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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 106( )חובת התקנת חיישן בטיחות(,
התשע"ב–2012 *

בפקודת התעבורה 1 )להלן – הפקודה(, אחרי סעיף 65ג יבוא:1  הוספת סעיף 65ד

"חובת התקנת 
חיישן בטיחות

ברכב מנועי מסוג מסוים שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה 65ד 
של הכנסת, יותקן חיישן בטיחות; בסעיף זה, "חיישן בטיחות" 
גופים  לבין  הרכב  בין  המרחק  למדידת  אלקטרונית  מערכת   –
סביבו בעת נסיעה לאחור ולהתרעה חזותית או קולית על מידת 

הקרבה ביניהם, כפי שקבע השר "

סעיף 65ד לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחול על רכב מנועי שנרשם לראשונה בהתאם להוראות 2  תחולה
הפקודה ביום_____ ** ואילך  

רכב  מכלי  רבים  ילדים  נפגעו  האחרונות  בשנים 
נסיעה  בעת  נגרמו  אלו  מתאונות  רבות  ביתם   בסביבת 
לאחור של הרכב הפוגע, שנהגו לא הבחין בילדים בשל 

שדה הראייה המוגבל בנסיעה כאמור 

כדי לצמצם את מספרן של תאונות מעין אלה, מוצע 
לחייב התקנת חיישן בטיחות מיוחד בכלי רכב  החיישן 
יופעל בעת נסיעה לאחור ויספק, באמצעות סימון חזותי 
על  יתר  מתקרב  הוא  כי  הרכב  לנהג  אזהרה  קולי,  או 
המידה לבני אדם או לעצמים הנמצאים סביבו  כמו כן, 
הלאומיות  התשתיות  התחבורה,  שר  את  להסמיך  מוצע 
והבטיחות בדרכים )להלן – השר( לקבוע הוראות לעניין 

התקנת החיישן 

עוד מוצע כי החובה האמורה תחול על כלי רכב מסוג 
שיקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שיירשמו 
לראשונה על ידי רשות הרישוי במועד שייקבע, בין היתר 
החיישן  התקנת  לעניין  הוראות  לקבוע  לצורך  לב  בשים 

ובהתחשב בכוונה לקבוע לשם כך תקן מחייב 

עלות תקציבית

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
החוק אינה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים לשנה  

הצעת חוק מס' פ/2319/18; הועברה לוועדה ביום י"א בתמוז התש"ע )23 ביוני 2010(   *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 57   1

המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית    **

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שירותי הסעד )תיקון מס' 7( )שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה(, 
התשע"ב–2012 *

בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 2 – 1 תיקון סעיף 2

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )1(

בוועדת ערר יהיו שלושה חברים, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים,  ")ה(  
ואלה הם: 

משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה בהתייעצות   )1(
עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;  )2(

מי שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע   )3(
שנים לפחות, או מי שהיה עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 2 )להלן – חוק בתי דין  )ה1( 
11, 12, 25 ו־45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים  מינהליים(, למעט סעיפים 

ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר ";

בסעיף קטן )ו(, במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים ועם";  )2(

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )3(

החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים ")ט(  )1(
מינהליים 

החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים   )2(
מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; 
לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי סעיף 33 לחוק 

בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית "

תיקון חוק בתי דין 
מינהליים

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 3, בתוספת, אחרי פרט 24 יבוא:2 

ועדות ערר לפי סעיף 2)ד( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 4 "   25"

החוק(,   – )להלן  התשי"ח–1958  הסעד,  שירותי  חוק 
החוק,  מכוח  המוקמת  הערר  ועדת  הרכב  את  קובע 
שתפקידה לדון בעררים על החלטות לשכת הסעד בבקשות 
למתן טיפול סוציאלי או סעד חומרי  לפי החוק, שר הרווחה 
הרשות  עם  התייעצות  לאחר  החברתיים,  והשירותים 
ושני  סוציאלי  עובד  בוועדה  כחברים  ממנה  המקומית, 
נציגי ציבור, והם בוחרים מתוכם את יושב ראש הוועדה  
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לשנות את הרכב 
יעמוד  שבראשה  ולקבוע  מינויה,  דרך  ואת  הערר  ועדת 

משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ויהיו 
חברים בה נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד 
רשות מקומית ומי שעבד כעובד סוציאלי בשירות הציבורי 
שבע שנים לפחות ואינו עובד עוד בשירות הציבורי או 
שכבר  ובלבד  הציבורי  בשירות  שעובד  סוציאלי  עובד 
אין לו סמכויות שהיו נתונות לו מכוח החוק  עוד מוצע 
לבטל את חובת ההתייעצות של שר הרווחה והשירותים 
החברתיים ברשות המקומית לעניין מינוים של חברי ועדת 

הערר כאמור  

הצעת חוק מס' פ/2706/18; הועברה לוועדה ביום י"א בתמוז התשע"א )13 ביולי 2011(   *

ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"א, עמ' 75   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"ב, עמ' 118   3

ס"ח התשי"ח, עמ' 103   4

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שירותי הסעד )תיקון מס' 7( )שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה(, 
התשע"ב–2012 *

תיקון סעיף 2בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 2 – 1 

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )1(

בוועדת ערר יהיו שלושה חברים, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים,  ")ה(  
ואלה הם: 

משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה בהתייעצות   )1(
עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;  )2(

מי שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע   )3(
שנים לפחות, או מי שהיה עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 2 )להלן – חוק בתי דין  )ה1( 
11, 12, 25 ו־45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים  מינהליים(, למעט סעיפים 

ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר ";

בסעיף קטן )ו(, במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים ועם";  )2(

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )3(

החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים ")ט(  )1(
מינהליים 

החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים   )2(
מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; 
לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי סעיף 33 לחוק 

בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית "

תיקון חוק בתי דין בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 3, בתוספת, אחרי פרט 24 יבוא:2 
מינהליים

ועדות ערר לפי סעיף 2)ד( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 4 "   25"
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תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000 5, בתוספת השנייה, אחרי פרט 3 
21 יבוא:

ערעור לפי סעיף 2)ט( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 6 "   22"

תחולה והוראת 
מעבר 

חוק זה יחול על עררים שיוגשו מיום תחילתו ואילך ועל ועדות ערר שימונו מיום תחילתו 4 
ואילך; ואולם, בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה לא יכהנו אלא ועדות ערר שמונו 

לפי סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה 

הוראות  את  הערר  ועדות  על  להחיל  מוצע  עוד 
הסעיפים  למעט  התשנ"ב–1992,  מינהליים,  דין  בתי  חוק 
הדנים באזור השיפוט, במקום המושב ובפומביות הדיון 
– שלגביהם יוסיפו לחול הוראות התקנות לפי החוק  כמו 
כן, מוצע לקבוע הוראות לעניין ערעור מינהלי על החלטות 

ועדת הערר לבית המשפט לעניינים מינהליים  

4 כי מינוי ועדות ערר חדשות  מוצע לקבוע בסעיף 
ייעשה בהתאם להוראות החוק המוצע, ואילו ועדות ערר 
להמשיך  יוכלו  המוצע  החוק  של  תחילתו  לפני  שמונו 
החוק  של  תחילתו  מיום  שנים  שלוש  תום  עד  בתפקידן 

המוצע 

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 134   5

ס"ח התשי"ח, עמ' 103   6

יוזמים: חברי הכנסת מרינה סולודקין, שלמה מולה, רוברט טיבייב, אורית זוארץ

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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