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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות 
שונות( )תיקון מס' 6(, התש"ע-2009

בחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו-2006 1,1 תיקון סעיף 102ז
בסעיף 102ז - 

)1( במקום כותרת השוליים יבוא "סיוע בהפעלת סמכויות אכיפה או גביה";

)2( במקום הרישה עד המילים "רשאי קצין מוסמך" יבוא "קצין מוסמך רשאי" 

קבילות בירור  משמעתי,  )דין  המשטרה  חוק   סעיף 1   
התשס"ו-2006  שונות(,  והוראות  שוטרים    
)להלן - החוק(, מסדיר במסגרת סימן ב' לפרק ד' לחוק, 
את העסקתם של שוטרים בתשלום  סעיף 102ז שבסימן ב' 
האמור, קובע הוראת שעה ולפיה רשאית המשטרה, על 
פי הצורך ולפי רצון המבקש, להקצות שוטרים בתשלום 
לגופים ציבוריים המנויים בתוספת השניה לחוק, לצורך 

מתן סיוע בהפעלת סמכויות האכיפה והגבייה שלהם  

סימן ב' האמור, ובכללו הוראת השעה הנזכרת, הוסף 
לחוק במסגרת חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות 
2(, התשס"ח-2008,  שוטרים והוראות שונות()תיקון מס' 
שתחילתו ביום כ"ט בטבת התשס"ח )7 בינואר 2008(  מאחר 
שתוקפה של הוראת השעה הוא שנתיים מיום תחילתה, 
הרי שהיא עומדת לפוג ביום כ"א בטבת התש"ע )7 בינואר 

   )2010

הוראת  את  לחוקק  הוצע  שבהם  הדיונים  במסגרת 
השעה, ביקשה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 

כי במהלך תוקפה של הוראת השעה תיעשה עבודת מטה 
כדי למצוא את החלופות האפשריות להעסקת שוטרים 
כאמור,  מטה  עבודת  ביצעה  ישראל  משטרת  בתשלום  
בשיתוף המשרד לביטחון הפנים, שמטרתה בחינת דרכי 
פעולה אפשריות להמשך מתן סיוע לגופים ציבוריים על 

ידי משטרת ישראל  

לאחר בחינת כמה חלופות אפשריות נמצא כי החלופה 
המועדפת והמעשית היא המשך הסיוע לגופים ציבוריים 
באמצעות העסקת שוטרים בתשלום במתכונת הקיימת 
כיום, המעוגנת בהוראת השעה, שכן באופן זה משטרת 
לפגוע  בלי  הציבוריים  הגופים  לדרישת  נענית  ישראל 
בתפקידי הליבה שלה ובסדרי העדיפות המשטרתיים ובלי 

להפריט את סמכויותיה לגופים פרטיים 

לאור האמור, מוצע להפוך את הוראת השעה הקבועה 
בסעיף 102ז לחוק, להוראת קבע 

ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 115   1
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