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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה)(תיקון מם׳ 2),
 תשל״ה-1975

 תיקוןסעיף! 1, בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמידה)׳ תשכ״א—1961! (להלן —
 החוק העיקרי) -

 (1) במקום הגדרת ״הממונה על השמירה״ יבוא:
 ״״הממונה על השמירה״ — מי שנתמנה להיות ממונה על השמירה לפי

 סעיף 2 (ב);״
 (2) בסופו יבוא:

 ״״תושב״ של ישוב — לרבות מי שגר בישוב ואינו רשום כתושב בו
 במרשם האוכלוסין ואינו ממלא חובת שמירה בישוב אחר.״

 החלפת סעיף 2 2, במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:
 ״אחריות לשמירה 2. (א) הממשלה רשאית להחליט כי בשטח פלוני תהיה השמירה

 נתונה בידי המשטרה (להלן - שטח שבאחריות המשטרה).
 (ב) אלוף הפיקוד או מי שהוא הסמיך, ובשטח שבאחריות המש
 טרה — מפקד משטרת מחוז או מי שהוא הסמיך׳ רשאי למנות ממונה על

 השמירה.

 (ג) שר הפנים רשאי׳ לאחר התייעצות עם שר הבטחון׳ ולגבי
 שטח שבאחריות המשטרה — לאחר התייעצות עם שר המשטרה׳ להשיל

 בצו חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים (להלן - צו שמירה).
 (ד) החלטת הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) וצו שמידה אינם

 טעונים פרסום ברשומות.״

 השמירה בפיקוד שבו השמירה נתוגה בידי המשטרה/
 יסמיך אלוף הפיקוד את האחראי מטעם המשטרה

 לשמירה באותו פיקוד׳׳.
 מאחר שלמעשה חולקה האחריות לבטחון בגזרות
 שונות בין צה׳׳ל רבץ המשטרה׳ נמצא צורך להשוות את
 מעמדו של מפקד משטרת מחוז למעמדו של אלוף פיקוד

 לצורך מינוי ממונים על השמירה.
 סעיף 2 לחוק חקי־פ קובע כי -שר הפנים רשאי׳ לאחר
 התייעצות עם שר הבטחון׳ להטיל בצו חובת שמירה
 על תושבי ישוב אי ישובים (להלן - צו השמירה) וצו
 כאמור אינו טעון פרסום ברשומות״. ־מוצע לקבוע כי
 לגבי שטח שבאחריות המשטרה יתייעץ שר הפנ־ם עם שר

 המשטרה במקום עם שר הבטחון,

י ו ג  ד

 סעיפים החוק הל עד כה על תושבי ישוב׳ כשהמונח
 1 ו־2 ״תושב״ לא הוגדר. מצב זה השאיר פתח
 לטענה של אנשים הגרים בישוב׳ אך אינם רשומים כתו
 שבים בו על פי מרשם האוכלוסין, כי אינם תושבים באותו
 ישוב לצורך חוק זה. בעיקר אמורים הדברים לגבי תוש
 בים הגרים באופן זמני בישוב׳ או גרים בו ימים מספר

 בשבוע או בחודש.
 כדי למנוע מצב כזה. הוגדר המונח ״תושב״ כך שיכ־
 לול תושבים זמניים באלה, ובלבד שאינם ממלאים

 למעשה חובת שמירה בישוב אחר.
 הגדרת ״הממונה על השמירה״ בחוק הקייב היא

 כלהלן:
 ״אדם שאלוף פיקוד׳ או מי שהוסמך על ידיו, מינהו
 לממונה על השמירה׳ ובלבד שלמינוי ממונה על

 * ם״ח תשב״א, עמ׳ 160; תשיל, עמ׳ 130.
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 3. בסעיף 3 להוק העיקרי, במקום ״סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934״ יברא ״פרק תיקון סעיף 3
 שלושה־עשר י לפקודת העיריות 2״ ובמקום ״סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941״

 יבוא ״סימן ג׳ בפרק ב׳ לפקודת המועצות המקומיות 3״.

. תיקון סעיף ל ״. 6  4. " בסעיף ד להוק העיקרי, במקום ״55״ יבוא ״5

 5. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן >ב< יבוא! מיקח ״י(, 8
 ״גב) מי שהוטלה עליו חובת שמירה הוא בחזקת כשר לשמירה
 כל עוד לא הוכח ההיפך בדרך שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר
 הבריאות: אולם מי שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית
 לשירות לפי חוק שירות בטחון׳ תשי׳׳ט-1959 לנוסח משולט*, כשרו
 לשמירה לפי חוק זה ייקבע בדרך שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר

 הבריאות.״

 6. במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא: - . .- התלפת«ףף7
 ״הבבלת החובה 9. (א) לא יחוייב אדם בשמירה יותר מפעמיים בחוזיש,וכסך הכל
 מבחינת הזמז לא יותר מעשר שעות בחודש בתקופה שבין א׳ בתשרי ול׳ בניסן, ולא
 יותר משמונה שעות בחודש בתקופה שבין א׳ באייר וכ״ט באלול, אלא
 אם אלוף הפיקוד או מפקד משטרת מחוז, לפי הענין, ראה הכרח מטעמי
 בטחון להורות׳ בדרך כלל או לישוב פלוני או לכמה ישובים, על הגדלת

 מספר השעות או הפעמים נבםעיף זה - הוראת הגדלה).

י ב ס  זרבד« ה

 ייקבע בבדיקה רפואית, שתיערך בדרך שקבע שר הפנים
 בהתייעצות כאמור״.

 מוצע לקבלע כי קיימת חזקה של כושר לשמירה מב
 חינת הבריאות עד גיל 65, תוך מתן אפשרות להוכיח
 את ההיפך באמצעות בדיקה רפואית. מי שאינו כשר
 לשירות בטחון לא יחול עליו 1טל הוכחה זה< אבל אפשר
 יהיה להזמינו לבדיקה רפואית ולפיה לקבוע אם יש לו

 כושר לשמירה.

 סעיף 6 סעיף 9 לחוק העיקרי קובע לאמוד:
 ״9. (א) לא יחוייב אדם בשמירה יותר משני לילות בחו
 דש ובסך הכל לא יותר מעשר שעות בחודש בתקופה
 שבין א׳ בתשרי ולי בניסן, ולא יותר משמונה שעות
 בחודש בתקופה שבין א׳ באייר וכ״ט באלול, אלא אם
 ראה אלוף הפיקוד הכרח, מטעמי בטחון, להורות, בדרך
 כלל או לישוב סלוני או לכמה ישובים, על הגדלת מספר

 השעות או הלילות (בסעיף זה - הודאת הארכה).

- מוצע תיקון טכני, שלפיו יאוזכרו הוראותיהן
 ע ״ של פקודת העיריות ושל פקודת המועצות

 המקומיות לפי מיקומן בנוסח החדש של שתי פקודות
 אלה.

, 4 סעיף 7 לחוק קובע כי ״לא תוטל חובת-  סע״
 השמירה אלא על גבר שהוא בגיל 55-18״.
 מוצע להרהיב את האפשרות להטיל.חובה זו. על גברים
 &ד גיל 65, לנוכח הצורך בכוח אדם לשמירה, בעיקר
ת חירום׳ שבהן מנוייה חלק ניכר מהאוכלוםיה  •עתו

 לשירות מילואים.

! .! ! _ סעיף 8 (ב) לחוק קובע כי -מי שלא מלאו  י לו 50 שנה הוא בחזקת כשר לשמירה כל סעיף 5
 עוד לא הוכח ההיפך בדרך שקבע שר הפנים בהתייעצות
 עם שד הבריאות; אדם שמלאו לו 50 שנה, כשרו לשמירה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 * ם״ח תשי״ט, עמי 286.
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 (ב) תקפה של הוראת הגדלה היא לשלושים יומ מדי שבה זולת
 אם שר הבטחון או שר המשטרה, לפי הענץ, אישר׳ לאחר התייעצות

 בועדת החוץ והבטחון של הכנסת, תקופת תוקף בוספת.

 >ג) הוראת הגדלה אינה טעונה פרסום ברשומות.
 (ד) לענין סעיף זה יבואו במנין זמני השמירה גפ השעות והימים
 שבהם מילא אדם חובת אבטחה לפי תקנות־שעתיחירום (אבטחת מוסדות

 חינוך), תשלי׳ד-51974.״

ף ״ ד, במקום סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא: י ע ״ ם  החלפ
 ״חובות עדיסית 11. חובת שירות שהוטלה על אדם לפי חוק ההתגוננות האזרחית,
 תשי״א-81951׳ או חובה שהוטלה על אדם לפי חוק שירות בטחון,
 תשי״ט-1959 בנוסח משולב]׳ דוחה חובה שהוטלה עליו לפי חוק זה.״

 ״יקי! סעיף 16 8. בסעיף 16 לחוק העיקרי׳ במקום ״300 לירות״ יבוא ״5000 לירות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הוראות תקנות־שעת׳־חידום (הבטחת מוסדות חינוך)׳
 תשל״ד-1974׳ מוצע להוסיף הוראה שלפיה בחישוב
 שעות השמירה והימים האמורים בסעיף יובאו בחשבון
 הזמנים שבהם מילא אדם חובתו על פי התקנות האמורות.

 סעיף 7 סעיף 11 לחוק העיקרי קובע כי ״חובת
 השמירה לפי חוק זה תהיה כפופה לחובת
 שירות בטחון לפי חוק שירות בטחון׳ תשי״ט-1959 [נוסח
 משולב}״. מוצע נוסח ברור יותר׳ הנותן נם עדיפות לחו
 בת שירות על פי חוק ההתגוננות האזרחית׳ תשי״א-ז195.

 מוצע כי סכומ הקנס המקסימלי של 300 לי סעיף 8
 רות שניתן לקבוע בחוק עזר או בצו שניתנו
 לפי חוק זה לגבי העובר על הודאה מהוראותיו של חוק
 עזר אד צו כאמור, יוגדל לסך 5,000 לירות, כדי שישמש
 גורם מרתיע למי שאינו ממלא חובה שהוטלה עליו מכוח
 חוק זה, בדומה לסכום הקנס המקסימלי שהוצע בהצעת
 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 6), תשל״ד-1974

 (הצעות חוק תשל״ד, ענ7׳ 99)׳ לגבי כלל חוקי העור
 הרשויות המקומיות.

 (ב) תקפה של הוראת הארכה הוא לשלושים יום
 אלא אפ אישר שר הבטחון׳ לאחר התייעצות בועדת

 חוץ ובטחון של הכנסת, תקופת תוקף נוספת.

 (0 הוראת הארכה אינה טעונה פרסום ברשומות.״
 לאחר שהתעוררו ספקות לגבי תחולת החוק במקרים
 של הטלת חובת שמירה ביום׳ נמצא צורך להבהיר במ
 פורש בחוק כי אין הבדל בץ ימים ולילות לענץ חובת
 השמירה, ומספר הפעמים הוא הקובע. כך נקבעה סמכות
 למפקד משטרת מחוז׳ במקביל לסמכות אלוף פיקוד׳

 לענין הוראת הארכה, שמוצע לכנותה הוראת הגדלה.

 מלשון החוק משתמע בי הוראת הארכה לשלושים יום
 היא חד־פעמית. לא הוגדר משך הזמן שלאחריו אפשר
 ליתן הוראה נוספת, ללא צורך לפנות לשר הבטחון או
 לשר המשטרה׳ החייבים מצדם להתייעץ עם ועדת החוץ
 והבטחון של הכנסת. מוצע לקבוע כי המפקדים המוס
 מכים יוכלו ליתן הוראת הגדלה לא יותר מפעם אחת

 כשנה לנבי כל ישוב שבשטח אחריותם.

 כדי למנוע מתושבים מעמסת יתר של שמירה, לנוכח

 5 ס״ח תשיל״ה, עמי 18.
 0 ם״ח תשי׳-א, עמ׳ 78.
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים,
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 המחיר 32 אגורות


