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 חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם )תיקון מס' 6(,
התשע"ב—2012*

בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—1992  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 4
בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

דין  בתי  חוק  לפי  ההוראות  יחולו  הערר  ועדת  ועל  זה  סעיף  לפי  ערר  על  ")ד( 
לחוק   45 סעיף  למעט  מנהליים(,  דין  בתי  חוק   — )להלן  התשנ"ב—1992 2  מינהליים, 
האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: תקנות לפי סעיף 54 לחוק האמור, לעניין 
ערר לפי סעיף זה וועדת הערר, יותקנו גם בהתייעצות עם השר לקליטת העלייה, 
הקליטה  העלייה,  "ועדת  יקראו  הכנסת"  של  ומשפט  חוק  החוקה  "ועדת  ובמקום 

והתפוצות של הכנסת"  

אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 4א

"ערעור לבית 
המשפט לעניינים 

מינהליים

החלטה סופית של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 ניתנת לערעור 4א 
לפני בית המשפט לעניינים מינהליים " 

ועדת 3 תיקון סעיף 24 של  שבסמכותה  בעניינים  "למעט  יבוא  בסופו  העיקרי,  לחוק   24 בסעיף 
כאמור מינהליים  לעניינים  המשפט  בית  של  בסמכותו  או   4 בסעיף  כאמור   הערר 

בסעיף 4א" 

תיקון חוק בתי דין 
מינהליים - מס' 9

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  3, בתוספת, אחרי פרט 23 יבוא:4 

ועדת ערר לפי סעיף 4 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—   24"
" 4 1992

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 69

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  5 )להלן — חוק בתי משפט לעניינים 5 
מינהליים(, בתוספת השנייה, אחרי פרט 20 יבוא:

ערעור לפי סעיף 4א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—   21"
" 41992

תחולה והוראות 
מעבר

הוראות חוק זה יחולו גם על ערר שהוגש לוועדת ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, 6  )א( 
לפני יום תחילתו של חוק זה )בסעיף זה — יום התחילה( וכן על החלטה של ועדת ערר 

בערר כאמור שניתנה לפני יום התחילה, הכל בכפוף להוראות סעיף זה 

ניתנה החלטה של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, בתקופה של 60  )ב( 
הימים שלפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד מתן ההחלטה, לצורך הגשת 
ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף 4א לחוק העיקרי ופרט 21 בתוספת 

השנייה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כנוסחם בסעיפים 2 ו–5 לחוק זה  

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 633, מיום כ"ו בחשוון התשע"ב )23 בנובמבר 2011(, עמ' 160 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 205; התשס"ג, עמ' 181   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"א, עמ' 1080   3

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   4

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 1202   5
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תובענה שהוגשה לפני יום התחילה לבית דין אזורי לעבודה על החלטה של ועדת  )ג( 
ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, תועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים שוועדת הערר 
נמצאת בתחום שיפוטו, ואולם אם החל הדיון בתובענה כאמור לפני יום התחילה, לא 
תועבר התובענה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן בית 

הדין האזורי לעבודה החליט להעבירה, מטעמים שיירשמו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, 
התשע"ב—2012*

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1 —

לפני ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )1(

""בן משפחה" — הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה 
על 21 שנים;

"חוק הכניסה לישראל" — חוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  2;

"חוק המעצרים" — חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—
;";3 1996

במקום ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )2(

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   1 בסעיף  כמשמעותו  תושב  שאינו  מי   — ""מסתנן" 
התשכ"ה—1965  4, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים 

לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;";

ההגדרה "ראש המטה הכללי" — תימחק;  )3(

בסופו יבוא:   )4(

""ממונה ביקורת הגבולות" — כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל" 

הוספת סעיף 9א 
— הוראת שעה

אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:2 

"סייג לתחולה 
— הוראת שעה

בתקופה האמורה בסעיף 9 לחוק למניעת הסתננות )עבירות 9א 
ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ב—2011 —

בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או   )1(
האדם כאמור מזויין" — לא תיקרא;

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 577, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 594 

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשס"ז, עמ' 463   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   4

תובענה שהוגשה לפני יום התחילה לבית דין אזורי לעבודה על החלטה של ועדת  )ג( 
ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, תועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים שוועדת הערר 
נמצאת בתחום שיפוטו, ואולם אם החל הדיון בתובענה כאמור לפני יום התחילה, לא 
תועבר התובענה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן בית 

הדין האזורי לעבודה החליט להעבירה, מטעמים שיירשמו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, 
התשע"ב—2012*

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 1 —

תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )1(

""בן משפחה" — הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה 
על 21 שנים;

"חוק הכניסה לישראל" — חוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  2;

"חוק המעצרים" — חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—
;";3 1996

במקום ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )2(

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   1 בסעיף  כמשמעותו  תושב  שאינו  מי   — ""מסתנן" 
התשכ"ה—1965  4, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים 

לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;";

ההגדרה "ראש המטה הכללי" — תימחק;  )3(

בסופו יבוא:   )4(

""ממונה ביקורת הגבולות" — כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל" 

הוספת סעיף 9א אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:2 
— הוראת שעה

"סייג לתחולה 
— הוראת שעה

בתקופה האמורה בסעיף 9 לחוק למניעת הסתננות )עבירות 9א 
ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ב—2011 —

בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או   )1(
האדם כאמור מזויין" — לא תיקרא;
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הוראות סעיפים 5 עד 9 לא יחולו אלא לעניין מסתנן   )2(
שהוא מזוין או שהסתנן כדי לבצע עבירה —

377א)א()5( לחוק  )א( של סחר בבני אדם לפי סעיף 
העונשין, התשל"ז—1977 5;

כדי לבצע עבירה לפי סימן ב' בפרק ג' לפקודת  )ב( 
הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג—1973 6 "

 ביטול סעיפים
11 עד 26, 28 ו–29 

סעיפים 11 עד 26 וסעיפים 28 ו–29 לחוק העיקרי — בטלים  3 

תיקון סעיף 30 
— הוראת שעה 

בסעיף 30 לחוק העיקרי — 4 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( צו גירוש לפי סעיף קטן )א( לא יבוצע אלא לאחר ששר הביטחון או 
עובד מדינה בכיר שהוסמך על ידיו, קבע כי ניתן לעשות כן בהתחשב בנסיבותיו 

האישיות של המסתנן ובמדינת היעד לגירושו 

)א2( ניתנו למסתנן אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, 
יבטל שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו את צו הגירוש שניתן לגביו לפי סעיף 

קטן )א( ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיף זה"   )2(

 הוספת סעיפים
30א עד 30ו 

— הוראת שעה

אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:5 

"הבאה לפני ממונה 
ביקורת הגבולות 

וסמכויותיו

ביקורת 30א  ממונה  לפני  יובא  במשמורת  הנתון  מסתנן  )א( 
הגבולות, לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום תחילת החזקתו 

במשמורת  

ממונה ביקורת הגבולות, רשאי, במקרים חריגים, לשחרר  )ב( 
מסתנן בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה 
אחרת או בתנאים שימצא לנכון )בחוק זה — ערובה(, אם 

שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו   )1(
במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת 

למנוע את הנזק האמור; 

אחרים  מיוחדים  הומניטריים  טעמים  קיימים   )2(
מהאמור בפסקה )1( המצדיקים את שחרורו של המסתנן 
בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת ייוותר קטין 

בלא השגחה;

המסתנן הוא קטין שאינו מלווה על ידי בן משפחה   )3(
או אפוטרופוס;

שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע   )4(
בהליכי גירושו  

ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר מסתנן בערובה,  )ג( 
אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526   6

ספר החוקים 2332, כ"ג בטבת התשע"ב, 2012 1 18
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חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן   )1(
בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק 

הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה; 

הגיש  שבו  מהמועד  חודשים  תשעה  חלפו   )2(
המסתנן בקשה כאמור בפסקה )1( וטרם ניתנה החלטה 

בבקשה; 

של  החזקתו  תחילת  מיום  שנים  שלוש  חלפו   )3(
המסתנן במשמורת 

על אף הוראות סעיף קטן )ב()2( או )4( או )ג(, לא ישוחרר  )ד( 
מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי התקיים 

תנאי מהתנאים המפורטים להלן: 

העדר  בשל  מתעכב  או  נמנע  מישראל  גירושו   )1(
שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו 

או הסדרת הליכי גירושו מישראל;

יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את   )2(
שלום הציבור או את בריאות הציבור; 

הוגשה לממונה ביקורת הגבולות חוות דעת מאת   )3(
גורמי הביטחון המוסמכים שלפיה במדינת מושבו או 
באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה 

לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;

והכל, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל 
במשמורת  החזקתו  המסתנן,  של  בריאותו  מצב  או  גילו 
עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק 

האמור 

שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה  )ה( 
ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך 
גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי 
דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש 
בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו 

הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה 

מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את  )ו( 
ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו 
בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר 

שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור 

ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת  )ז( 
הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו 
יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת 
ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן 

בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת 

הוא  יופטרו  שנקבע,  במועד  מישראל  המסתנן  גורש  )ח( 
וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין 

חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן   )1(
בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק 

הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה; 

הגיש  שבו  מהמועד  חודשים  תשעה  חלפו   )2(
המסתנן בקשה כאמור בפסקה )1( וטרם ניתנה החלטה 

בבקשה; 

של  החזקתו  תחילת  מיום  שנים  שלוש  חלפו   )3(
המסתנן במשמורת 

על אף הוראות סעיף קטן )ב()2( או )4( או )ג(, לא ישוחרר  )ד( 
מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי התקיים 

תנאי מהתנאים המפורטים להלן: 

העדר  בשל  מתעכב  או  נמנע  מישראל  גירושו   )1(
שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו 

או הסדרת הליכי גירושו מישראל;

יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את   )2(
שלום הציבור או את בריאות הציבור; 

הוגשה לממונה ביקורת הגבולות חוות דעת מאת   )3(
גורמי הביטחון המוסמכים שלפיה במדינת מושבו או 
באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה 

לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;

והכל, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל 
במשמורת  החזקתו  המסתנן,  של  בריאותו  מצב  או  גילו 
עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק 

האמור 

שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה  )ה( 
ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך 
גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי 
דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש 
בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו 

הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה 

מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את  )ו( 
ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו 
בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר 

שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור 

ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת  )ז( 
הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו 
יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת 
ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן 

בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת 

הוא  יופטרו  שנקבע,  במועד  מישראל  המסתנן  גורש  )ח( 
וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין 
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ששוחרר  מסתנן  כי  הגבולות  ביקורת  ממונה  נוכח  )ט( 
בערובה הפר או עומד להפר תנאי מתנאי שחרורו בערובה, 
רשאי הוא להורות, בצו, על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא 

להורות על חילוט או מימוש הערובה 

לא תינתן הוראה על חילוט או מימוש הערובה כאמור  )י( 
בסעיף קטן )ט( אלא לאחר שניתנה הזדמנות למסתנן או לערב, 
לפי העניין, לטעון את טענותיו, ובלבד שניתן לאתרו באופן 

סביר 

תנאי החזקה 
במשמורת

"מקום 30ב  זה,  לעניין  משמורת;  במקום  יוחזק  מסתנן  )א( 
משמורת" — כל אחד מאלה: 

לחוק  13א  בסעיף  כהגדרתו  משמורת  מקום   )1(
הכניסה לישראל, בשינויים המחויבים;

השר  עם  יחד  או  לבדו  הביטחון,  ששר  מקום   )2(
לביטחון הפנים, קבע, בצו, באישור הממשלה, כמקום 

משמורת לעניין חוק זה 

מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא  )ב( 
יהיה בהם, בהתחשב בנסיבות העניין, לרבות משך החזקתו 

במשמורת, כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו 

מאסירים  נפרד  בתא  יוחזק  במשמורת  הנתון  מסתנן  )ג(  
ומעצורים פליליים 

9)ב( לחוק המעצרים יחולו על החזקה  הוראות סעיף  )ד(  
במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים 

החזקה  על  יחולו  המעצרים  לחוק   10 סעיף  הוראות  )ה(  
במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים 

השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר הפנים, ובאישור  )ו(  
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בכפוף 
להוראות סעיף קטן )ב(, הוראות אחרות לעניין תנאי החזקה 
של  החזקה  תנאי  לעניין  לרבות  מיוחד,  משמורת  במקום 

משפחות וילדים 

עיקר זכויות המסתננים וחובותיהם במקום המשמורת  )ז( 
יפורסמו במקום בולט במקום המשמורת בעברית ובאנגלית 

מינוי בית דין 
לביקורת משמורת 

של מסתננים

לביקורת 30ג  דין  לבתי  שנתמנו  מי  מבין  ימנה,  המשפטים  שר 
משמורת של שוהים שלא כדין לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה 
לישראל, בית דין אחד או יותר לביקורת משמורת של מסתננים 
של  משמורת  לביקורת  הדין  בית   — זה  )בחוק  זה  חוק  לפי 

מסתננים(  

בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי —30ד סמכויות בית הדין )א( 

לאשר את החזקתו של המסתנן במשמורת, ואם   )1(
אישר כאמור יקבע כי עניינו של המסתנן יובא לפניו 
לבחינה נוספת בהתקיים תנאים שקבע או בתוך פרק 

זמן שקבע אשר לא יעלה על 60 ימים;
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להורות על שחרורו בערובה של המסתנן בתום   )2(
התנאים  התקיימו  כי  שוכנע  אם  שקבע,  זמן  פרק 
ובכפוף  )ג(  או  30א)ב(  סעיף  לפי  בערובה  לשחרור 

לסייגים הקבועים בסעיף 30א)ד(;

להורות על שינוי תנאי ערובה שנקבעו לפי סעיף   )3(
30א)ה(, וכן על חילוט ערובה עקב הפרת תנאי מתנאי 

השחרור בערובה 

הוראות סעיף 30א)ה( יחולו, בשינויים המחויבים, על  )ב( 
שחרור בערובה לפי צו של בית הדין לביקורת משמורת של 

מסתננים 

מסתננים  של  משמורת  לביקורת  הדין  בית  החלטת  )ג( 
תכלול את עיקרי טענות הצדדים, תהיה מנומקת ובכתב, 
ותימסר למסתנן בו במקום, במידת האפשר; ראה בית הדין 
צורך בבירור נוסף, יורה על הבאת המסתנן הנתון במשמורת 

לפניו במועד שיקבע 

החלת הוראות מחוק 
הכניסה לישראל 
לעניין בית הדין 

הוראות סימן ב' בפרק רביעי לחוק הכניסה לישראל, למעט 30ה 
הוראות סעיפים 13טו ו–13כא לחוק האמור, יחולו לעניין בית 
הדין לביקורת משמורת של מסתננים, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

בסעיף 13יד לחוק הכניסה לישראל —   )1(

ולא  האפשרי  "בהקדם  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
יאוחר מתום 96 שעות מעת תחילת החזקתו" יקראו "לא 

יאוחר מ–14 ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת";

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף  )ב( 
ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30א)ט( 

התשי"ד—1954 )בסימן זה — חוק למניעת הסתננות(";

בסעיף 13טז לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ז"   )2(
יקראו "סעיף 30א)ט( לחוק למניעת הסתננות ";

"סעיף  במקום  לחוק הכניסה לישראל,  13יז)ב(  בסעיף   )3(
13ו)ג(" יקראו "סעיף 30א)ה( לחוק למניעת הסתננות" 

ערעור ועתירה 
מינהליים

החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים נתונה 30ו  )א( 
לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים  

נגד  מינהליים  לעניינים  משפט  לבית  עתירה  הוגשה  )ב( 
החלטה לפי חוק זה בעניין גירוש, והיה תלוי ועומד, באותו 
מועד, ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת 
של מסתננים בעניין המשמורת או השחרור בערובה, ידון בית 
המשפט במסגרת העתירה גם בעניין המשמורת או השחרור 
בערובה, והערעור יימחק; ואולם אם טרם הגיש העותר ערעור 
גם  יכלול  בערובה,  השחרור  או  המשמורת  בעניין  מינהלי 

עניינים אלה במסגרת העתירה  

להורות על שחרורו בערובה של המסתנן בתום   )2(
התנאים  התקיימו  כי  שוכנע  אם  שקבע,  זמן  פרק 
ובכפוף  )ג(  או  30א)ב(  סעיף  לפי  בערובה  לשחרור 

לסייגים הקבועים בסעיף 30א)ד(;

להורות על שינוי תנאי ערובה שנקבעו לפי סעיף   )3(
30א)ה(, וכן על חילוט ערובה עקב הפרת תנאי מתנאי 

השחרור בערובה 

הוראות סעיף 30א)ה( יחולו, בשינויים המחויבים, על  )ב( 
שחרור בערובה לפי צו של בית הדין לביקורת משמורת של 

מסתננים 

מסתננים  של  משמורת  לביקורת  הדין  בית  החלטת  )ג( 
תכלול את עיקרי טענות הצדדים, תהיה מנומקת ובכתב, 
ותימסר למסתנן בו במקום, במידת האפשר; ראה בית הדין 
צורך בבירור נוסף, יורה על הבאת המסתנן הנתון במשמורת 

לפניו במועד שיקבע 

החלת הוראות מחוק 
הכניסה לישראל 
לעניין בית הדין 

הוראות סימן ב' בפרק רביעי לחוק הכניסה לישראל, למעט 30ה 
הוראות סעיפים 13טו ו–13כא לחוק האמור, יחולו לעניין בית 
הדין לביקורת משמורת של מסתננים, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

בסעיף 13יד לחוק הכניסה לישראל —   )1(

ולא  האפשרי  "בהקדם  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
יאוחר מתום 96 שעות מעת תחילת החזקתו" יקראו "לא 

יאוחר מ–14 ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת";

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף  )ב( 
ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30א)ט( 

התשי"ד—1954 )בסימן זה — חוק למניעת הסתננות(";

בסעיף 13טז לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ז"   )2(
יקראו "סעיף 30א)ט( לחוק למניעת הסתננות";

"סעיף  במקום  לחוק הכניסה לישראל,  13יז)ב(  בסעיף   )3(
13ו)ג(" יקראו "סעיף 30א)ה( לחוק למניעת הסתננות" 

ערעור ועתירה 
מינהליים

החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים נתונה 30ו  )א( 
לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים  

נגד  מינהליים  לעניינים  משפט  לבית  עתירה  הוגשה  )ב( 
החלטה לפי חוק זה בעניין גירוש, והיה תלוי ועומד, באותו 
מועד, ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת 
של מסתננים בעניין המשמורת או השחרור בערובה, ידון בית 
המשפט במסגרת העתירה גם בעניין המשמורת או השחרור 
בערובה, והערעור יימחק; ואולם אם טרם הגיש העותר ערעור 
גם  יכלול  בערובה,  השחרור  או  המשמורת  בעניין  מינהלי 

עניינים אלה במסגרת העתירה  
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אין בהחלטת בית משפט לעניינים מינהליים, בערעור  )ג( 
או בעתירה כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות בית הדין 
לביקורת משמורת של מסתננים, ואולם בכל עניין שהחליט 
בו בית המשפט במסגרת הערעור או העתירה לא ייזקק לו 
בית הדין אלא אם כן נוכח כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס 

להחלטת בית המשפט "

תיקון סעיף 31 
— הוראת שעה

בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי "ניתן צו לפי סעיף 30" יבוא "והתקיימו הוראות סעיף 6 
30)א1(" 

סעיף 34 לחוק העיקרי — בטל 7 ביטול סעיף 34 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 70

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  7 —8 

בתוספת הראשונה, בפרט 12 —   )1(

בכל מקום, במקום "מינהל אוכלוסין ועובדים זרים" יבוא "מינהל אוכלוסין,  )א( 
עובדים זרים ומסתננים";

אחרי פסקה )7( יבוא: )ב( 

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954 8 ";  )8("

בתוספת השנייה, אחרי פרט 10 יבוא:  )2(

"10א  ערעור לפי סעיף 30ו לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—
" 1954

סעיפים 2, 4, 5 ו–6 לחוק זה יעמדו בתוקפם שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה  9 תוקף

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 69(, התשע"ב—2012*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 68)ב(, 1 תיקון סעיף 68
אחרי פסקה )10( יבוא:

לפי שמו  פרסום  את  לאסור  בבקשה  בדיון  חשוד  של  עניינו  על  הגנה  לשם   )11(" 
סעיף 70)ה1( "

בסעיף 70 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 70

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )1(

לא יפרסם אדם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, עד תום ")ד1(  )1(
48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 521, מיום י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(, עמ' 1180 

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 98 

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 118   7

ס"ח התשי"ד, עמ' 160   8
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לחקירה, או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי 
המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל   )2(
אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין  )א( 
הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את 

טענותיו בעניין;

רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר  )ב( 
שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות ומודיעין במשטרת 
ישראל, או עובד ציבור האחראי על תחום חקירות ומודיעין ברשות 
מטעמים  העניין,  בנסיבות  כי  אישר  העניין,  לפי  אחרת,  חוקרת 

מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה: 

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריין   )1(
נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חיוני 

אחר;

בית  אישור  בקבלת  מהצורך  שייגרם  הפרסום  עיכוב   )2(
המשפט לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את מטרת הפרסום 

האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד  )ג( 
שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, 

בכתב ";

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא "אסר בית המשפט כאמור, יפקע האיסור עם הגשת   )2(
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת ";

בסעיף קטן )ה1( —  )3(

)1(, בסופה יבוא "הורה בית המשפט על איסור פרסום שמו של  בפסקה  )א( 
חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד 

החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת "; 

במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא: )ב( 

הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו   )2("
לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן 
תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס 
שבתוספת הרביעית, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ–24 
שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם מביניהם; לעניין 

זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

ובאישור הפנים  לביטחון  השר  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר   )3( 
לביצוע הוראות  לקבוע  רשאי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה   ועדת 

פסקה )2( ";

בסעיף קטן )ה2(, אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:  )4(

 ""רשות חוקרת" — משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת לחקור
על פי דין "

לחקירה, או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי 
המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל   )2(
אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין  )א( 
הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את 

טענותיו בעניין;

רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר  )ב( 
שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות ומודיעין במשטרת 
ישראל, או עובד ציבור האחראי על תחום חקירות ומודיעין ברשות 
מטעמים  העניין,  בנסיבות  כי  אישר  העניין,  לפי  אחרת,  חוקרת 

מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה: 

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריין   )1(
נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חיוני 

אחר;

בית  אישור  בקבלת  מהצורך  שייגרם  הפרסום  עיכוב   )2(
המשפט לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את מטרת הפרסום 

האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד  )ג( 
שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, 

בכתב ";

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא "אסר בית המשפט כאמור, יפקע האיסור עם הגשת   )2(
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת ";

בסעיף קטן )ה1( —  )3(

)1(, בסופה יבוא "הורה בית המשפט על איסור פרסום שמו של  בפסקה  )א( 
חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד 

החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת "; 

במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא: )ב( 

הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו   )2("
לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן 
תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס 
שבתוספת הרביעית, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ–24 
שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם מביניהם; לעניין 

זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

ובאישור הפנים  לביטחון  השר  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר   )3( 
לביצוע הוראות  לקבוע  רשאי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה   ועדת 

פסקה )2( ";

בסעיף קטן )ה2(, אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:  )4(

 ""רשות חוקרת" — משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת לחקור
על פי דין "
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 הוספת סעיפים 
70א עד 70ה

אחרי סעיף 70 לחוק העיקרי יבוא:3 

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 70)ה( או )ה1( 70א  )א( 
או להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 70)ד1()2( )בסימן זה 
— בקשה בעניין פרסום שם חשוד( תוגש לבית משפט שלום 

כמפורט להלן, לפי העניין, ותידון לפני דן יחיד: 

70)ה( — לבית משפט השלום  בקשה לפי סעיף   )1(
שבאזור שיפוטו נעברה לפי החשד העבירה שבקשר 
נמצאת  או  חלקה,  או  כולה  הבקשה,  מוגשת  אליה 
היחידה הממונה על חקירת העבירה ברשות החוקרת; 

לבית   — )ה1(  או  70)ד1()2()א(  סעיף  לפי  בקשה   )2(
מגורי  מקום  נמצא  שיפוטו  שבאזור  השלום  משפט 

החשוד 

באותו  כאמור  בקשה  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )ב( 
בעניין  )ה1(  או  70)ד1()2()א(  סעיף  לפי  המוגשת  קטן  סעיף 
חשוד המוחזק במעצר, תוגש לבית המשפט שדן במעצר; טרם 
התקיים דיון במעצר — תוגש הבקשה לבית משפט המוסמך 
לדון במעצר לפי סעיף 3)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 

אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—1996  2 

על אף הוראות סעיף זה, שר המשפטים רשאי, באישור  )ג( 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות מיוחדות 
המקומית  הסמכות  לו  נתונה  שתהא  המשפט  בית  לעניין 
לדון בבקשה בעניין פרסום שם חשוד לאחר שעות העבודה 

הרגילות של בתי המשפט  

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 70ב  )א( 
בפסקאות שלהלן, יהיו כמפורט לצדן: 

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
70)ד1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
70ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
70)ה(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ה1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

רשות חוקרת לא תהיה צד לדיון בבקשה של חשוד  )ג( 
לאסור את פרסום שמו לפי סעיף 70)ה1(, אלא אם כן ביקשה 

זאת 

 בקשה לביטול
איסור פרסום 

ציווה בית המשפט על איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, 70ג  )א( 
)ה( או )ה1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור, לרבות כלי 
תקשורת, להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה לביטולו; 

בקשת הביטול תידון לפני דן יחיד  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   2
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היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום 

ההחלטות המפורטות להלן ניתנות לערעור בתוך שבעה 70ד  )א( 
ימים, ובית המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד: 

איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, )ה( או )ה1(;   )1(

)ג( או  התרת פרסום לפי סעיף 70)א(, )ב( סיפה,   )2(
)ד1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 70)ב( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 70ג   )3(

החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור  )ב( 
בפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )א(, ניתנת לערעור ברשות 
לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים; בית המשפט העליון 
ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על 
הסף בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות הערעור, ידון 

בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד  

בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ג( 
שבסעיף קטן )א( או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות 
ערעור כאמור בסעיף קטן )א( או )ב(, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו 

 תקנות לעניין
איסור פרסום

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 70ה 
הכנסת, לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור 
או להתיר את פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים 70 

עד 70ד, ואת דרכי הדיון בבקשה "

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:4 

תוספת רביעית
)סעיף 70(

בבית משפט השלום ב                                                                בקשה מס'            /          

בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים

)לפי סעיף 70)ה1( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984 )להלן — החוק((

אני הח"מ

                                                                                                                                                                                                      
              שם משפחה                 שם פרטי                         שם האב                  שם האם 

                                                                                                                                                                                                      
       מספר זהות                 רחוב                            מספר בית          יישוב               טלפון

לאחר שנודע לי כי אני חשוד לכאורה ב — 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום 

ההחלטות המפורטות להלן ניתנות לערעור בתוך שבעה 70ד  )א( 
ימים, ובית המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד: 

איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, )ה( או )ה1(;   )1(

)ג( או  התרת פרסום לפי סעיף 70)א(, )ב( סיפה,   )2(
)ד1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 70)ב( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 70ג   )3(

החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור  )ב( 
בפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )א(, ניתנת לערעור ברשות 
לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים; בית המשפט העליון 
ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על 
הסף בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות הערעור, ידון 

בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד  

בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ג( 
שבסעיף קטן )א( או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות 
ערעור כאמור בסעיף קטן )א( או )ב(, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו 

 תקנות לעניין
איסור פרסום

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 70ה 
הכנסת, לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור 
או להתיר את פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים 70 

עד 70ד, ואת דרכי הדיון בבקשה "

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:4 
רביעית

תוספת רביעית
)סעיף 70(

בבית משפט השלום ב                                                                בקשה מס'            /          

בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים

)לפי סעיף 70)ה1( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984 )להלן — החוק((

אני הח"מ

                                                                                                                                                                                                      
              שם משפחה                 שם פרטי                         שם האב                  שם האם 

                                                                                                                                                                                                      
       מספר זהות                 רחוב                            מספר בית          יישוב               טלפון

לאחר שנודע לי כי אני חשוד לכאורה ב — 
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מגיש בזה בקשה לפי סעיף 70)ה1( לחוק, לאיסור פרסום שמי וכל פרט אחר שיש בו כדי 
לזהותי או לאיסור פרסום פרט אחר מפרטי החקירה כמפורט להלן:

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

שכן הפרסום עלול לגרום לי נזק חמור, מנימוקים אלה:

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   
             תאריך                                                                                            חתימה"

תיקון חוק השיפוט 
הצבאי - מס' 65

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו—1955 3 —5 

בסעיף 325 —  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: )א( 

לא יפרסם אדם את שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב )ה1(  )1(
אישום עד תום 48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה 
או שהיה עליו להתייצב לחקירה או עד סיומו של הדיון הראשון 
שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי המוקדם מביניהם; לעניין זה לא 

יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד   )2(
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית הדין הצבאי התיר את פרסום שמו של החשוד בשל  )א( 
העניין הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות 

להשמיע את טענותיו בעניין;

את  לפרסם  ביקשה  או  פרסמה  הצבאית  המשטרה  )ב( 
שם החשוד, לאחר שקצין משטרה צבאית בדרגת סגן אלוף 
ומעלה אישר כי בנסיבות העניין, מטעמים מיוחדים שנרשמו, 

התקיימו שני אלה:

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת   )1(
עבריין נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו 

או לצורך חיוני אחר;

עיכוב הפרסום שייגרם מהצורך בקבלת אישור   )2(
בית הדין הצבאי לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את 

מטרת הפרסום האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו,  )ג(  
ובלבד שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או 

על ידי בא כוחו, בכתב ";

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "אסר בית הדין כאמור, יפקע האיסור עם הגשת  )ב( 
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

בסעיף קטן )ו1( — )ג( 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 1169   3
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)1(  האמור בו יסומן ")1(" ובסופו יבוא "הורה בית הדין על איסור פרסום 
שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת 

כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

מיוצג  ואינו  עצור  שהוא  חשוד  תיידע  הצבאית  המשטרה   )2("
בדבר זכותו לבקש מבית הדין הצבאי לאסור את פרסום שמו לפי 
הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו 
באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט, 
בשינויים המחויבים, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר 
מ–24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם 

מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות ";

אחרי סעיף 325 יבוא:  )2(

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ו( או )ו1( או 325א 
להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ה1()2()א( )בסימן זה 

— בקשה בעניין פרסום שם חשוד(, תידון לפני דן יחיד 

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 325ב  )א( 
בפסקאות שלהן, יהיו כמפורט לצדן:

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
325)ה1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
325ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
325)ו(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ו1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

 בקשה לביטול
איסור פרסום

סעיף 325ג  לפי  פרסום  איסור  על  הצבאי  הדין  בית  ציווה  )א( 
325)ה(, )ו( או )ו1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור להגיש 
בקשת  לביטולו;  בקשה  הצו  את  שנתן  הצבאי  הדין  לבית 

הביטול תידון לפני דן יחיד 

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום

ההחלטות המפורטות להלן, ניתנות לערעור בתוך שבעה 325ד  )א( 
ימים, ובית הדין הצבאי לערעורים ידון בערעור בדן יחיד:

איסור פרסום לפי סעיף 325)ה(, )ו( או )ו1(;  )1(

או  )ד(  )ג(,  325)א(,  סעיף  לפי  פרסום  התרת   )2(
)ה1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 325)ג( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 325ג   )3(

)1(  האמור בו יסומן ")1(" ובסופו יבוא "הורה בית הדין על איסור פרסום 
שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת 

כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

מיוצג  ואינו  עצור  שהוא  חשוד  תיידע  הצבאית  המשטרה   )2("
בדבר זכותו לבקש מבית הדין הצבאי לאסור את פרסום שמו לפי 
הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו 
באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט, 
בשינויים המחויבים, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר 
מ–24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם 

מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות ";

אחרי סעיף 325 יבוא:  )2(

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ו( או )ו1( או 325א 
להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ה1()2()א( )בסימן זה 

— בקשה בעניין פרסום שם חשוד(, תידון לפני דן יחיד 

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 325ב  )א( 
בפסקאות שלהן, יהיו כמפורט לצדן:

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
325)ה1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
325ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
325)ו(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ו1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

 בקשה לביטול
איסור פרסום

סעיף 325ג  לפי  פרסום  איסור  על  הצבאי  הדין  בית  ציווה  )א( 
325)ה(, )ו( או )ו1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור להגיש 
בקשת  לביטולו;  בקשה  הצו  את  שנתן  הצבאי  הדין  לבית 

הביטול תידון לפני דן יחיד 

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום

ההחלטות המפורטות להלן, ניתנות לערעור בתוך שבעה 325ד  )א( 
ימים, ובית הדין הצבאי לערעורים ידון בערעור בדן יחיד:

איסור פרסום לפי סעיף 325)ה(, )ו( או )ו1(;  )1(

או  )ד(  )ג(,  325)א(,  סעיף  לפי  פרסום  התרת   )2(
)ה1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 325)ג( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 325ג   )3(
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בית דין צבאי שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ב( 
שבסעיף קטן )א( או בית הדין הצבאי לערעורים שדן בערעור 
על החלטות כאמור באותן פסקאות, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו "

תיקון חוק בית הדין 
לעבודה - מס' 40

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969  4, בסעיף 43 —6 

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )10( יבוא:  )1(

")11( בית הדין שתהא נתונה לו הסמכות המקומית לדון בבקשה בעניין פרסום 
שם חשוד לפי סעיף 70)ד1()2()א(, )ה( או )ה1( לחוק בתי המשפט, לרבות בקשה 
כאמור המוגשת לאחר שעות העבודה הרגילות של בית הדין, על אף האמור 

בסעיף 70א)א( ו–)ב( לחוק בתי המשפט "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ו–)10(" יבוא "עד )11("   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת היערות )מס' 5(, התשע"ב—2012*

בפקודת היערות  1 )להלן — הפקודה(, בכל מקום, במקום "שר החקלאות" יבוא "השר" 1 החלפת מונח

בסעיף 2 לפקודה, בסופו יבוא:2 תיקון סעיף 2

""אילן מוגן" — עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו כאמור בסעיף 14;

"העתקה" — עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן 
שיבטיח את המשך צמיחתו;

"כריתה" — חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל 
פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, 
הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום 

קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה;

"עץ בוגר" — עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 
130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות;

"ערך", של אילן מוגן או עץ בוגר — שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין השאר, 
על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי 

וההיסטורי;

"השר" — שר החקלאות ופיתוח הכפר "

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 574, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 570 

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600, )א( 710; ס"ח התשס"ט, עמ' 83    1

4  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 74 
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 תיקון כותרת 
חלק ה'

בכותרת חלק ה' לפקודה, במקום "הגנת אילנות" יבוא "הגנה על אילנות מוגנים ועצים 3 
בוגרים" 

בסעיף 14 לפקודה, במקום הרישה עד המילה "להכריז" יבוא "השר, לאחר התייעצות 4 תיקון סעיף 14 
עם הוועדה המייעצת כאמור בסעיף 15)ד( ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של 
הכנסת רשאי להכריז", אחרי "חלק של מחוז" יבוא "דרך כלל או" ובסופו יבוא "השר 

יבחן מעת לעת את הצורך בעדכון הצו" 

 החלפת סעיפים 
15 ו–15א

במקום סעיפים 15 ו–15א לפקודה יבוא: 5  

"איסור כריתה, 
העתקה או הובלה 

של אילן מוגן או עץ 
בוגר בלי רישיון

לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו וכן 15  )א( 
לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם 
קבע השר כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל 

תחילה רישיון לכך מפקיד היערות 

מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה  )ב( 
שניתנו לפי סעיף זה יפורסם טרם מועד כניסתם לתוקף של 
הרישיונות, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח 
את  שנתן  היערות  פקיד  של  האינטרנט  באתר  או  הכפר 
הרישיון האמור, ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד 
היערות שנתן את הרישיון; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין 
פרטי המידע שיפורסם, אופן פרסום המידע וכן דרכי פרסום 

נוספות 

השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כאמור  )ג( 
של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  )ד(  קטן  בסעיף 
או  כריתה  שבהם  מקרים  סוגי  בצו  לקבוע  רשאי  הכנסת, 
העתקה, בכל שטח המדינה או באזור מוגדר, לא יהיו טעונות 
רישיון לפי סעיף זה, אם נוכח כי אין צורך ציבורי בקבלת 
העץ  או  המוגן  האילן  סוג  בשל  השאר  בין  כאמור,  רישיון 
הבוגר או מיקומו, ורשאי הוא לקבוע חובות, הגבלות ותנאים 
שיחולו על מי שמבצע כריתה או העתקה כאמור; לעניין זה, 
"צורך ציבורי" — לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית 

והיסטורית 

השר ימנה ועדה מייעצת אשר תמליץ לשר לעניין )ד(  )1(
מתן צו לפי סעיף קטן )ג( וסעיף 14, ואלה חבריה:

שני נציגי השר, מבין עובדי משרדו, אחד מהם  )א( 
יהיה פקיד היערות — והוא יהיה היושב ראש;

עובדי  מבין  הסביבה  להגנת  השר  נציג  )ב( 
משרדו;

מבין  לישראל,  הקיימת  הקרן  נציגי  שני  )ג( 
עובדיה הממונים על תחום הייעור;

והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  נציג  )ד( 
הלאומיים, מבין עובדיה;

חבר סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה  )ה( 
או האקולוגיה  הייעור,  בתחום  מומחיות  בעל 

בכותרת חלק ה' לפקודה, במקום "הגנת אילנות" יבוא "הגנה על אילנות מוגנים ועצים 3 
בוגרים" 

 תיקון כותרת 
חלק ה'

בסעיף 14 לפקודה, במקום הרישה עד המילה "להכריז" יבוא "השר, לאחר התייעצות 4 
עם הוועדה המייעצת כאמור בסעיף 15)ד( ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של 
הכנסת רשאי להכריז", אחרי "חלק של מחוז" יבוא "דרך כלל או" ובסופו יבוא "השר 

יבחן מעת לעת את הצורך בעדכון הצו" 

תיקון סעיף 14 

 החלפת סעיפים במקום סעיפים 15 ו–15א לפקודה יבוא: 5  
15 ו–15א

"איסור כריתה, 
העתקה או הובלה 

של אילן מוגן או עץ 
בוגר בלי רישיון

לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו וכן 15  )א( 
לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם 
קבע השר כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל 

תחילה רישיון לכך מפקיד היערות 

מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה  )ב( 
שניתנו לפי סעיף זה יפורסם טרם מועד כניסתם לתוקף של 
הרישיונות, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח 
את  שנתן  היערות  פקיד  של  האינטרנט  באתר  או  הכפר 
הרישיון האמור, ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד 
היערות שנתן את הרישיון; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין 
פרטי המידע שיפורסם, אופן פרסום המידע וכן דרכי פרסום 

נוספות 

השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כאמור  )ג( 
של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  )ד(  קטן  בסעיף 
או  כריתה  שבהם  מקרים  סוגי  בצו  לקבוע  רשאי  הכנסת, 
העתקה, בכל שטח המדינה או באזור מוגדר, לא יהיו טעונות 
רישיון לפי סעיף זה, אם נוכח כי אין צורך ציבורי בקבלת 
העץ  או  המוגן  האילן  סוג  בשל  השאר  בין  כאמור,  רישיון 
הבוגר או מיקומו, ורשאי הוא לקבוע חובות, הגבלות ותנאים 
שיחולו על מי שמבצע כריתה או העתקה כאמור; לעניין זה, 
"צורך ציבורי" — לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית 

והיסטורית 

השר ימנה ועדה מייעצת אשר תמליץ לשר לעניין )ד(  )1(
מתן צו לפי סעיף קטן )ג( וסעיף 14, ואלה חבריה:

שני נציגי השר, מבין עובדי משרדו, אחד מהם  )א( 
יהיה פקיד היערות — והוא יהיה היושב ראש;

עובדי  מבין  הסביבה  להגנת  השר  נציג  )ב( 
משרדו;

מבין  לישראל,  הקיימת  הקרן  נציגי  שני  )ג( 
עובדיה הממונים על תחום הייעור;

והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  נציג  )ד( 
הלאומיים, מבין עובדיה;

חבר סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה  )ה( 
או האקולוגיה  הייעור,  בתחום  מומחיות  בעל 
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הבוטניקה; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" 
המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  שהוכר  מוסד   —

להשכלה גבוהה, התשי"ח—1958 2;

נציג ציבור בעל מומחיות בתחום הייעור,  )ו( 
האקולוגיה או הבוטניקה, לפי המלצת הגופים 
גופים  ייצוג  לחוק  לתוספת  א'  בחלק  המנויים 
הסביבה  איכות  בשמירת  שעניינם  ציבוריים 

)תיקוני חקיקה(, התשס"ג—2002 3 

היו הדעות שקולות, יהיה ליושב ראש הוועדה   )2(
המייעצת קול נוסף 

בישיבות הוועדה המייעצת רשאי להיות נוכח   )3(
נציג של הארגון היציג של הקבלנים בישראל, כמשקיף 

בלבד 

באתר  יפורסמו  המייעצת  הוועדה  המלצות   )4(
האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ויהיו 

פתוחות לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד 

תנאים למתן רישיון 
ותנאים ברישיון

לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, 15א  )א( 
כאמור בסעיף 15)א(, אלא לאחר שנוכח, כי על אף מצבו, גילו, 
נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי 
וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש 
הרישיון כאמור, לא ניתן להותירו במקומו או להעתיקו כאמור 

בסעיף קטן )ג( 

היערות  פקיד  יקבע  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  ברישיון  )ב( 
בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד 
שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או 
האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או 
האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן )ה()1( )בסעיף 
תנאים  בשל  כי  היערות  פקיד  סבר  חלופית(;  נטיעה   — זה 
סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, 
יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי 
בשיעור ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמור; לעניין 
קביעת מועד הנטיעה יביא בחשבון פקיד היערות, אם ביקש 

זאת מבקש הרישיון, את מועדה של שנת שמיטה 

לא ייתן פקיד היערות רישיון להעתיק אילן מוגן או  )ג( 
עץ בוגר, כאמור בסעיף 15)א(, אלא לאחר שנוכח, כי על אף 
מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, 
האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו 
מתבקש הרישיון כאמור, לא ניתן להותירו במקומו; ברישיון 
סעיף לפי  להעתקה,  תנאים  היערות  פקיד  יקבע   כאמור 

קטן )ה()2( 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   2

ס"ח התשס"ג, עמ' 118   3
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של פקיד  )ד( 
היערות להתנות מתן רישיון כריתה או העתקה לפי סעיף 
15)א( בהפקדת ערובה על ידי בעל הרישיון להבטחת עמידתו 
בתנאי הרישיון או מסמכותו לקבוע תנאים אחרים ברישיון 

לפי אותו סעיף 

השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור  )ה( 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין 

סעיף זה, לרבות בעניינים אלה:

האופן שבו יחשב פקיד היערות את ערכו של אילן   )1(
מוגן או עץ בוגר, לעניין נטיעה חלופית, וכן — בהסכמת 
שר האוצר — שיעור ההיטל הכספי שישולם אם לא 
ניתן לבצע נטיעה חלופית, אופן ומועד תשלומו, דרכי 

הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל הכספי;

תנאים להעתקת אילן מוגן או עץ בוגר, ובכלל זה   )2(
אופן ביצוע ההעתקה וסוגי העתקה;

כללים ואמות מידה למתן רישיון כריתה ורישיון   )3(
העתקה;

הוראות ותנאים לעניין גובה ערובה כאמור בסעיף   )4(
קטן )ד(, תקופתה, תנאיה, הצמדתה ואופן תשלומה "

בסעיף 17 לפקודה —6 תיקון סעיף 17 

בסעיף קטן )7(, במקום הרישה עד המילים "אילן כזה" יבוא "הכורת אילן מוגן או   )1(
עץ בוגר או מעתיקו", במקום "יאשם בעבירה ויהיה צפוי למאסר" יבוא "דינו — מאסר", 

במקום "לקנס" יבוא "קנס" והמילים "או לשני העונשין כאחד" — יימחקו;

אחרי סעיף קטן )7( יבוא:   )2(

")7א( המוביל אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם שלא על פי רישיון כאמור 
בסעיף 15)א(, דינו — קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין "

אחרי סעיף 17 לפקודה יבוא:7 הוספת סעיף 17א

"אחריות נושא 
משרה

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן 17א  )א( 
למניעת עבירות לפי סעיף 17)2( ו–)7( בידי התאגיד או בידי 
זו, דינו — קנס כאמור בסעיף  עובד מעובדיו; המפר הוראה 
61)א()3( לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" — 
אדם  או  מוגבל,  שותף  למעט  שותף,  בתאגיד,  פעיל  מנהל 

האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה 

)7( בידי תאגיד או  17)2( או  נעברה עבירה לפי סעיף  )ב( 
בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד 
הפר חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל 

שניתן כדי למלא את חובתו "

בסעיף 25א לפקודה, במקום "לכריתת אילנות ועצים בוגרים, שניתנו לפי סעיפים 5 ו–15" 8 תיקון סעיף 25א 
יבוא "לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו–15)א(" 
ואחרי "זהות מקבלי הרישיון," יבוא "תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום 

היטל כאמור בסעיף 15א)ב(," ואחרי "להתרת הכריתה" יבוא "או ההעתקה" 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של פקיד  )ד( 
היערות להתנות מתן רישיון כריתה או העתקה לפי סעיף 
15)א( בהפקדת ערובה על ידי בעל הרישיון להבטחת עמידתו 
בתנאי הרישיון או מסמכותו לקבוע תנאים אחרים ברישיון 

לפי אותו סעיף 

השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור  )ה( 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין 

סעיף זה, לרבות בעניינים אלה:

האופן שבו יחשב פקיד היערות את ערכו של אילן   )1(
מוגן או עץ בוגר, לעניין נטיעה חלופית, וכן — בהסכמת 
שר האוצר — שיעור ההיטל הכספי שישולם אם לא 
ניתן לבצע נטיעה חלופית, אופן ומועד תשלומו, דרכי 

הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל הכספי;

תנאים להעתקת אילן מוגן או עץ בוגר, ובכלל זה   )2(
אופן ביצוע ההעתקה וסוגי העתקה;

כללים ואמות מידה למתן רישיון כריתה ורישיון   )3(
העתקה;

הוראות ותנאים לעניין גובה ערובה כאמור בסעיף   )4(
קטן )ד(, תקופתה, תנאיה, הצמדתה ואופן תשלומה "

תיקון סעיף 17 בסעיף 17 לפקודה —6 

בסעיף קטן )7(, במקום הרישה עד המילים "אילן כזה" יבוא "הכורת אילן מוגן או   )1(
עץ בוגר או מעתיקו", במקום "יאשם בעבירה ויהיה צפוי למאסר" יבוא "דינו — מאסר", 

במקום "לקנס" יבוא "קנס" והמילים "או לשני העונשין כאחד" — יימחקו;

אחרי סעיף קטן )7( יבוא:   )2(

")7א( המוביל אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם שלא על פי רישיון כאמור 
בסעיף 15)א(, דינו — קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין "

הוספת סעיף 17אאחרי סעיף 17 לפקודה יבוא:7 

"אחריות נושא 
משרה

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן 17א  )א( 
למניעת עבירות לפי סעיף 17)2( ו–)7( בידי התאגיד או בידי 
זו, דינו — קנס כאמור בסעיף  עובד מעובדיו; המפר הוראה 
61)א()3( לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" — 
אדם  או  מוגבל,  שותף  למעט  שותף,  בתאגיד,  פעיל  מנהל 

האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה 

)7( בידי תאגיד או  17)2( או  נעברה עבירה לפי סעיף  )ב( 
בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד 
הפר חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל 

שניתן כדי למלא את חובתו "

בסעיף 25א לפקודה, במקום "לכריתת אילנות ועצים בוגרים, שניתנו לפי סעיפים 5 ו–15" 8 
יבוא "לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו–15)א(" 
ואחרי "זהות מקבלי הרישיון," יבוא "תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום 

היטל כאמור בסעיף 15א)ב(," ואחרי "להתרת הכריתה" יבוא "או ההעתקה" 

תיקון סעיף 25א 
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בסעיף 26)ה( לפקודה —9 תיקון סעיף 26 

האמור בו יסומן ")1(", ובסופו יבוא "וכן — באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של   )1(
הכנסת — פטור מאגרה לגופים שתפקידם ועיסוקם בייעור או בשמירת טבע; השר רשאי 

לקבוע פטור כאמור לקרן הקיימת לישראל ולרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

תקנות לפי פסקת משנה )1( לעניין קביעת האגרות שישולמו לרשות מקומית   )2("
שאותה קבע השר, בעד בקשה לרישיון לפי סעיף 15)א( המוגשת בתחום אותה 
רשות מקומית, ייקבעו לאחר התייעצות עם שר הפנים; אגרות שנקבעו בתקנות 
כאמור יחולו בתחומי אותה רשות מקומית, אלא אם כן קבעה הרשות המקומית 

בחוק עזר אגרות בשיעורים נמוכים יותר;" 
 הוספת סעיפים 

28 ו–29
אחרי סעיף 27 לפקודה יבוא: 10 

נדרש רישיון או היתר לפי חוק עזר של רשות מקומית 28 "עדיפות  )א( 
לכריתת אילן מוגן או עץ בוגר, להעתקתו או להובלתו, לא 
יידרש רישיון כאמור ולא תיגבה אגרה בעד הגשת בקשה 
לרישיון כאמור, למעט אגרה שקבעה רשות מקומית כאמור 

בסעיף 26)ה()2( סיפה, אלא לפי הוראות פקודה זו  

אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מהוראות חוק גנים  )ב( 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים, 
פרק  לפי  היתר  קבלת  מחובת  זה  ובכלל  התשנ"ח—1998  4, 
חמישי לחוק האמור לעניין אילן מוגן או עץ בוגר שהוא ערך 

טבע מוגן כהגדרתו בחוק האמור 
הגבלות לעניין 

הסמכת פקיד יערות
לא יסמיך השר פקיד יערות בסמכויות לפי סעיפים 20 ו–23, 29 

אלא פקיד יערות שהוא עובד המדינה בהסמכה מפורשת 
לעניין סמכויות אלה "

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 71

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000 5, בתוספת הראשונה, בפרט 41, 11 
אחרי פסקה )2( יבוא:

החלטה של רשות לפי פקודת היערות 6 "  )3("

תחילתם של סעיפים 15)א( ו–15א)א( עד )ד( לפקודה, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, שישה 12 תחילה
חודשים מיום פרסומו של חוק זה או במועד תחילתן של תקנות לפי סעיפים 15)א( 
ו–15א)ה( לפקודה, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, לפי המוקדם; עד יום התחילה כאמור 

יעמדו בתוקפן הוראות סעיפים 15 ו–15א לפקודה כנוסחם ערב פרסומו של חוק זה 
תקנות ראשונות לפי סעיפים 15)א( ו–15א)ה( לפקודה, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יובאו 13 תקנות ראשונות

לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו 
של חוק זה 

צו שניתן לפי סעיף 14 לפקודה לפני יום פרסומו של חוק זה, יעמוד בתוקפו כל עוד 14 שמירת תוקף
לא בוטל או שונה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202    4

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 124   5

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600, )א( 710   6
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חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות )עתירה לבית משפט 
לעניינים מינהליים(, התשע"ב—2012*

תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )בחירות( 

- מס' 42

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה—1965  1 —1 

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הוועדה המרכזית" יבוא:   )1(

""בית משפט לעניינים מינהליים" — כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים;

"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" — חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 
התש"ס—2000  2;";

בסעיף 20 —  )2(

במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין פנקס הבוחרים"; )א( 

סעיף קטן )ג( — בטל; )ב( 

בסעיף 42 —   )3(

במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין רשימות ומועמדים"; )א( 

סעיף קטן )א1( — בטל; )ב( 

בסעיף 48)4(, במקום "המחוזי" יבוא "כאמור בסעיף 42";  )4(

בסעיף 96א —  )5(

בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לעניינים  )א( 
מינהליים";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: )ב( 

החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור  ")ו( 
לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך שבעה ימים 
מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד ";

אחרי סעיף 96א יבוא:  )6(

"עתירה נגד החלטה 
אחרת של מנהל 

הבחירות

מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה של 96ב   )א( 
מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות 
בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, 
רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד 
קטן  סעיף  לפי  עתירה  בהגשת  אין  כאמור;  החלטה 
הוגשה  שנגדה  ההחלטה  ביצוע  את  לעכב  כדי  זה 

העתירה 

עתירה נגד החלטה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש  )ב( 
בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה 
מנהל  המוקדם;  לפי  הבחירות,  מיום  או  העתירה 

הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 629, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב )21 בנובמבר 2011(, עמ' 132 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 111   1

ס"ח התש"ס, עמ' 190   2

חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות )עתירה לבית משפט 
לעניינים מינהליים(, התשע"ב—2012*

תיקון חוק הרשויות בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה—1965  1 —1 
המקומיות )בחירות( 

- מס' 42 בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הוועדה המרכזית" יבוא:   )1(

""בית משפט לעניינים מינהליים" — כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים;

"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" — חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 
התש"ס—2000  2;";

בסעיף 20 —  )2(

במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין פנקס הבוחרים"; )א( 

סעיף קטן )ג( — בטל; )ב( 

בסעיף 42 —   )3(

במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין רשימות ומועמדים"; )א( 

סעיף קטן )א1( — בטל; )ב( 

בסעיף 48)4(, במקום "המחוזי" יבוא "כאמור בסעיף 42";  )4(

בסעיף 96א —  )5(

בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לעניינים  )א( 
מינהליים";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: )ב( 

החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור  ")ו( 
לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך שבעה ימים 
מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד ";

אחרי סעיף 96א יבוא:  )6(

"עתירה נגד החלטה 
אחרת של מנהל 

הבחירות

מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה של 96ב   )א( 
מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות 
בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, 
רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד 
קטן  סעיף  לפי  עתירה  בהגשת  אין  כאמור;  החלטה 
הוגשה  שנגדה  ההחלטה  ביצוע  את  לעכב  כדי  זה 

העתירה 

עתירה נגד החלטה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש  )ב( 
בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה 
מנהל  המוקדם;  לפי  הבחירות,  מיום  או  העתירה 

הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה 
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בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו  )ג( 
בהתחשב  האפשרי,  בהקדם  זה  סעיף  לפי  בעתירה 
ממועד  ימים  משבעה  יאוחר  ולא  העניין,  בנסיבות 

הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית "

תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )בחירת 

ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם( - מס' 29

בחוק הרשויות המקומית )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה—1975 3 — 2 

בסעיף 1, לפני ההגדרה "רשות מקומית" יבוא:  )1(

""בית משפט לעניינים מינהליים" — כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים;

"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" — חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 
התש"ס—2000  4;";

בסעיף 21 —  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ובמקום "לפני בית  )א( 
המשפט" יבוא "לבית משפט לעניינים מינהליים";

בסעיף קטן )ג(, במקום הסיפה החל במילים "תקופת הערעור" יבוא "המועד  )ב( 
להגשת עתירה לפי סעיף קטן )ב(; ואם הוגשה עתירה — עם דחייתה " 

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 126

בפקודת העיריות 5 — 3 

בסעיף 123א —   )1(

)ג()1(, במקום "הגיש בקשה לבית משפט מוסמך" יבוא "עתר  בסעיף קטן  )א( 
לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 

התש"ס—2000  6 )בפקודה זו — בית משפט לעניינים מינהליים(";

בסעיף קטן )ה(, במקום הסיפה החל במילים "ואולם אם הגיש בקשה" יבוא  )ב( 
"ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן )ג()1(, יושעה מחברותו במועצה 

עד להחלטת בית המשפט בעתירה ";

בסעיף 125ב —  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "רשאים לערער" יבוא "רשאים  )א( 
לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים"; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ערעור כאמור יוגש" יבוא "עתירה כאמור תוגש"  )ב( 
והסיפה החל במילים "והוא יידון בפני שופט יחיד" — תימחק 

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 63

בפקודת המועצות המקומיות 7 —4 

בסעיף 2)ב()1(, אחרי "ערעורים" יבוא "עתירות";  )1(

בסעיף 8 —  )2(

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "בין שועדת הבחירות" יבוא "ניתן  )א( 
לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 

מינהליים, התש"ס—2000  8, נגד החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור;"; 

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"א, עמ' 690   3

ס"ח התש"ס, עמ' 190   4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"א, עמ' 981   5

ס"ח התש"ס, עמ' 190   6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 981   7

ס"ח התש"ס, עמ' 190   8
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במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

עתירה לפי סעיף קטן )א( תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה  ")ב( 
בערר 

יאוחר  לא  זה  סעיף  לפי  בעתירה  החלטתו  את  ייתן  המשפט  בית  )ג( 
משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית ";

סעיף 9 — בטל;  )3(

התוספת הראשונה — בטלה   )4(

 תיקון חוק
המועצות האזוריות 

)בחירת ראש 
המועצה( - מס' 6

בחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח—1988  9, בסעיף 6ג —5  

בסעיף קטן )ב(, במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ובמקום "לפני בית המשפט   )1(
המחוזי" יבוא "לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 

מינהליים, התש"ס—2000  10";

בסעיף קטן )ג(, במקום הסיפה החל במילים "תקופת הערעור" יבוא "המועד להגשת   )2(
עתירה לפי סעיף קטן )ב(; ואם הוגשה עתירה — עם דחייתה"  

 תיקון חוק
המועצות האזוריות 

)מועד בחירות 
כלליות( - מס' 7

4ג 6  בחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד—1994  11, אחרי סעיף 
יבוא:

"עתירה בעניין 
בחירות

מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני 4ד  )א( 
לפי  זה,  חוק  לפי  הבחירות  מנהל  ידי  על  שניתנה  בחירות 
פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת 
המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות 
בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות 
של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים 
כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—

נגד  מינהליים(,  לעניינים  משפט  בית   — זה  )בסעיף   12  2000
החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי 

לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה 

שבעה  בתוך  תוגש  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  עתירה  )ב( 
ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום 
הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר 

יהיו משיבים בעתירה 

החלטתו  את  ייתן  מינהליים  לעניינים  המשפט  בית  )ג( 
בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות 
העתירה,  הגשת  ממועד  ימים  משבעה  יאוחר  ולא  העניין, 

והחלטתו תהיה סופית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ח, עמ' 213; התשס"ח, עמ' 800   9

ס"ח התש"ס, עמ' 190   10

ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התש"ע, עמ' 248   11

ס"ח התש"ס, עמ' 190   12

במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

עתירה לפי סעיף קטן )א( תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה  ")ב( 
בערר 

יאוחר  לא  זה  סעיף  לפי  בעתירה  החלטתו  את  ייתן  המשפט  בית  )ג( 
משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית ";

סעיף 9 — בטל;  )3(

התוספת הראשונה — בטלה   )4(

 תיקון חוקבחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח—1988  9, בסעיף 6ג —5  
המועצות 

האזוריות )בחירת 
ראש המועצה( 

- מס' 6

בסעיף קטן )ב(, במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ובמקום "לפני בית המשפט   )1(
המחוזי" יבוא "לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים 

מינהליים, התש"ס—2000  10";

בסעיף קטן )ג(, במקום הסיפה החל במילים "תקופת הערעור" יבוא "המועד להגשת   )2(
עתירה לפי סעיף קטן )ב(; ואם הוגשה עתירה — עם דחייתה"  

4ג 6  בחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד—1994  11, אחרי סעיף 
יבוא:

 תיקון חוק
המועצות 

האזוריות )מועד 
בחירות כלליות( 

- מס' 7
"עתירה בעניין 

בחירות
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני 4ד  )א( 

לפי  זה,  חוק  לפי  הבחירות  מנהל  ידי  על  שניתנה  בחירות 
פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת 
המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות 
בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות 
של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים 
כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—

נגד  מינהליים(,  לעניינים  משפט  בית   — זה  )בסעיף   12  2000
החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי 

לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה 

שבעה  בתוך  תוגש  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  עתירה  )ב( 
ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום 
הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר 

יהיו משיבים בעתירה 

החלטתו  את  ייתן  מינהליים  לעניינים  המשפט  בית  )ג( 
בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות 
העתירה,  הגשת  ממועד  ימים  משבעה  יאוחר  ולא  העניין, 

והחלטתו תהיה סופית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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