתמפגע"כבן
משפחתושלהמפגעהאחראיעלארגוןלווייתהמפגעאו
אדםאחרשמפקדהמחוזסברשישלראותבואחראיעל

ארגוןלווייתהמפגעע

מוצעלהגדיר"לווייתמפגע"כליוויהמפגעלקבורה
וקבורתו,וכןכלהתכנסותאופעילותבקשרלכךע

לפיהמוצע"מפגע"הואמישנהרגבקשרעםביצוע
מעשהטרורבידואוניסיוןלביצועמעשהכאמור;

עודמוצעלהגדיר"ערובה"כעירבוןכספיאוערבות
עצמיתשלאחראיעלארגוןלווייתמפגע,ביןלבדםובין

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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ערובה"-עירבוןכספיאוערבותעצמיתשלאחראיעלארגון
סוג מכל ערבות בצירוף לוייתמפגע,ביןלבדםובין

שהוא,ערבותאוערבוןכספישלערביםע

הציבור שלום על שמירה לשם רשאי, המחוז מפקד )ב(
וביטחונולרבותלשםמניעתהפרותסדר,להורות,בצו,על
תנאיםלעריכתלוויהשלמפגע)בפרקזה-צוהגבלהלעניין

לווייתמפגע(ע

תנאיםבצוהגבלהלענייןלווייתמפגעיכולשיתייחסו, )ג(
וזהותם, המפגע בלוויית המשתתפים למספר השאר, בין
מסלולהלוויה,מועדהלוויהוחפציםשיהיואסוריםלשימוש
במהלךהלוויה,ובמקריםמיוחדים-גםלמקוםהקבורהשל

המפגעבשיםלבלעמדתבנימשפחתוע

סברמפקדהמחוזכיבשלקיומהשללווייתמפגעקיים )ד(
חששלפגיעהבשלוםהציבורוביטחונו,להסתהלטרוראו
לגילויהזדהותעםארגוןטרוראועםמעשהטרור,רשאיהוא
להורותבצוההגבלהלענייןלווייתהמפגעגםעלהפקדת
ערובהבידיאחראיעלארגוןהלוויה,לשםהבטחתקיומם

שלהתנאיםשנקבעובצוכאמור,כולםאוחלקםע

בצירוףערבותמכלסוגשהוא,ערבותאועירבוןכספישל
ערבים,הכולכפישיורהמפקדהמחוזבצוהגבלהלעניין

לווייתמפגעע

בסעיףקטן)ב(מוצעלעגןאתסמכותושלמפקדהמחוז
להוציאצולקביעתתנאיםלעריכתלוויהשלמפגעעזאת,
לשםשמירהעלשלוםהציבורוביטחונולרבותלשםמניעת
הפרותסדרעכאמור,הסמכותלקביעתתנאיםבמהלךלוויית
הוכרה וביטחונו הציבור שלום את להבטיח כדי מפגע
עלידיביתהמשפטהעליוןבבג"ץג'בארין,ולפיורשאית
המשטרה"לקבועתנאיםוהוראות,לפימיטבשיקולדעתה,
עלמנתלהבטיחשההלוויותעצמןתערכנהתוךשמירהעל
הסדרהציבוריולשםמניעתהפרותסדרואלימות")בג"ץ

ג'בארין,סעיף15ב'לפסקהדין(ע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבוערשימהשלתנאיםשאינה
רשימהסגורה,שמפקדהמחוזרשאילהורותבצוהגבלה
לענייןלווייתמפגעעביןהתנאיםשניתןלהורותבצו:מספר
המשתתפיםבלוויה,זהותםשלהמשתתפים)לרבותמניעת
השתתפותושלאדםמסויםככלשנשקפתסכנהלשלום
הציבורמאותואדםאומעצםהשתתפותובאירועהלוויה(,
הלוויה שעת הלוויהלרבות הלוויה,מועדקיום מסלול
אוקביעתרשימהשלחפציםשנשיאתםבמהלךהלוויה
כאמור, בצו לקבוע המחוז מפקד רשאי כן, כמו אסורהע
במקריםמיוחדים,גםאתמקוםהקבורהשלהמפגעעקביעת
מקוםהקבורהתיעשהבשיםלבלעמדתםשלבנימשפחת

המפגעלענייןזהע

)ד(מוצעלקבועאתסמכותושלמפקד בסעיףקטן
המחוזלהורותעלהפקדתערובהכספיתלהבטחתקיום
או כולם מפגע, של לוויה הגבלת בצו שקבע התנאים
זונתונהלמפקדהמחוזבמקרהשבוסבר חלקםעסמכות
בשל וביטחונו הציבור בשלום לפגיעה חשש קיים כי
אירועהלוויהאואםסברכיקייםחששלגילויהזדהות
עםארגוןטרוראועםמעשהטרורעבהחלטתועלהטלת
ערובהלפיסעיףקטןזהרשאימפקדהמחוזלהתבסס,בין
שארהשיקולים,גםעלאלה:היקףהלוויה;מידעשקיים
בידיהמשטרה,לרבותבהתבססעלניסיוןהעברבאירועים
דומים;עברוהפלילישלאחראיעלהלוויה;מצבוהכלכלי
הערובה את להמציא ויכולתו הלוויה על האחראי של

הנדרשתולעמודבתנאיהע

בסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכיבמקרהשבוהופקדה
ערובהבידיאחראיעלארגוןלוויהוהופרוהתנאיםשקבע
מפקדהמחוזבצוההגבלהלענייןלוייתהמפגע,כולםאו
חלקם,יהיהרשאימפקדהמחוזלהודיעעלמימושהערובה
ההפרהע ממועד ימים 30 על תעלה שלא תקופה בתוך
אםלאהודיעמפקדהמחוזעלמימושהערובהבתקופה

האמורה,תוחזרהערובהלמישהפקידהע

לענייןזהיצויןכימכיווןשדרישהלמימושהערובה
מוגשתלאחרקיוםהלוויה,הרישדחיפותהענייןכמוגם
רגישותו,פוחתות,ועלכןאיןהצדקהשבג"ץידוןבעתירה
את לתקן החוק להצעת 4 בסעיף מוצע לכן זהע בעניין
55שבתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלעניינים פרט
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הופקדהערובהבידיאחראיעלארגוןלוויהלפיהוראות )ה(
קיומו שלהבטחת הצו מתנאי תנאי והופר )ד( קטן סעיף
הופקדההערובה,רשאימפקדהמחוזלהודיעלאחראיעל
ארגוןהלוויהבתוךתקופהשלאתעלהעל30ימיםממועד
ההפרה,עלמימושהערובה;לאהודיעקציןהמשטרהעל

מימושהערובהבתוךהתקופהכאמור-תוחזרהערובהע

הורהמפקדהמחוזעלהפקדתערובהלפיהוראותסעיף )ו(
הערובה את הלוויה ארגון אחראיעל הפקיד ולא )ד( קטן
כאמור,רשאימפקדהמחוזלתתהתראהבכתבולפיהבשל
מהתנאיםשלהבטחתקיומםנדרשההערובה תנאי הפרת
יחויבהאחראילארגוןלווייתהמפגעבתשלוםסכוםבגובה

הערובהשנדרשהכאמור)בסעיףזה-התראה(ע

הופר)ז( כי המחוז מפקד ושוכנע התראה ניתנה )1(
הערובה, נדרשה קיומם תנאימהתנאיםשלהבטחת
רשאיהואלהורותלאחראיעלארגוןלווייתהמפגע
לשלםאתסכוםהחיובהנקובבהתראה)בסעיףזה-
סכוםהחיוב(בתוך14ימיםמיוםשנמסרהלודרישה

לתשלומוע

סכוםחיובשלאשולם,כולואוחלקו,עדתום )2(
המועד - זה )בסעיף )1( בפסקה האמורה התקופה
זה קטן )בסעיף פיגור תוספת עליו תיווסף הקובע(,
התוספתיהיהחמישיםאחוזים התוספת(;שיעור -
מסכוםהחיובאומחלקושלאשולם,לפיהעניין,ובתום
כלתקופהשלשישהחדשיםשעברומןהמועדהקבוע
אומחלקו החיוב מסכום נוספים אחוזים חמישה -

כאמורע

עלגבייתסכוםהחיובוהתוספתיחולחוקהמרכז )3(
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-21995ע

הופקדהערובהבידיאחראיעלארגוןלוויהלפיהוראות )ה(
קיומו שלהבטחת הצו מתנאי תנאי והופר )ד( קטן סעיף
הופקדההערובה,רשאימפקדהמחוזלהודיעלאחראיעל
ארגוןהלוויהבתוךתקופהשלאתעלהעל30ימיםממועד
ההפרה,עלמימושהערובה;לאהודיעקציןהמשטרהעל

מימושהערובהבתוךהתקופהכאמור-תוחזרהערובהע

הורהמפקדהמחוזעלהפקדתערובהלפיהוראותסעיף )ו(
הערובה הלוויהאת ארגון אחראיעל הפקיד )ד(ולא קטן
כאמור,רשאימפקדהמחוזלתתהתראהבכתבולפיהבשל
מהתנאיםשלהבטחתקיומםנדרשההערובה תנאי הפרת
יחויבהאחראילארגוןלווייתהמפגעבתשלוםסכוםבגובה

הערובהשנדרשהכאמור)בסעיףזה-התראה(ע

הופר)ז( כי המחוז מפקד ושוכנע התראה ניתנה )1(
נדרשההערובה, קיומם תנאימהתנאיםשלהבטחת
רשאיהואלהורותלאחראיעלארגוןלווייתהמפגע
לשלםאתסכוםהחיובהנקובבהתראה)בסעיףזה-
סכוםהחיוב(בתוך14ימיםמיוםשנמסרהלודרישה

לתשלומוע



סכוםחיובשלאשולם,כולואוחלקו,עדתום )2(
המועד - זה )בסעיף )1( בפסקה האמורה התקופה
זה קטן )בסעיף פיגור תוספת עליו תיווסף הקובע(,
התוספתיהיהחמישיםאחוזים -התוספת(;שיעור
מסכוםהחיובאומחלקושלאשולם,לפיהעניין,ובתום
כלתקופהשלשישהחדשיםשעברומןהמועדהקבוע
אומחלקו החיוב מסכום נוספים אחוזים -חמישה

כאמורע

עלגבייתסכוםהחיובוהתוספתיחולחוקהמרכז )3(
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-21995ע

מינהלייםולהסמיךאתביתהמשפטלענייניםמינהליים
לדוןבעתירהכאמורע

)ו(מוצעלקבועכיבמקרהשבואחראי בסעיףקטן
לארגוןהלוויהלאהפקידאתהערובהשהוטלהעליובידי
בכתב התראה לתת המחוז מפקד רשאי המחוז, מפקד
קיומם שלהבטחת מהתנאים תנאי הפרת בשל ולפיה
נדרשההערובהיחויבהאחראילארגוןהלוויהבתשלום
סכוםבגובההערובההכספיתשנדרשהעיודגשכיסירוב
שלאחראילארגוןהלוויהלהפקדתערובהכאמוראיןבו
כדילגרועמחובתולעשותכלשביכולתוכדילהבטיחאת

מילויהתנאיםלפיהצוע

מהתנאים תנאי הופר כי המחוז מפקד שוכנע
להורות הוא רשאי ערובה, נדרשה קיומם שלהבטחת
לאחראיעלארגוןלווייתהמפגעלשלםאתסכוםהחיוב
שנקובבהתראהבתוך14ימיםמיוםשנמסרהלודרישת

התשלוםעסכוםחיובשלאשולם,כולואוחלקו,עדתום
התקופההאמורה)להלן-המועדהקובע(,תיווסףעליו
חמישים של בשיעור התוספת( - )להלן פיגור תוספת
אחוזיםמןהחובאומחלקושלאשולם,ובתוםכלתקופה
שעברומןהמועדהקובע-חמישה שישהחדשים של
אחוזיםנוספיםמסכוםהחיובאומחלקוכאמורעעלגביית
סכוםהחיובוהתוספתשלאשולמובמועדיחולחוקהמרכז

לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995ע

התשלום שדרישת מכיוון כי יצוין, זה בעניין גם
מוגשתלאחרקיוםהלוויההרישדחיפותהעניין,כמוגם
רגישותו,פוחתות,ועלכןאיןהצדקהשבג"ץידוןבעתירה
בענייןזהומוצעבסעיף4להצעתהחוקלתקןאתפרט55
בתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלענייניםמינהליים

ולהסמיךאתביתמשפטלענייניםמינהלייםלדוןבהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 2
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איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהסמכויותהנתונות )ח(
לשוטרלפיכלדיןע

צולעיכובמסירת
גופתמפגע

ניתןצוהגבלהלענייןלווייתמפגעוהיהלמפקדהמחוז70בע )א(
חמורה חששממשיכיבשללווייתהמפגעתיגרםפגיעה
לרבותבשלהסתה בביטחוןהנפשאויבוצעמעשהטרור,
לטרורבמהלךהלוויה,רשאיהוא,אםסברכיהדברדרוש
באופןחיונילמניעתהפגיעהאוהמעשההאמוריםוכילא
ניתןלמנעםבדרךסבירהאחרת,להורותבצועלעיכובמסירת
גופתהמפגעוקיוםלווייתהמפגע,וזאתעדלעמידהבתנאים
שנקבעובצוההגבלהלענייןלווייתהמפגעאךלאיאוחר
מתום10ימיםמיוםשניתןהצולפיסעיףקטןזה)בסעיףזה

-צולעיכובמסירתגופתמפגע(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהמפכ"ללהורותעל )ב(
הארכתתקופתתוקפושלצולעיכובמסירתגופתמפגע,מעת
לעת,אםמתקיימיםהתנאיםלהוצאתהצולפיאותוסעיףקטןע"

תיקוןפקודת
המשטרה

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-31971,בסעיף4א)א()1(,במקום"הנמצאבאזור3ע
אובמקוםשבו"יבוא"שבקשראליו"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-42000,בתוספתהראשונה,בפרט4,55ע
בסופויבוא:

החלטהשלרשותלפיסעיף70א)ה(או)ז(לחוקהמאבקבטרורע" )3("

כמוכןמוצעלקבועבמפורשבסעיףקטן)ח(כיאין
המשטרה מסמכויות לגרוע כדי זה קטן בסעיף באמור

הנתונותלהעלפידיןע

לסעיף 70ב המוצע 

מוצעלקבועאתסמכותושלמפקדהמחוזלהורות
המפגע לווית וקיום מפגע גופת מסירת עיכוב על בצו
אםהיהלוחששממשיכיבשללווייתואוקבורתושל
מפגעייגרםאחדמאלה,לרבותבשלהסתהלטרורבמהלך

הלוויה:

פגיעהחמורהבביטחוןהנפש)קריבחייאדם(; אע

ביצועמעשהטרורע בע

הוצאתצולפיסעיףזהבידימפקדהמחוזתיעשה
רקאםסברכיעיכובמסירתגופתהמפגעדרושבאופן
חיונילמניעתהפגיעהבביטחוןהנפשאומעשההטרור,
לפיהעניין,וכילאניתןלמנועאתהפגיעהכאמורבדרך

סבירהאחרתע

צולפיסעיףזהיעמודבתוקפועדלקיוםהתנאים
שנקבעובצוההגבלהלענייןלווייתהמפגעאךלאיאוחר
מתום10ימיםמיוםשניתןעעםזאת,המפכ"ליהיהרשאי
להורותעלהארכתתקופתתוקפושלהצו,מעתלעת,אם
סברשמתקיימיםהתנאיםלמתןהצוכאמורבסעיףקטן)א(ע

מוצעלתקןאתסעיף4א)א()1(לפקודתהמשטרה,  סעיף 3  
שעניינוחששממשילפגיעהחמורה-סמכות 
סבירה הוראה להורות הסמכות כי ולקבוע ואחריות,
או הרכוש או הנפש הצלת לשם חיוני באופן הדרושה
למניעתהפגיעה,ובכללזהלהורותעלמניעתגישהלאזור
אולמקוםאויציאהממנו,הקבועהבסעיף,תהיהמכוונת
אלא העת, באותה במקום המצוי לאדם ביחס רק לא
לגביכלאדםשבקשראליועולהחששלפגיעההאמורה
בביטחוןהנפשוהרכושעהתיקוןהמוצעיאפשרלתתמענה
למקריםשבהםישבידיהמשטרהמידעמודיעיניבדבר
פיגועשעלוללהתרחשבמקוםמסוים,וכדילמנועאותו
ישצורךבביצועפעולותאומניעתגישתםשלהחשודים

עצמםאושלאנשיםאחריםלאותומקוםע

דינימדינתישראל]נוסחחדש[התשל"א,עמ'390;התשע"ז,עמ'1141ע 3

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'7ע 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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