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ל הכנסת:  מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות ש

 הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון)(סמכויות סדרן ממונה במקום
 ציבורי), התשס׳׳ה־־ 5 0 20*

. בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג—1983 י, אחרי סעיף 8 יבוא:  הוספת סעיפים ו
 8א ו־8ב

 ׳׳סדרן ממונה 8א. (א) שר הבריאות רשאי להסמיך אדם מבין כלל עובדי בית החולים

ם להיות סדרן ממונה בנוסף לתפקידו האחר בבית החולים, על פי בקשה של י ו ? י ת ת י ב  ב

 הבעל או המחזיק של בית החולים, ובלבד שמונה להיות סדרן לפי הוראות

 סעיף 8(ב<(בחוק זה - ״סדרן ממונה־).

א אם כן מתקיימים בו גם ל  (ב) לא יסמיך שר הבריאות סדרן ממונה, א

- ה ל  בל א

 (ו) הוא תושב ישראל שמלאו לו 21 שנים:

 (2) משטרת ישראל לא הודיעה לשר הבריאות בתוך 30 ימים

א מתנגדת למינויו כסדרן ממונה י  ממועד קבלת פרטי המועמד, בי ה

ר וביטחונו לרבות מפאת עברו  מטעמים הנוגעים לשלום הציבו

 הפלילי;

 (3) הוא סייס 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק

א אישור ממשרד החינוך על י צ מ , או ה ג ו 9 4 9 - ט ״ ש ת  לימוד חובה, ה

 השכלה כללית שוות ערך לבך:

 (4) הוא שולט בשפה העברית;

 (5) הוא קיבל הכשרה מתאימה בהתאם לכללים שקבע השר:

 (6) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים שקבע השד.

 (ג) סדרן ממונה רשאי להטיל קנם על אדם שעבר עבירה לפי סעיף ו,

 לנגד עיניו, בתחום בנין בית החולים.

, לענין עובד ציבור יחולו על ג  (ד) הוראות חוק העונשין, התשל״ז—1977

 סדרן ממונה.

 (ה) לענין סעיף זה, ״עובדי - לרבות עובד של קבלן כוח ארם

, 4 1996-  כמשמעותו בחוק העמקת עוברים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו

 המועסק בפועל בבית החולים על ידי הבעלים או המחזיק של בית החולים.

ר ב ם ה י ר ב  ד

 בידי הבעלים או המחזיק למעשה של מקום ציבורי, נתונה

 סמבות לדרוש ממעשן במקום ציבורי לזהות עצמו, וכן

 לעבב את המעשן, אם הוא מסרב להזדהות, עד בוא שוטר,

 אך לא יותר מאשר שעה אחת. לםדרנים שמונו לפי החוק

 אין סמכות ליתן הודעת קנס למי שמעשן במקום ציבורי,

ם, י רי בו ן במקומות צי  חוק הגבלת העישו

 התשמיג-ג98ו (להלן - חוק הגבלת העישון), קובע כי

 עישון במקום ציבורי מהמקומות המנויים בתוספת לחוק

 הוא עבירה שדינה קנס.

 סעיף 8 לחוק הגבלת העישון קובע כי לסדרן שמונה

 * הצעת חוק מס׳ 1661/0: הועברה לוועדה ביום ל' בשבט התשט״ה (9 בפברואר 2005).
 י ם״ח התשמ״ג, עמי 148.
ח התשיט, עט׳ 287. י ס 1 

ח התש׳ציז, עמי 226. י ס 5 

ח התשניו. עמי 201. ״ ם 4 
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ן ן ולמניעת עישו  (א< מוקמת בזה קרן לקידום הבריאות בתחום העישו

 במסגרת משדד הבריאות (בחוק זה - הקרן).

 (ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשם קיום המטרות

 האמורות בסעיף קטן(א).

 (ג) קנסות עקב הפעלת סמכותו של סדרן ממונה. בשל עבירה לפי חוק

 זה ישולמו לקרן לקידום הבריאות.

 (ד) כספי הקרן יבואו מקנסות לפי סעיף. קטן(ג) ומתרומות.

וצאו לפי הוראות שר י  (ה) כספי הקרן ייועדו למטרות הקרן בלבד, ו

יעצות עם נציגי בתי החולים.  הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר התי

ת סדרי הפעלתה של הקרן, בהתייעצות עם  (ו) השר יקבע בתקנות א

 נציגי בתי החולים.

 (ז) שר הבריאות ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת

׳  בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

 8ב.
 לקידום

 הבריאות
 בתחום
 העישון

 ולמניעת
 עישון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להוראות החוק לנגד עיניו של הסדרן.

 הסדרנים שימונו לשם כך, יוסמכו לענין זה על ידי שר
 הבריאות, בתנאי שיעמדו בקריטריונים שיבטיחו את

 התאמתם לתפקידם ולסמכות הטלת הקנסות.

 בנוסף, מוצע להקים קרן לקידום הבריאות במסגרת

 משרד הבריאות, שמטרתה תהיה לרכז אמצעים כספיים

 לקידום הבריאות בתחום העישון. מקור כספי הקרן יהיה

 קנסות שייגבו לפי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים

 וכספי תרומות.

 חבר הכנסת שאול יהלו0

 וסמכות זו נתונה רק לשוטרים ולעובדי רשויות מקומיות
 מכוחו של סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

 התשמ־ב—1982.

 עקב המחסור בכוח אדם יעומםי העבודה המוטלים על

 שוטרים ועובדי רשויות מקומיות חוק הגבלת העישון אינו

 נאכף באופן ראוי.

 הצעת החוק נועדה ליתן פתרון לבעיית האכיפה של

 החוק, בבתי חולים, שבהם יש צורך מיוחד למניעת העישון,

 מוצע לקבוע, כי לסדרן ננמונה בבית חולים תינתן

 סמכות להטיל קנם על אדם שעישן בבית החולים בניגוד

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 העעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 105) (עוות לתיקון ליקויים}, התשםיה-2005•

, אחרי סעיף 0ד1ג1 יבוא:  1. בפקודת העיריות'

 170גוא.

 הוספת סעיף
 170ג1א

 (א) ראש העיריה ימנה מבין עובדי העיריה צוות לתיקון ליקויים

 שנתגלו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף

 170ג(ה)(ו) או (2<, לפי הענין, ובדוח מבקר המרינה שהומצא לראש

 ״צוות
 לתיקון

 ליקויים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בראשו יעמוד מזכיר העיריה. הצוות ימונה מבין עובדי
 העיריה ובזאת ייבדל מהוועדה לעגיני ביקורת, המוקמת
 לפי סעיף 149 ג לפקודת העיריות ומורכבת מחברי המועצה

 (סעיף קטן(א)).

 סעיף 1 על מנת לקדם את תיקון הליקויים שנתגלו בדוחות

 מבקרי העיריות ובדוחות מבקר המדינה, מוצע

 לקבוע בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות(מס׳ ג10)(צוות

 לתיקון ליקויים), התשס״ה-2065, המתפרסמת בזה, בי ראש

 עיריה ימנה צוות לתיקון הליקויים(להלן - הצוות), אשר

 * הצעת חוק מס׳ פ/5ג27; הועברה לוועדה ביום ביה בכסלו התשס״ה(8 בדצמבר 2004).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי, 197: סיח התשםיה, עמי 169,
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' יח-1958 [נוסח משולב]  העידיה לפי סעיף 20 לחוק מבקר המדינה, התשי

ה יושב ראש הצוות. י ה  (בסעיף זה - הצוות); מזכיר העיריה י

 (ב) הצוות ידון בדרבים ובמועדים לתיקון הליקויים ובדרכים למניעת

 הישנותם של ליקויים בעתיד, יקבל החלטות בדבר תיקונם וידווח על דיוניו

 ועל החלטותיו לראש העיריה, בתוך שלושה חודשים ממועד הדיון בדוח

 מבקר העיריה במועצה או המצאת דוח מבקר המדינה לראש העירית.

,  (ג) עם גמר הפעילות לשם תיקון הליקויים, ידווח הצוות לראש העיריה,

 למועצה, למבקר העיריה ולוועדה לעניני ביקורת על תוצאות הפעילות.

ת תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד  (ד) ראש העיריה דשאי לדחות א

 שינמק דחיה זו בפני מבקר העיריה, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים

׳  לאחר שדווחו לו החלטות הצוות.

, אחרי סעיף 13 ג יבוא: 3  תיקון פקודת 2. בפקודת המועצות המקומיות
 המועצות

 המקומיות

 *תחולת גור. הודאות סעיף 0לוג1א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על

׳ ^ מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית. " ^ י ^ " 

 ליקויים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ©עיף 1 מוצע להחיל את ההוראות שבסעיף 1 המוצע גם

 על מועצות מקומיות, למעט מועצות אזוריות,

 שבהן מנגנון הביקורת אינו דומה למנגנון הקיים במועצות

 המקומיות שאינן מועצות אזוריות ובעיריות, ולכן לא ניתן

 להחיל עליהן את הוראות הסעיף.

 בהבנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה

 השלישית תדון ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 בשאלת היחס בין הצעת החוק המתפרסמת בזה לבין

 הוראות סעיפים ו2א ו־21ב לחוק מבקר המדינה,

 התשי־ח-1958 [נוסח משולב],

 מוצע כי הצוות ידווח לראש העיריה על דיוניו

 והחלטותיו בדבר יישום הדוחות שבחן. בתוך שלושה

 חודשים מהמועד שבו מועצת העיריה דנה בדוח מבקר

 העיריה או מיום שדוח מבקר המדינה הומצא לראש

 העיריה(סעיף קטן(ב».

 בן ידווח הצוות על גמר פעילות לתיקון ליקוי מסוים

 לראש העיריה, למועצה, למבקר העירית ולוועדה לעניגי

 ביקורת(סעיף קטן(ג».

 לפי המוצע, יובל ראש העיריה לדחות את תיקונו של

 ליקוי מסוים ונימוקיו יובאו בפני מבקר העיריה (סעיף

 קטן(ד»,

 חברי הכנסת: יגאל יאסיט*. מיגאל איתן אלי אפללו, אורי יהודה אריאל, רוני בדיזון, עמד מוארה, זהבה

 גלאון, חמי דזדון, אגרהנז הירשזוץ, גיסים זאב, ג׳מאל זחאלקה, יחיאל חזן, ואלול טאהא, אליעזר גחן, אמנון

 בהן, אתי לבני, אילן ליבוביץ. מיכאל מלכיאי. מל פולישיק־בלוך, יאיר פרץ, אהוד רצאבי

 ס״ח התשי״ח, עמי 92.
 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי »25: ם״ח התשס״ה, עמי 70ג.
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