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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 מבוא

 בשנים האחרונות התרבה מספר העוסקים באיסוף אינפורמציה לצרכי אחרים ועריכת
 חקירות בעניבים שונים בשביל לקוחותיהם. גידול זה בא בעקבות ביקוש גובר לכך מצד
 בעלי עסקים, אנשים פרטיים, עורכי דין וכד׳. לפי הערכה עוסקים בכך למעלה ממאה
 תאגידים, גדולים כקטנים, ומספר רב של אנשים פרטיים, בעיסוק מלא או חלקי. חלק מהם

 עוסק אף במתן שירותי שמירה, ויש העוסקים בשירותים אלה בלבד.

 העיסוק במשלח־יד זה עשוי לגלוש בנקל לתחומים לא רצויים, לפגיעה בזכויות
 הפרט בצורות שונות ואפילו עד כדי הפרת ההדק, ולעתים - אף לדחוף למעשים שיש בהם

 משום פגיעה באינטרסים ציבוריים. ניתן למנוע תופעות כאלה, או על כל פנים להפחיתן^
 במידה ניכרת מאד, בפיקוח ובהשגחה על צורה הולמת של פעולה במקצוע זה. הצעת החו^ן

 מכוונת למטרה זו.

 פיקוח ייעשה, על פי המוצע, מצד אחד על ידי רישוי לעוסקים במקצוע, אשד יסנן
 ממנו אנשים שכשירותם ועברם אינם נותנים מידה מספקת של בטחון שישכילו לפעול
 במקצועם בדרך הראויה, ומצד שני על ידי שיפוט משמעתי, אשר יפקח עין על פעולת
 החוקרים הפרטיים ומספקי שירותי השמירה אף משהורשו לעסוק במקצוע וישגיח על

 התנהגותם ההולמת.
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 חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה׳ תשכ״ט-1969

: הוראות כלליות  פרק א׳
 1. בחוק זה -

 ״חוקר פרטי״ - מי שעוסק בהשגת ידיעות או באיםופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל, הגדרות
 ושלא לצורך מחקר, מדע או סקר דעת־קהל, לרבות מי שמועסק בכך אצל חוקר פרטי

 שלא כמתאמץ;
 ״משרד לחקירות פרטיות״ - מקום שבו מועסקים אנשים לצורך ניהול חקירות פרטיות!
 ׳׳משרד לשירותי שמירה״ — מקום שבו מועסקים אנשים לצורך מתן שירותי שמירה על

 בטחונו של אדם או של רכוש.

 2, (א) שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לפי חוק זה (להלן - הועדה). ועדת רישיי

 (ב) בועדה יהיו חבר אחד שופט או אדם הכשיר להתמנות שופט - והוא יהיה
 |היושב ראש, חבר אחד שהמליץ עליו ראש הממשלה, חבר אחד שהמלץ עליו שר הבטחון

 והבר אחד שהמליץ עליו שר המשטרה.

: -חוקריה פרטייה  פרק כי

 3, לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

 4. (א< לא יהיה אדם כשיר לעסוק כחוקר פרטי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
 (1) הוא אזרח ישראל ותושב בה!

 (2) מלאו לו עשרים ושלוש שבים:
 נ3) הוא בעל השכלה תיכונית:

 (4) התאמן שלוש שבים לפחות בעריכת חקירות במקום שהוכר על ידי הועדה
 כמקנה כשירות לעסוק כחוקר פרטי, או במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו

 ובהדרכתו הישירים .של מנהל המשרד;
 (5) המציא אישור מהמשטרה שאין לה התנגדות — מטעמי עברו, אפיו או
 התנהגותו של המבקש, או מטעם אחר של בטחון הציבור - להענקת הרשיון;

 איסור התעסקות
 ללא רשיון

 כשירות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי הוראות סעיף זה תוקם ועדה אשר
 \ * תהיה מוסמכת לתת רשיונות על פי החוק.
 הרכבה, כמוצע בסעיף קטן (ב), מבטיח הן הגינות כלפי

 המבקשים רשיונות והן שיקול דעת הולם בהענקתם.

 סעיף זה, בסעיפים 8 ו־12, הוא סעיף
 סע*1* ^ אופרטיבי הקובע את חובת הרישוי לצורך

 עיסוק במקצוע. על הפרת הוראות אלה ראה סעיף 22.

ף & , שבעה תנאי כשירות לעסוק כחוקר פרטי י ע  ס
י 1 * נקבעים בסעיף זה: אזרחות, תושבות, גיל, " 

 השכלה, נסיון, אופי ובחינות.
 הנסיון הנדרש (פסקה (4)) יכול להירכש במשרד

 לפי הגדרת המונח ״חוקר פרטי״ הוצאו
 סע*1 י מכלל חקירות פרמיות חקירות הנערכות
 לצורך מחקר, מדע או סקר דעת־קהל. העוסק באיסוף
 אינפורמציה והקירות לצרכים אלה בלבד אינו כפוף

 להוראות החוק המוצע ואינו זקוק לרישוי.

 כחוקר פרטי ייחשב כל מי שעוסק בחקירות פרטיות
 ־בין באופן עצמאי ובין כשכיר. היוצא מן הכלל היחיד
 הוא המתאמן, היינו אדם הלומד את המקצוע, אך אינו
 כשיר לקבל רשיון לכך. על פי הוראות סעיף 10 יוכל
 אדם כזה לעסוק בחקירות פרטיות אך ורק בפיקוחו
 ובהדרכתו הישירים של חוקר פרטי ותיק, היינו מי

 שמנהל משרד לחקירות פרטיות.
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 (6) עמד בבחינות מטעם הועדה בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, בהתאם
 לתכנית שקבע שר המשפטים.

 (ב) במקרים מיוחדים רשאית הועדה לוותר על התנאים האמורים בפסקאות >3) ו־(4).

 5, חוקר פרטי רשוי יפעל בביצוע שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר כלפי לקוחו.

 6, (א) חוקר פרטי רשוי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידיו או לידי
 מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה.

 (ב< חוקר פרטי רשוי יפסיק לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה חקירה שהמשכתה
 עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, להפריע לחקירה של המשטרה בעבירה.

 7, (א) הוקר פרטי רשוי ימסור, לפי דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה, או של מי
 שהסמיך לכך, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק זה או תקנות לפיו או לפיקוח על פעולותיו

 כחוקר פרטי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אין בהוראות אלה כדי לפגוע כסמכות הכללית של
 המשטרה לגבות ראיות מכל אדם, וחוקר פרטי בכלל זה,
 לצורך גילוי עבירה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות). אולם לגביית ראיות על פי הפקודה האמורה יש
 ערך בעיקר כאשר מוסר העדות עשוי להעיד במשפט
 על דברים שהוא יודע ידיעה ישירה בנוגע לביצוע
 העבירה. הכוונה בסעיף המוצע היא לתייב חוקר פרטי
 למסור למשטרה גם ידיעות אשר אין הוא יכול להעיד
 עליהן במשפט אלא הן עשויות לסייע למשטרה לחקור

 בעבירה ולהעמיד את האשם בד, לדין.
 השימוש בסמכות על פי סעיף 6 (א) המוצע ייעשה רק
 במקרים הראויים לכך ותוך בקורת באותה. משום כך
 מוצע למסור את הסמכות לפיו ליועץ המשפטי לממשלה,

 או לאדם שהוסמך מטעמו למטרה זו.
 אין להגיה שיהיו מקרים רבים של גיגוד בין פעולת
 חוקר פרטי לטובת לקוחו לבין פעולת המשטרה. אך אם
 יהיו, והיועץ המשפטי לממשלה יהיה סבור שפעולת
 המשטרה תופרע על ירי החקירה הפרטית, יש להעדיף
 את הצלחת הראשונה ולהפסיק את החקירה הפרשית
 במידה שיהא בה משום הפרעה כאמור. הרשות לדרוש

 זאת נתונה ליועץ המשפטי לממשלה בלבד.

 הדרישה למסור ידיעות על פי סעיף זה
 1 י מכוונת למטרה אהרת מן האמורה בסעיף 6.

 כאן הכוונה לידיעות הדרושות לביצוע החוק ולפיקוח
 על פיו. סעיף זה יופעל אם יהיה חשד שהחוקר הפרטי
 פעל בניגוד להוראות החוק המוצע או בניגוד לכללי

 האתיקה.
 לא כדין כל אדם החשוד בעבירה, שהוא נהנה על פי
 החוק הכללי מזכות השתיקה ואינו חייב לגלות עבירותיו,
 דינו של חוקר פרטי החשוד במעשה בניגוד לחוק זה.
 הרשיון ניתן לו מתוך אמון בו, ואמון זה מחייבו לשתף
 פעולה עם הרשות בשמירה על החוק הזה ועל רמת המק

 צוע וטהרתו.
 סעיף קטן (ב) מאפשר מינוי בודק לשם חקירה בכל
 ענין הנוגע להתנגדותו של חוקר פרמי. כוונת הוראה
 זו היא ליצור מכשיר לטיפול בעבירות על האתיקה המק־

 לחקירות פרטיות, תחת השגחה ישידה של מנהלו, או
 במוסדות אחרים שהוכרו על ידי הועדה כמקנים כשירות
 לכך (כגון באגף החקירות של המשטרה או של המשטרה

 הצבאית ובמוסדות ממלכתיים אחרים).
 באשר לבחינות (פסקה (6}) יידרש המועמד להוכיח
 ידיעה בהוראות החוק לענינים הנוגעים לפעולתו, באופן
 שיבטיח בי יודע הוא את הגבול בין המותר והאסור,
 אילז פעולזתהוא יבול לעשות למען לקוחו ואילו איבו
 רשאי לעשות. הוא גם יידרש להראות ידיעה בכללי
 האתיקה המקצועית, אשר יתגבשו כמשך הזמן בתקגות

 לפי סעיף 17.

 גורם יסודי כקיומו של המקצוע הנדון הוא
 סע*^ ^ יחס האימון בין החוקר הפרטי לבין הלקוח.
 הלקות מוסר לידיו ידיעות, מסמכים ודברים אהרים
 מעניניו הפרטיים השמורים ביותר וחובת החוקר היא

 לפעול בהתאם לאימון שנותנים בו.

 אין החוק הישראלי מחייב אזרה למסור
 סע*1 * למשטרה מיזמתו על ביצוע עבירות שהוא
 יודע עליהן — בין שלו ובין של זולתו. החובה היחידה
 הקרובה לכך היא זו הקבועה בסעיף 33 לפקודת החוק
. ע ש ע ס צ ב ה ל נ ו ו  הפלילי, 1936, לגבי ידיעה על כ

 וזו לשונו:
 ״33. כל אדם היודע שאדם אחר זומם לעבור פשע
 ואינו משתמש בכל האמצעים הנכונים כדי למנוע את
 עשייתו או השלמתו, יאשם בעוון ובצאתו חייב בדינו

 יהא צפוי למאסר שנתיים ימים.״
 ההצעה בסעיף 6 (א) אינה מחייבת חוקר פרטי לגלות
 ידיעות על עבירח אלא אם נדרש לכך על ידי היועץ
 המשפטי לממשלה. עיסוקו של החוקר הפרטי עשוי
 להביא אותו לידי כך שעלה ביצוען של עבירות. לפעמים
 הוא עשוי אף להקדים בזה את המשטרה, כגון שהלקוח,
 שהוא קרבן עבירה, העדיף את שירותיו של החוקר
 הפרטי על פני תלונה למשטרה. סעיף 6 (א) נותן, במקרים
 כאלה, אפשרות למשטרה למלא את תפקידה הציבורי
 ולחקור בעבירה שבוצעה, ולהשתמש בידיעות שהגיעו

 לידי החוקר הפרטי בפעולתה.

 חובת מהימנות

 גילוי ידיעות
 והפסקת חקירה

 פיקות
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 איסור ניהול
 משרד ללא רשיון

 כשירות

 העסקה בחקירות
 פרטיות

 נאמנות בשירות

 (ב) על פי בקשת הועדה רשאי שר המשפטים למנות בודק לבדוק ענין הנוגע
 להתנהגותו של חוקר פרטי רשוי; בודק שנתמנה כאמור יהיו לו הסמכויות הנתונות לשוטר
 על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)!, ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדות הנמסרת

 לשוטר על פי הפקודה האמורה.

 פרק ג': משדד לחקירות פרטיות

 8. לא יפתח אדם ולא ינהל משרד לחקירות פרטיות, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת
 הועדה.

 9. (א) לא יהיה אדם כשיר לפתוח משרד לחקירות פרטיות או לניהולו אלא אם נת
 מלאו בו תנאים אלה:

 (1) הוא חוקר פרטי רשוי:
 (2) הוא בן שלושים שנה ומעלה;

 (3) הוא בעל בסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.

 (ב) תאגיד לא יהא כשיר לפתוח משרד לחקירות-פרטיות או לנהלו, אלא אם הוא
 תאגיד רשום בישראל וכל מנהלי המשרד הם חוקרים פרטיים רשויים.

 10. בעל משרד לחקירות פרטיות או מנהלו לא יעסיקו אדם בעבודות חקירה אלא אם הוא
 חוקר פרטי רשוי; אולם רשאי הוא להעסיק כמתאמן את מי שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד

 שהמתאמן יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

 11. בעל משרד לחקירות פרטיות ומנהלו ינקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם
 המהימנה והישרה של חוקרים פרטיים רשויים ואנשים אחרים המועסקים במשרדם.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף זה בא להשלים את הוראת סעיף 3,
ידי  סע*1* ^ ולמנוע עריכת חקירות פרטיות על.
 אדם כשליח של חוקר פרטי רשוי אם אינו בעצמו חוקר
 פרטי רשוי. רק מי שמתאמן במשרד לחקירות פרטיות,
 ופועל בצמידות למנהל המשרד, רשאי לערוך חקירות

 פרטיות אף על פי שאינו רשוי.

 סעיף זה מטיל אחריות על בעלי משרדים
ז לחקירות פרטיות ומנהליהם, להתנהגותם  סע*1* '
 הראויה של המועסקים אצלם — בין שהם חוקרים פרטיים
 רשוייס ובין שאינם כאלה — ועליהם לנקוט באמצעים
 להבטחת ההתנהנוח הראויה בדרך של הוראות פנימיות,
 קביעת שיטות עבודה ופיקוח פנימי. אין סעיף זה פוטר
 את העובדים מאחריות פלילית ואת החוקרים הפרטיים
 המועסקים מאחריות משמעתית, אלא מוסיף על כך את
 אחריותם של הבעלים והמנהלים. אחריות זו היא מש

 מעתית.

 צועית. אין זה מן הראוי שהמשטרה תטפל בגילוי עבירות
 משמעתיות מסוג זה; לשם כך מוצע בסעיף 18 (ב) מכשיר
 מיוחד לתביעה בשפיטה המשמעתית. במידה שתתגלה
 עבירה פלילית יעבור הטיפול בת לפסים הרגילים של
 טיפול בעבירות. לעומת זאת, כל ראיה שגבה הבודק
 ]• תובל לשמש גם לצורך המשפט הפלילי ולא יהא צורך

 ״ לשם בך בהעדאה מיוחדת.

 סע«ף $ ראה דברי ההסבר לסעיף 3.

 תנאי הכשירות הנדרשים על פי מעיף
 ר (א) לשם פתיחת משרד לחקירות פ  סע*!* ^ קטן
 טיות או לשם ניהולו במוצע, אינם שונים בעיקרם שינוי

 מהותי משל הנדרשים מחוקר פרטי.
 סעיף קטן(ב) בא לאפשר פעולתם של תאגידים כבע־
 ליהס ומנהליהם של משרדים לחקירות פרטיות. הוא
 מאפשר גם פעולתם של תאגידי־חוץ אם הם רשומים

 בישראל.

 1 חוקי א״י׳ כרך אי׳ פרק ל״ד׳ עמ׳ 439.



 פרק ד': משרד לשירות שמירה

 12, לא יפתח אדם משרד לשירותי שמירה ולא ינהלו אלא אם יש בידו רשיון מאת הועדה.

 13. (א) לא יהא אדם כשיר לפתוח משרד לשירותי שמירה או לניהולו אלא אם אישרה
 המשטרה שאין לה התנגדות לכך מטעמי עברו, אפיו או התנהגותו, או מטעם אחר של

 בטחון הציבור.
 . (ב) בעל משרד לשירותי שמירה לא יעסיק אדם כשומר אלא אם אישרה המשטרה

 שאין לה לגבי אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).

 .14. בעל רשיון לפתיחת משרד לחקירות פרטיות או לניהולו רשאי לעסוק במתן שירותי
 שמירה: הוא פטור מהוראות סעיפים 12 ו־13(א), אולם יחולו עליו הוראות סעיף 13 (ב).

 פרק ה': מתך רשיון והארכתו
 15, המבקש רשיון לפי חדק זה יגיש לועדה בקשה לכך בצירוף פרטים כפי

 שבקבע בתקנות.

 16, (א) תקפו של רשיון הוא לשלוש שבים מיום נתינתו, ורשאית הועדה, על פי בקשת
 בעליו, להאריכו מפעם לפעם לתקופה בוספת של שלוש שנים.

 (ב) המבקש הארכת רשיובו יצרף לבקשתו פרטים כפי שתדרוש הועדה.

 איסור ניהול
 ללא רשיון

 כשירות

 רשיון למשרד
 לחקירות פרטיות
 כולל רשות למתן

 שירותי שמירה

 בקשה לרשיון

 תקופת תקפו של
 רשיון והארכתו

 פרק ו׳: שיפוט משמעתי
 תקנות אתיקה ., 17. . שר המשפטים,לאחר התייעצות בועדה, יקבע בתקבות דברים שיש בהם משום הת״

ח בהגות בלתי הולמת במקצוע של חוקר פרטי. י נ ת : 1 ק  מ

 שיפוט משמעת 18. (א) שר המשפטים ימנה ועדת משמעת של שלושה, וביניהם שופט, או אדם שכשיר

 להיות שופט, והוא יהיה היושב ראש (להלן — ועדת משמעת).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע שרשיון על פי חוק זה יהיה תקופתי,•
^ * * ולא לצמיתות. התקופה המוצעת היא  ס

 שלוש שנים, וניתן להאריכו מדי פעם לשלוש שנים
 נוספות. המטרה היא לתת הזדמנות לועדה לבדוק באופן
 תקופתי את האמון הניתן בחוקר הפרטי ובבעלי הרשיונות

 האחרים.

 על החלטה לסרב להארכת הרשיון, כמו על החלטת
 לסרב להענקתו מלכתחילה, ניתן, על פי סעיף 21,

 לערער בפני בית המשפט המחוזי.

 סעיף זה יאפשר גיבוש כללי אתיקה
ו -! ד  סע* ר

 ״ י י י מקצועית בדרך של התקנת תקנות. דרך
 זו מאפשרת התאמת כללי האתיקה ושיפורם לאור הנסיון
 המצטבר בפיקוח על המקצוע, כדרך שהדבר נעשה,

 למשל, לגבי מקצוע עריכת הדין.
 ״ על פי סעיף זה מוקם מכשיר נוסף לפיקוח

 סע*1 18 .!
 * י 1 יי י על מקצוע — שפיטה משמעתית. ועדת
 המשמעת, שבראשה עומד שופט, תדון במקרים של
 הפרח החוק או כללי האתיקה המקצועית ותוכל להטיל

ף ?ו י ע  ס

 סע*ף 2 ן ראה דברי ההסבר לסעיף 3.
 שירותי השמירה הם שירותים פסיביים,
 ואין בעצם השירות משוס התערבות, או
 סכנת התערבות, בעניני הזולת. התנאי לכשירות — הן
 לניהול משרד לשירותי שמירה והן להעסקת אדם בשי
 רותים אלה — הוא מידה מספקת של בטחון באפיו החיובי
 של בעל המשרד או השומר. לשם כך נדרש אישור מן
 המשטרה'שאין לה התנגדות למתן הרשיון או להעסקת

 פלוני כשומר.

 הוראות .סעיף זה באות להקל על בעלי
 סעי1* ^ משרדים לחקירות פרטיות ועל מנהליהם.
 הם יוכלו לתת שירותי שמירה ללא רישוי מיוחד לכך.
 למעשה מתן שירותי שמירה נהוג וברוך בעבודתם של
 חוקרים פרטיים, ועל כן יש לראות ברשיון לפתיחת
 משרד לחקירות פרטיות או לניהולו גם רשיון למתן

 שירותי שמירה.
 תוצאת הצמדה זו היא שבמקרה של הרשעה בהתנהגות
 שאינה הולמת במתן שירותי שמירה אפשר לפגוע ברש
 יונו של הנידון כבעל משרד לחקירות פרטיות או מנהלו.
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 >ב) מצאה ועדת משמעת, על פי תלונה של הועדה או של אדם שמינתה לכך, כי
 בעל רשיון לפי חוק זה הפר הוראה מהוראותיו, או שהוא אשם בהתנהגות בלתי הולמת

 במקצוע, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להתגונן, להחליט על אחת מאלה:
 (1) לנזוף בו;

 (2) להתרות בו:
 (3) להתלות לתקופה קצובה רשיון שניתן לו לפי חוק זה;

 (4) לשלול רשיון שניתן לו לפי חוק זה ולפסלו מקבלת רשיון לצמיתות או
 לתקופה קצובה.

 (ג) ועדת המשמעת תקבע את סדרי הדין לפניה במידה שלא נקבעו בתקנות.

י דין משמעתי ד  19. אין בדין משמעתי לפי חוק זה כדי למנוע העמדה לדין פלילי, ואין בדיד פלילי כ
 ! ודיז פלילי

 למנוע. דין משמעתי כאמור. י
 20. הוגשה לועדת המשמעת תלונה בגד בעל רשיון לפי חוק זה, רשאי שר המשפטים התליית רשיון

 להתלות את רשיונו עד לסיום הדיון.

 •פרק זי: • הוראות שונות
 21. החלטת הועדה בדבר סירוב למתן רשיון או להארכתו והחלטתה של ועדת משמעת ערעור

 בתלונה נתונים לערעור בפני בית המשפט המחוזי, ופסק דינו יהיה סופי; סדרי הדין בערעור
 ייקבעו בתקנות.

 22. העובר על הוראות סעיפים 8,3 או 12, דינו - מאסר שנה אחת או קנם עשרת אלפים עבירות
 לירות.

 23. מי שביום (הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת) עסק כחוקר פרטי, היה בעל משרד הודאות מעבר
 לחקירות פרטיות או משרד למתן שירותי שמירה, או ניהל משרד כאמור, רשאי להמשיך
 . בכך עד ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה, ואם ביקש רשיון לאחת מאלה מן הועדה,

 לא יהדלו עליו התנאים האמורים בסעיפים 4(2) או 9(2) לפי הענין.

 24. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות ביצוע ותקנות
 תקנות בדבר אגרות רישוי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אפשרות זו של ערעור על החלטות של גופים אדמיני
 סטרטיביים ומעין שיפוטיים בזכויותיו של אדם נחוצה

 ומקובלת.

 זה סעיף עונשין פלילי, והוא מכוץ לא
 סע*1* לבעלי רשיונות לפי חוק זה, אלא לאלה
 הפועלים כחוקרים פרטיים, מקיימים משרדים לחקירות
 פרטיות ונותנים שירותי שמירה ללא רשיון על פיו.

 מעשים אלה ייחשבו פליליים ויידונו בפני בית משפט.

 סעיף זה מאפשר לאלה העוםקים בעיםו־
ף קים הטעונים רישוי על פי החוק המ1צע  סעי
 להמשיך ולקיים את עסקיהם במשך תקופת מעבר של
 ששה חדשים, שבה יהיה בידם סיפק להשיג רשיון כנדרש
 על פי החוק. מי שהועדה, המוקמת על פי סעיף 2,
 תמצא שאינו ראוי לרשיון, יצטרך להפסיק את עיסוקו.

 אחד הענשים המשמעתיים המפורטים בסעיף קטן (ב).
 בהוראות אלה הולך החוק המוצע על פי הדוגמאות של
 שפיטה משמעתית במקצועות אחדים, כגון עריכת דין

 וראיית חשבון.

 סעיף זה בא להבהיר כי אדם שהחוק
 ״ י 1 יי י המוצע חל עליו ויש במעשהו משום
 עבירה פלילית ועבירת משמעת כאחת יתן עליו גם את

 הדין' הפלילי וגם את הדין המשמעתי.

 משעה שגחשד אדם בעבירת משמעת, יש
ף ומתערער ממילא גם האמון בו, וכבוד י ע  ס
 המקצוע והשמירה על הלקוחות מחייבים להתלות את

 רשיונו עד שיתברר דיגו.

 סעיף זה יוצר מכשיר לשיקול שגי של
 סע*1* ^ החלטות ועדה לרישוי וועדת המשמעת.
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 המחיר 24 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי,,. ירושלים


