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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה :

 חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ׳יב-1961
 1. בחוק זה —

 ״אסיפה״ - התקהלות של בני אדם על פי הזמנה, בין שהגישה אליה היא בתמורה ובין
 ללא תמורה׳ לרבות עינוג ציבורי, ולמעט התקהלות במקום עיסוקו של אדם, אם תנאי
 הבטיחות לעיסוק במקום ההתקהלות נקבעו בחיקוק אחר או על פיו׳ והתקהלות שאין

 לציבור גישה אליה;
 ״עינוג ציבורי״ כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935!;

 ״עצרת עם״ - אסיפה שמספר המשתתפים בה 500 או יותר׳ למעט עינוג ציבורי ואסיפה
 שלעריכתה ניתן היתר או רשיון לפי חיקוק אחר;

 ״השר״ - חבר הממשלה שהממשלה החליטה להטיל עליו את ביצועו של חוק זה.

 2. הטוען שהתקהלות פלונית, אין לציבור גישה אליה - עליו הראיה.

 3. שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשטרה, רשאי לקבוע בתקנות, לשטח המדינה כולה
 או לכל חלק ממנו׳ לכל האסיפות או לסוגים מיוחדים שלהן, הוראות המחייבות קביעת
 סידורים והחזקת ציוד והמרים לשם הגנה על שלום המשתתפים באסיפות והנמצאים בשכנו־
 תן׳ ובין השאר׳ הוראות בדבר סידורי עזרה ראשונה, כיבוי דליקות, המספר המקסימלי של
 הרשאים להשתתף באסיפה בשימ לב לשטח המקום שבו היא מתקיימת׳ וכיוצא באלה(להלן—

 תקנות הבטיחות).

 4. לא יאוחר מ־5 ימים לפני עריכת עצרת עם ימסור מארגן עצרת העם למי שהשר ימנה
 לכך, הודעה בכתב על מקומה׳ מועדה, מטרתה וכן על תכניתה אם יש בה חשיבות לענין

 בטיחות המשתתפים בעצרת והנמצאים בשכנותה (להלן - הודעה מוקדמת).

 5. ההודעה המוקדמת תפרט את שמו ואת מענו של האדם האחראי לקיום סדרי הבטיחות
 בעצרת העם (להלן - אחראי לבטיחות) ותכלול בגוף ההודעה ובכתב את הסכמתו לקבל

 על עצמו את התפקיד האמור.

 6. ההודעה המוקדמת תפרט את האמצעים שננקטו באותה עצרת עם לשם קיום תקנות
 הבטיחות.

 7. פסול דין׳ תאגיד, וכן אדם שמיום מסירת ההודעה המוקדמת עד ליום קיום עצרת
 העם נמצא בחוץ לארץ או שאין להביאו לדין פלילי או שמקום מגוריו הקבוע הוא בחו״ל —

 לא יהיו אחראי לבטיחות.

 8. תוך שלושה ימים מיום מסירת ההודעה המוקדמת, רשאי השר או מי שנתמנה לכך,
 להורות לאחראי לבטיחות שיוסיף סידורים ואמצעים הנראים להם דרושים לקיום הבטיחות

 בעצרת העם׳ בנוסף לאלה שהוא חייב בהם לפי תקנות הבטיחות.

 9. נוכח השר שאין בתקנות הבטיחות ובהוראות נוספות לפי סעיף 8 כדי להבטיח את
 הבטיחות בעצרת עם וכי קיומה עלול להביא לידי סכנה לנפש או לגוף׳ רשאי הוא, בהודעה

 הגדרות

 חובת הראיה

 סמבות שד הפנים
 להתקין תקנות

 הודעה מוקדמת

 אזזראי לבטיהות

 אמצעי בטיחות
 בעצרת עם

 פסולים להיות
 אחראי לבטיחות

 הוראות נוטפות
 בדבר בטיתוח

 איסור עצרת עם

 1 ע״ר 1935׳ תוס׳ 1 מסי 496׳ עמ׳ 49.
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 .קיום עצרת
 על 3י היתר

 פיזור אסיפה

 התקהלות בלתי
 זזוקית

 סגירת מקום
 האסיפה

 זכות כניסה

 אחריות פלילית
 של האחראי

 לבטיחות

 עונשין

 אצילת סמכויות

 שמירת סמכויות

 ביטולים

 לאחראי לבטיחות לא יאוחר משלושה ימים מיום מסירת ההודעה המוקדמת, לאסור את
 עצרת העם.

 10. עריכת עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת טעונה היתר מראש ממי שהשר
 ימנה לכך, ורשאי הוא לצרף להיתר תנאים לקיום הבטיחות בעצרת העם, בנוסף על אלה

 שחייבים בהם לפי תקנות הבטיחות.

 11. אסיפה שלא נתקיימו בה תקנות הבטיחות, או הוראות על פי סעיף 8, או תנאי ההיתר
 לפי סעיף 10, רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה לצוות על פיזורה.

 12. אסיפה המתקיימת בניגוד לאיסור על פי סעיף 9, או שאינה מתפזרת לאחר שנמסר בה
 צו הפיזור לפי סעיף 11׳ דינה כדין התקהלות בלתי חוקית לענין פרק י״א לפקודת החוק

 הפלילי, 21936.

 13. היה לקצין משטרה בדרגת פקד ומעלה יסוד סביר להניח, כי המספר המקסימלי של
 בני אדם שמותר להם להיות במקום האסיפה לפי תקנות הבטיחות או לפי כל חיקוק אחר׳
 כבר נמצאים בו, רשאי הוא לנקוט באמצעים המתאימים׳ לרבות שימוש סביר בכוח, כדי
 למנוע כניסת אנשים נוספים לאותו מקום; למטרה זו רשאי הוא גם לחייב את האחראי

 לבטיחות לאחוז באמצעים המתאימים.

 14. כל שוטר דשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שניתנה עליו הודעה מוקדמת או
 היתר לפי סעיף 10׳ או שיש לו יסוד סביר להניח שמתקיימת או עומדת להתקיים בו אסיפה,
 כדי להיווכח אם נתקיימו תקנות הבטיחות, ההוראות שניתנו לפי &עיף 8 ותנאי ההיתר

 האמור.

 15. לא נתקיימו באסיפה תקנות הבטיחות׳ או הודאות לפי סעיף 8, או תנאי ההיתר לפי
 סעיף 10׳ יהיו האחראי לבטיחות ובן כל אדם שהפר ביודעין תקנות׳ הוראות או תנאים

 אלה, אשמים בעוון, ודינם - מאסר שלוש שנים או קנם 5000 לירות.

ר שנתיים או קנס שלושת אלפים לירות: ^  16. העובר אחת העבירות שלהלן, דינו - מ
 (1) המפריע לשוטר או לאחראי לבטיחות במילוי תפקידם לפי חוק זה, או

 \ המסרב לקיים את הוראותיהם לפיו;
 (2) המשתתף השתתפות פעילה בארגון עצרת עם שלא ניתן עליה הודעה
 מוקדמת או היתר לפי סעיף 10׳ או שנאסרה לפי סעיף 9׳ או הנותן רשות כניסה

 לעצרת עם כאמור.

 17. השר רשאי לאצול מסמכויותיו לאחר׳ פרט לסמכות להתקין תקנות בנות־פעל תחיקתי

. סמכויות וחיובים לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות וחיובים לפי חיקוק אחר.  ת

 19. בטלים-
 (1) החוק העותמני על האסיפות הפומביות מיום 20 בג׳ימאד אל אואל, 1327

 (27 במאי 1909);
 (2) ההודעה מס׳ 56 מיום 3 בדצמבר 1920 בדבר אסיפות פומביות3.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מם׳ 652׳ עמי 263.
 ג ע״ר מס׳ 34 מיום 1.1.1921
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 הבטיחות במקומות שבני־אדם מתקהלים בהם, הן דרך קבע והן באקראי׳ היא נושא
 להסדרים שונים המפוזרים על פני חיקוקים שונים. בעינוגים ציבוריים דנה פקודת השעשו
 עים הציבוריים׳ 1935, אולם פקודה זו מסדירה רק את בטיחות המבנה המשמש לעינוג
 ציבורי. הוראות שבפקודת המשטרה מכוונות לבקורת על תהלוכות. ועל אסיפות בעלות
 אופי פוליטי. אין כל הסדר חוקי לבטיחות בכל שאר הזדמנויות שבהן מתאסף קהל רב שלא
 בתחומי עסק או מקצוע, והעדרו מורגש בעצרות עם למיניהן ובהתקהלויות שאפין מסחרי

 למחצה, כגון תערוכות וכיוצא באלה.
 החוק המוצע בא לקבוע מסגרת להסדרי בטיחות נאותים לכל הנסיבות, תוך שמירה
 על חופש האזרח להתאסף לשם ויכוח או הבעת דעה בדרך אחרת. כיום עדיין מובטח עקרון

 זה מכוח החוק העותמני על האסיפות הפומביות משנת 1909׳ שיבוטל על ידי החוק המוצע.
 עיקר החידוש שבו הן הוראות המעניקות סמבות לשר הפנים לקבוע בהתייעצות עם
 שר המשטרה הוראות כלליות לשמירה על הבטיחות באסיפות למיניהן (סעיף 3<. החוק
- ה ש ע מ  המוצע מחדש את ההוראה שהיתה קיימת בחוק העותמני - אם כי לא נהגו לקיימה ל
 והמסילה על מארגני עצרת־עם את החובה להודיע על קיומה מראש לשלטונות המוסמכים
 (סעיף 4); אולם כדי למנוע הכבדה במקום שאין הכרח בדבר מטעמי בטיחות׳ פטורות
 מחובה זו אסיפות שמספר המשתתפים בהן אינו עולה על 500 (סעיף 4׳ וההגדרה של המונח

 ״עצרת עם״ בסעיף 1). מטרת ההודעה היא להביא לידיעת השלטונות את עצם קיום האסיפה"
 וכן מען שאליו יכולים לפנות בכל הנוגע לבטיחות כאסיפה הנדונה׳ דהיינו: מינוי ה״אחראי
 לבטיחות״ (הסעיפים 5 עד 7). את האחראי מותר לחייב באמצעי בטיחות. נוספים על אלה
 שנקבעו בתקנות שר הפנים׳ אם הדבר נראה דרוש לשם שמירה יעילה על בטיחותם של
 המשתתפים באסיפה או של הנמצאים בשכנותה (סעיף 8). ואולם אם נוכח השר, כי בשום
 אמצעי בטיחות אין להתגבר על תנאים אובייקטיביים שיש בהם משום סכנה לנפש או לגוף׳

 רשאי הוא לאסור בכלל את קיום האסיפה (סעיף 9).

 במקרים דחופים, שלא היתה בהם אפשרות לתת׳ תוך המועד הקבוע בחוק, הודעה
הועאים  מוקדמת על קיום האסיפה׳ מותר להתיר את קיומה בהיתר מיוחד שיפורשו בו:

 הדרושים לשמירת הבטיחות(סעיף 10).
 למשטרה ניתנות סמכויות מתאימות להבטיח את קיום תנאי הבטיחות, כגון מנייעת
 כניסת אנשים מעל המקסימום המותר (סעיף 13),-ולפזר אסיפות שלא נתקיימו בהן התנאים

 שנקבעו(סעיף 11).
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 חוק־ לתיקץ פקודת הרנעבורה; תשכ״ב-1961

 1, בפקודת. התעבורה 1 (להלן — הפקודה), בסעיף 0025, במקומ ״לגבי עבירות •-תיקוןסעיף־5»
 תעבורה״ יבוא ״לגבי העבירות המפורטות בסעיף קטן(א).׳׳

 2, בסעיף 26 לפקודה - . תיקון סעיף 26

 (1) במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) שופט תעבורה יתמנה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על
 חמששנים; נתמנה שופט\תעבורה ??זקופודפזזותה מחמששנים
 מותר לחזור ולמנותו, ובלבד שתקופת כהונתו הכוללת לא

 תעלה על חמש שנים.״

 (2) אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״(6) מי שנתמנה שופט תעבורה לתקופה מוגבלת וכיהן שלוש.

 שנים — כשיר להתמנות שופט תעבורה מינוי של קבע;
 (7) שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע, יחולו עליו ״

הודאית הםע^&יגד15׳ 18,17 ו־23א לחוק השופטים ולא יחולו •  יי־."..־ _ : :

 עליו הוראות הפסקאות (2), (3) ו־(5) לסעיף קטן זה.״

 3, בסעיף 29 לפקודה — תיקסםעיף29

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא!
 ״(א) היה לשופר יסוד להאמין כי אדם פלוגיעבר עבירת קנס>
 יהיה דשאי למסור לו הזמנה כנוסח הקבוע או להזמינו למשפט בדרך
 אחרת שיקבע שר המשפטים!בתקנות; בהזמנה יואשם המוזמן באותה עבירה
-..-.> ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על העבירה

 האמורה.״ -

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ג) לענין סעיף זה, ״מסירת הזמנה״ - לרבות הזמנה בדרך שקבע
 שר המשפטים בתקנות, ו״שוטר״ - לרבות עובד ציבור שהורשה לבך

 על ידי שר המשטרה.״ .

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי:סעיפים 25 ו-26 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), שהוחקו בחוק לתיקון
 פקודת התעבורה, תשי״ח-1958, מונו 11 שופטי תעבורה.

 ־־;. מינוי שופטי התעבורה החיש את השפיטה של עבירות התעבורה! השופטים רכשו
 בקיאות בעניני התעבורה ובדיניה, וזה סייע להם בטיפולם המהיר בקרוב למאתיים אלף
 »־שמןים המובאים לשפיטה !מדי שנה. החשת השפיטה והתמחותם של השופטים הם גורם

 ירב משקל במערכה להרתעת עברייני התעבורה ולמניעת תאונות ךרכיפ.

 ־1 דיני מדינת ישראל, נוםח־חדש 7/ עמ׳ 173.

 הצעות חוס 490, י״ נ בטבת ה׳ענ״ב, 20.12.1901



 להלן נוסח הסעיפים האמורים:
 ״סמכותו של שופט 25. (א) מי שנתמנה שופט תעבורה לענין פקודה זו מוסמך לדון בעבירות אלה:

 תעבורה (1) עבירות תעבורה;
 (2) עבירות לפי הסעיפים 4׳ 13, 20, 22 לפקודת ביטווז כלי רכב של מנוע (סיכוני
 צד שלישי), 1947, ולפי סעיף 24 לפקודה האמורה במידה שהוא מתייחס לעבירות

 שפורטו בפסקה זר;
 (3) עבירות על תוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957, ועל התקנות
 והצווים שניתנו על פיו׳ הנוגעים לתעבורה ולכלי רכב,' הכל .כמפורט בתוספת

 השלישית.

 (ב) אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מסמכות שופטים שאינם שופטי תעבורה לדון
 בעבירות תעבורה.

 (נ) לגבי עבירות תעבורה דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלים ויהיו לו בל
 הסמכויות המסורות לשופט בית משפט שלום.

 מינוי שופטי 26. על מינוי שופטי תעבורה וכהונתם ידזול הוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 (להלן — חוק השו־
 תעבורה פטים)׳ בכפוף להוראות אלה:

 (1) מי שרשום או שזכאי להיות רשום בפנקס עורבי הדין בישראל׳ וועדת המינויים
 שלפי חוק השופטים קבעה כי ידיעותיו בעניני תעבורה מתאימות לצורך שפיטה

 בעבירות תעבורה—נשיר להתמנות שופט תעבורה;
 (2) שופט תעבורה יתמנה לתקופה מוגבלת שלא תפחת משלוש שבים;

 (3) משכורתו של שופט תעבורה והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו
 ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות

 לפי פסקה זו יפורסמו ברשומות;
 (4) מספר שופטי התעבורה ייקבע על ידי שר המשפטים׳ בהתייעצות עם שר התח

 בורה, בהודעה ברשומות;
 (5) הודאות סעיפים 17 ו־18 לחוק השופטים לא יחולו על שופט תעבורה.״

 ואלה התיקונים שהחוק המוצע רואה להביאם:

: ! ף י ע ס  (א) ל
 בסעיף 25 (ג) נמסרות לשופט תעבורה םמכדות דומות לסמכויות של שופט שלום.
 אולם בסעיף זה נמסרו סמכויות אלה ״לגבי עבירות תעבורה״, ואילו לפי סעיף קטן(א)
 סמכות. השיפוט של שופט תעבורה משתרעת על סוגי עבירות נוספים כנזכר בו. התיקון

 המוצע בא להתאים בין הסמכויות המסורות לפי סעיף קטן(ג) ובין היקף השיפוט.

ף 2: י ע ס  (ב) ל
 שופטי התעבורה נתמנו, בהתאם לסעיף 26(2) לפקודה, לתקופה של שלוש שנים;
 המינויים הראשונים נעשו ביום 1 ביוני 1959׳ ולקראת תום תקופת מינויים ראשונים אלה,
 נראה צורך להביא שינוי בהסדר המשך כהונתם׳ על ידי הוספת הוראה בסעיף 26 לפקודה
 המאפשרת למנות שופט תעבורה מינוי של קבע, כשםמכותו צמודה גם להבא לשיפוט

 בעבירות תעבורה בלבד.
 לפיכך מוצע בפסקה(2) לתיקון המוצע׳ כי לשופטי התעבורה אשד כיהנו שלוש שנים
 ואשר ועדת המינויים שלפי חוק השופטים, תשי״ג-1953 (להלן - חוק השופטים) תמצאם

 ראויים לכך, יינתן מעמד של קבע כאמור בסעיף 15 לחוק השופטים׳ וזה נוסחו:

 ״תקופת כהונתם 15. שופט יכהן מיום שהצהיר אמונים, ובחינתו לא תיפסק אלא במוחו׳ בהתפטרותו, בפרישתו
 של שופטים לקיצבה, או בהעברתו מן הכהונה על פי חוק זה.״

 הצעה זו אינה מונעת מינויו של שופט תעבורה כשופט שלום׳ אם ועדת המינוייפ
 תמצאנו ראוי לכך ותציע למנותו שופט שלום. אם יתמנה כשופט שלום׳ לא יהיה צמוד

 לשפיטה בעבירות תעבורה.

 הצעות חוק 490, י״ג בטבת תשב״ב, 20.12.1961



 מינוי של קבע כשופט תעבורה יהיה בדרך הקבועה בסעיף 5 לחוק השופטים, המורה:

 ״דרך המינוי 5. השופטים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים שתובא לפני הנשיא על ידי
 שד המשפטים.״

 מי שמונה מינוי של קבע כשופט תעבורה׳ יושווה דינו לענין קיצבה, משכורת ותש
 לומים אחרים׳ לדין שופט שלום, והסעיפים 17׳ 18 ו־23א לחוק השופטים יחולו עליו.

 להלן נוסח סעיפים אלה:
 ״קיצבה 17. (א) שופט יצא לקיצבה -

 (1) בהגיעו לגיל שבעים;
 (2) משקבעה ועדת המינויים׳ על יסוד חוות דעת רפואית לפי כללים שקבעה הועדה׳

 שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו;

 (ב) שופט דשאי לצאת לקיצבה —
 (1) לאחר שכיהן עשרים שנה׳ אם הגיע לגיל ששים;

 (2) לאחר שכיהן חמש עשרה שנה, אם הגיע לגיל ששים וחמש;
 (3) אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי ושדת המינויים.

 (נ) בחישוב תקופת כהונתו של שופט לענין סעיף קטן (ב) תצורף אל תקופת כהונתו
 כשופט כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת הכספים של הכנסת אישרה אותו לענין

 זה׳ או מקצתה של תקופה זו׳ הכל לפי כללים שקבעה ועדת הכספים.
 משבורת 18. משכורתו של שופט והתשלומים האחדים שישולמו לו׳ בתקופת כהונתו או אחריה׳ לרבות
 ותשלומים אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו׳ ייקבעו על ידי החלטת הכנסת׳ והיא רשאית להסמיך לכך

-אחרים את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

 גימלאותשל . 23א. מצא בית הדין שאין השופט ראוי להמשיך בהפקידו׳ לא יהא השופט זכאי לגימלה; ואולם
 שופט שהועבר אם נמצא השופט אשפ בהתנהנות בניגוד לפסקאות (1) או(2) לסעיף 22 (א)׳ ובית הדין הניע׳
שהשופט אינו ראוי להמשיך בתפקידו׳ מן  מכהונתו מטעמים מיוחדים שיפרט׳ לידי מסקנה כי׳ אף על פ̂י
 הראוי שתשולם לו גימלה׳ רשאי הוא לקבוע את שיעור הגימלה שתשולם לשופט׳ ובלבד שלא
 תעלה על הסכום שהיה משתלם לו על פי החלטת הכנסת או ועדת הכספים לפי סעיף 18׳ אילי

 חדל מכהן מרצונו ביום בו הועבר מכהונחד.־

 בפסקה (1) לתיקון הנדון׳ מוצע להחליף את ההוראה לפיה מינוים הראשון של שופטי
 התעבורה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים - בהוראה שתאפשר מינוים לתקופה או

 לתקופות אשר לא יעלו בסך הכל על חמש שנים.

 הוראה זו מיועדת לאפשר מינוים של שופטי התעבורה׳ לתקופה שתיקבע על ידי
 ועדת המינויים ואשד לא תעלה על חמש שנים׳ בהתאם לצרכי השפיטה. אולם שופט תעבורה
 שכיהן חמש שנים ולא נתמנה מינוי של קבע לא יוכל'להתמנות לתפקיד זה לתקופה נוספת.

 (ג) ל ם ע י ף 3 :

 במקומות מםויימים המוחזקים על ידי רשויות ציבוריות, כגון נמלים ונמלי תעופה׳
 אין המשטרה מקיימת פיקוח על עבירות תעבורה שגרתיות׳ היות ובדרך כלל קיימות במקו

 מות אלה יחידות פיקוח עצמאיות לצרכים שונים.
 החוק המוצע בא לאפשר ניצול יחידות פיקוח אלו גם לצרכי עבירות תעבורה שגרתיות

 על ידי הסמכת עובדי יחידות באלה מטעם שר המשטרה, לקיים את הפיקוח האמור.
 כמו־כן מוצע, למען אחידות ההוראות בדבר עבירות קנס, שבפקודת התעבורה
 ושבפקודח העיריות, לכלול בסעיף 29 (א) לפקודת התעבורה ננוםח חדש] פסקה המצויה
 בסעיף המקביל - 99א(ג) לפקודת העיריות — לפיה יואשם עבריין בהזמנה למשפט באותה
 עבירה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור הקבוע בצו; נוסח הסעיף הקיים בפקודת
 התעבורה (סעיף 30) משאיר קביעת נוסח ההזמנה בידי שר התחבורה, ורצוי לציין במפורש

 בסעיף 29 כי ההזמנה תכלול גם אישום המוזמן למשפט והברירה הניתנת לו.

 הצעות חוק 400, י״ג בטבת תשב״ב, 20.12,1961



 ו

 המחיר 16 אגורות הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי״ ירושלים


