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 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)(תיקון מס׳ 4),
 התשס״ב-2002*

. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשב״א-1961ו (להלן - החוק m 1 הוספת סעיף 

 העיקרי), אחרי סעיף 6 יבוא:

 ״סמכויות שומר 6א. (א) בסעיף זה -
 ברשויות מקומיות

 שנקבעו בצו ״חיפוש על גוף האדם״ - כהגדרתו בפקודת החיפוש:

, חומר  ״כלי נשק״ - כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, התש״ט-949ו2

, וסכין כהגדרתו  נפץ כמשמעותו בחוק חומרי נפץ, התשי״ד-1954נ

, או נשק אחר:  בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל״ז-7ד9ו4

 ״פקודת החיפוש״ - פקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],

;  התשב״ט-51969

 ״קצין מוסמך״ - קצין משטרה שהסמיך לכך המפקח הכללי של המשטרה

 או קצין צבא הגנה לישר<.ל שהסמיך לכך ראש המטה הכללי של צבא

 הגנה לישראל:

 ״שומר״ - מי שמבצע שמירה על היישוב שלגביו נתן השר לביטחון הפגים

 צו כאמור בסעיף קטן(בץו), כשהוא מבצע אחר מאלה:

 (1) מבצע חובת שמירה לפי חוק זה:

 (2) מבצע שמירה על היישוב על פי חוק עזר של רשות

 מקומית המסדיר שירותי שמירה שלא על פי חוק זה.

 (ב) (1) השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הביטחון,

 רשאי לקבוע בצו כי לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני

 פעולות איבה ברשות מקומית שעליה הוטל צו שמירה יהיו

 לשומר הסמכויות המפורטות לפי סעיף זה.

 (2) קבע השר לביטחון הפנים צו כאמור בפסקה (ו) לענין

 רשות מקומית מסוימת ואישר קצין מוסמך כי התקיימו בשומר

 שבאותה רשות מקומית התנאים שלהלן יהיו נתונות לשומר

 הסמכויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג) עד (ה):

 (א) הוא בעל רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי

 היריה, התש״ט-1949, או בעל תעודת הרשאה לפי החוק

 האמור:

 (ב) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
 הנתונות לשומר לפי חוק זה, על פי אמות המירה שנקבעו

 על ידי קצין מוסמך.

 (ג) לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה, רשאי
 השומר:

 * נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשס״ב(24 בדצמבר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3010, מיום ט״ו בסיון התשס״א (6 ביוני 2001), עמ׳ 666.

 1 סייח התשב״א, עמי 169: התש״ס, עמי 192.

 2 סייח התש״ס, עמי 143.

 5 סייח התשי״ד, עמי 64.

 4 סייח התשל״ז, עמי 226.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
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 ( ו) לדרוש מארם הנכנס לתחומה של רשות מקומית, למסור לו

 את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית

 אחרת המעיהה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה לפי בל דין;

 (2) לערוך חיפוש בכליו של אדם וברכבו בעת כניסתם

 לתחומה של הרשות המקומית:

 (3) להשתמש בסמכויות האמורות בפסקאות (ו) ו־(2) וכן

 לערוך חיפוש על פני גופו של אדם, בעת הימצאותו בתחומה

 של הרשות המקומית, אם היה לשומר חשד שהאדם נושא עמו

 שלא כהין כלי נשק:

 (4) לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור שהתגלה אגב

 החיפוש: חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר בהקדם למשטרה

 ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת החיפוש.

 (ר) חיפוש על פגי גופו של אדם הכרוך במגע גופני, ייערך על ידי בן

 מינו של האדם, אלא אם כן לא ניתן לעשות כן בנסיבות הענין ויש בדחיית

 החיפוש סיכון בלתי סביר לביטחון הציבור.

 (ה) (ו) סירב אדם לדרישת הזדהות או לעריכת חיפוש לפי סעיף

 זה, רשאי שומר למנוע מארם או מרכב את הכניסה לתחומה של

 הרשות המקומית, ואם היה לו חשד כי האדם נושא שלא כדין

 כלי נשק, רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר וכן

 לערוך את החיפוש על אף הסירוב.

 (2) על עיכוב לפי סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים,

 הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

, והוראות סעיף 44 לפקודת  אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-996ו6

 החיפוש.

 (3) סירב החשוד לעיכוב, רשאי השומר להשתמש בכוח סביר

 לצורך העיכוב עד לבואו של שוטר.

 (ו) שומר לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה,

 אלא בעת מילוי תפקידו ואם הוא עונד, באופן גלוי לעין, תג המזהה אותו

 ואת תפקידו והוא נושא עמו תעודה חתומה בידי קצין מוסמך המעירה על

 תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יראה על פי דרישה.

 (ז) מצא קצין מוסמך כי שומר עשה שימוש שלא כדין בסמכויותיו

 או מצא שלא התקיים בו עוד תנאי מהתנאים האמורים בסעיף קטן(בץ2),

 רשאי הוא, לאחר שנתן לשומר הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו,

 לבטל או להתלות את השימוש בסמכויות כאמור בסעיף זה וליטול ממנו

 את תעודתו.״

 2. בסעיף 19 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ב) - תיקון סעיף 19

 (1) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו, בסופו יבוא ״כנוסחו ערב תחילתו של חוק הרשויות

 המקומיות (הסדרת השמירה)(תיקון מס׳ 4), התשס״ב-2002״.

 6 סייח התשנ״ו, עמי 338.
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 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) לצורך מילוי תפקידה של משטרת ישראל לפי סעיף 6א, יעביר משרד

 האוצר תקציב מיוחד למשטרת ישראל.״

י ש י ו ה י ל ן א ו ר ש ל א י ר  א

 ראש הממשלה שר הפגים

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  ^ מ

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק הלוואות לשכר לימוד, התשם״ב-2002*

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״חוק המועצה להשכלה גבוהה״ - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-~958וו;

 ״מוסד״ - מוסר שהוא אחר מאלה:

 (ו) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה:

 (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה

 גבוהה:

 (3) מוסר שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה

 גבוהה:

 (4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו־;!2ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או

 רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה ׳גבוהה:

 ״מועצה להשכלה גבוהה״ - המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה

 גבוהה-,

 ״סטודנט״ - אזרח ישראלי או תושב ישראל הלומד במוסד לקראת תואר אקדמי ראשון.

 זכאות להלוואה 2. (א) סטודנט זכאי, בתקופת הזכאות לפי סעיף 3, לגבי בל אחת משנות הלימודים

 שהוא לומד בפועל בישראל או באזור, להלוואה בגובה שכר הלימוד השנתי במוסרות

 שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בגובה שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם כעבור לימודיו

 במוסד שבו הוא לומד, הנמוך מביגיהם: בסעיף קטן זה, ״אזור״ - כהגדרתו בחוק להארכת

 תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה

.  משפטית), התשכ״ח-967ו2

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סטודנט הזכאי להשתתפות, מלאה או חלקית,
 בשכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו, במוסד שבו הוא לומד, מאוצר המרינה או
 מכספי רשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי(להלן - סכום ההשתתפות), זכאי להלוואה
 כאמור בסעיף קטן (א) בניבוי סכום ההשתתפות: שר האוצר ושר החינוך יקבעו תקנות
 לביצוע סעיף קטן זה: בסעיף קטן זה, ״הסכם קיבוצי״ - הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק
, לרבות צו הרחבה, כמשמעותו בחוק האמור, והסדר  הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957וג

 קיבוצי בכתב.

 י נתקבל בכנסת ביום ט־ בטבת התשס״ב(24 בדצמבר 2001): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2797, מיום ג׳ בשבט התשנ״ט (20 בינואר 1999), עמי 339.

 י סייח התשי״ח, עמי 191: התשנ״ה, עמי 134.
 2 ס׳ ח התשכ״ח, עמי 20; התשל״ח, עמי 48-, התשנ״ט, עמי 262.

 5 סייח התשי״ז, עמי 63; התשס״א, עמי 123.
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 תקופת הזכאות

 זכאות להלוואה
 לתואר אחד

 בלבד

 העברת ההלוואה

 תנאי ההלוואה

 ביצוע ותקנות

 תתילה

 3. (א) תקופת הזכאות לפי חוק זה תהיה למשך תקופת הלימודים לתואר אקדמי

 ראשון שלקראתו לומד הסטודנט, הנהוגה במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם, או

 למשך תקופת הלימודים לתואר כאמור הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט, הקצר

 שביניהם,

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהסכמת שר החינוך,

 ובהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, לקבוע תקופות זכאות אחרות, בשים לב, בין

 השאר, לסוג התואר או לסוג המוסד שבו מתקיימים הלימוהים.

 4. סטודנט זכאי להלוואה לפי הוראות חוק זה, בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון

 אחד בלבד.

 5. שר האוצר יקבע את אופן העברת ההלוואה לסטודנט.

 6. (א) שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

 יקבע את תנאי ההלוואה, לרבות הבטוחות הנדרשות ממקבל ההלוואה, מועדי קבלת

 ההלוואה, גובה הריבית שתישא ההלוואה, התנאים להחזר ההלוואה ומועדי ההחזר, וכל

 תנאי אחר הקשור בהם.

 (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כאמור באותו סעיף קטן תנאי

 הלוואה שונים לסוגים שונים של סטוהנטים, בהתאם לאמות מיהה חברתיות וכלכליות

 שיקבע כאמור.

 7. שר האוצר ושר החינוך ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל

 הנוגע לביצועו.

 תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בתשרי התשס״ג(1 באוקטובר 2002).

ת נ ב ר ל ו מ י ם ל ו ל ב ן ש  ס י ל

 שר האוצר שרת החינוך

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת
ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (הוראת שעה), התשס׳׳ב-2002*

, תיקרא פסקה (3ץא) של סעיף 3א(ה) תיקון סעיף 3א  1, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994י
- הוראת שעה

 בשנים 2001 ו־2002 בך:

 ״(3) (א) מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאוח
 שניתנו לו בישראל בתקופה המתחילה ביום שקדם בשישה חודשים למועד
 הגשת הבקשה לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר,
 והמסתיימת במועה שבו ניתנה לו הודעת המוטה, לפי כללים ותנאים שקבע שר
 הבריאות בהסכמת שר האוצר, ובסכום שתקבע וע4ה שמינה שר הבריאות:
 לענין זה, ״שירותי בריאות״ - שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו

 לפי סעיף 8(0.״

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת תתשס״ב (24 בדצמבר 2001): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3016, מיום ד׳ בתמוז התשס״א (25 ביוני 2001), עמי 726.

 סייח התשנ״ד, עמי 57: התשס״א, עמי 433.
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 תחילה ותחול;: 2. תחילתו של חוק זה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001) (להלן - יום התחילה),

 והוא יחול על בקשה שהוגשה בתקופה שתחילתה ביום התחילה וסופה ביום ב״ו בטבת

 התשס״ג (31 בדצמבר 2002).

ן ה ד ם י ס ן נ ו ר ש ל א י ר  א

 ראש הממשלה שר הבריאות

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 16), התשם״ב-2002*

, בסעיף 37 -  תיקון סעיף 37 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994 ו ו

 (ו) בסעיף קטן(ב), במקום הסיפה החל במילים ״לועדה בת שלושה חברים״ יבוא

 ״ליושב ראש הדירקטוריון ולמבקר הפנים של הקופה: יושב ראש הדירקטוריון יכנס

 את הדירקטוריון להיון בהתראה של המנהל, בתוך 21 ימים ממועד קבלתה: לא כונס

 הדירקטוריון, רשאי המנהל להורות על כינוסו במועה ובמקום שיקבע: הדירקטוריון

 ידון בהתראה של המנהל ויוהיע למנהל את החלטתו״:

 (2) בסעיף קטן (ג^), במקום ״ראתה הועדה של מועצת הבריאות״ יבוא ״ראה

 המנהל כי לא כונס הדירקטוריון או״, אחרי ״התראת המנהל״ יבוא ״כאמור בסעיף

 קטן(א)״ ובמקום ״תודיע על כך לשר הבריאות והוא רשאי למנות״ יבוא ״יודיע על כך

 לשר הבריאות שיהא רשאי למנות״:

 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״ממצאיה לאחר״ יבוא ״ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע

 המנהל ושלא תפחת מ־5ו ימים, ולאחר״:

 (4) בסעיף קטן(ה) -

 (א) ברישה, במקום ״רשאי הוא לנקוט אחר או יותר מהאמצעים הבאים:״ יבוא

 ״רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.״:

 (ב) לפני פסקאות (ו) עד (4) יבוא:

 ״(הו) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף

 קטן(ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה באמור, רשאי הוא לנקוט אחד

 או יותר מהאמצעים האלה:״:

 (ג) בפסקה (1), במקום ״חבר הנהלה״ יבוא ״נושא משרה״ ובסופה יבוא
 ״הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם

 להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים״:

 (ד) האמור בפסקה (וא) יסומן ״(וג)״ ולפניה יבוא:

 ״0א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי

 פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה: הוראה שניתנה

 לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(בץ2);

 • נתקבל בכנסת ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3040, מיום ה־ בחשון התשס״ב (22 באוקטובר 2001), עמ׳ 7.

 סייח התשנ״ד, עמי 156; התשנ״ט, עמי 105; התש״ס, עמי 69: התשס״א, עמי 229 ועמי 433.
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ם מכספי כוב של סכו רות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עי  (וב) להו

תן לפי סעיף 6ו(בץ2), לתקופה שיקבע בהוראה, ובלבה  מקדמות כמשמעו

ם ו עלה על 2.5% מן הסכ כב על פי פסקה זו לא י ם המצטבר המעו  שהסכו

סד בחודש הקלנדרי שקהם לחודש די המו ם על י י ל  שהועבר לקופת החו

סד את ב יחזיר המו ו כ י ימה תקופת הע ב; נסתי כו ראת העי ה הו תנ י  שבו נ

תה ת חשב כללי כמשמעו בי ם בצירוף רי לי כב לקופת התו ם שעו ו  הסכ

א מתפרסמת י כפי שהי רי ריבית החשב הכלל דעה ברבר שיעו  בהו

 ברשומות;״.

ם י״ד בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר 2001). תחילה ו לתו של חוק זה בי  תחי

ן ה ר ם י ס ן נ ו ר ש ל א י ר  א

ת או  ראש הממשלה שר הברי

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ

סת ה יושב ראש הכנ נ י  נשיא המר

 חוק חופשה שנתית (תיקון מס׳ ד), התשם״ב-2002*

ו תיקון סעיף 6 ר בו יסומן ״(א)״ ואחרי , בסעיף 6, האמו א- 951 ו י ״  1. בחוק חופשה שנתית, התשי

 יבוא:

ך ום אחד מן החופשה במהל בד לקחת י ת סעיף קטן(א), רשאי עו ראו  ״(ב) על אף הו

ו 30 ד ע על כך למעבי י ד עד שיבחר, ובלבד שהו ת במו תנ י א נ דה שבעדה הי ו ב  שנת הע

ם מראש לפחות.״ מי  י

י ר ז י נ ה ב מ ל ר י ן ש ל ש א י ר  א

וחה הרו ה ו ר ו כ  ראש הממשלה שר הע

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ

סת נ ה יושב ראש הכ נ י  נשיא המד

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 046ג, מיום י״ב בחשון התשס״ב (29 באוקטובר 2001), עמי 109

 סייח התשי״א, עמי 234: התש״ן, עמי 150.
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