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חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים)תיקון מם׳  ,(2התשם״ה*2005^-
תיקון סעיף 1

ו .בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ״ח998-ו' )להלן  -החוק העיקרי(,
בסעיף - 1
)ו( אחרי ההגדרה ״הוועדה״ יבוא:
״״התאמה ביטחונית״ ו״םיווג ביטחוני״  -במשמעותם בחוק שירות הביטחון
הכללי ,התשם״ב; 2002-
״מאבטח״  -אדם שהתמנה לפי סעיף  ,13לשם ביצוע פעולות אבטחה בגוף
ציבורי״;
ג

) (2אחרי ההגדרה ״ממונה ביטחון״ יבוא:
״״נציג השב״כ״  -מי שמונה על ידי ראש שירות הביטחון הכללי״:
) (3במקום ההגדרה ״פעולות אבטחה״ יבוא:
״״מערכות ממוחשבות חיוניות״  -מערבות ממוחשבות שנקבעו כחיוניות על ידי
הגוף שהסמיכה לכך הממשלה:
״פעולות אבטחה״ -
) (1לענין הגופים המנויים בתוספות הראשונה ,השניה והשלישית -
פעולות אבטחה פיזית ,ולענין הגופים המנויים בתוספות הראשונה והשניה
גם פעולות לאבטחת מידע:
) (2לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית  -פעולות לאבטחת מערכות
ממוחשבות חיוניות:
״פעולות אבטחה פיזית״  -פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם
או שמירה על רכוש ,במבנה או במקום של גוף ציבורי ,וכן פעולות למניעת
פגיעה בכל אחד מאלה:
״פעולות לאבטחת מערבות ממוחשבות חיוניות״  -פעולות הדרושות לשם
שמירה על מערכות ממוחשבות ,שגוף שהסמיכה הממשלה קבע שהן
מערבות ממוחשבות חיוניות ,על מידע האגור במערכות אלה ועל מידע
מסווג הקשור למערכות אלה ,וכן פעולות למניעת פגיעה במערכות או
במידע כאמור:
״פעולות לאבטחת מידע״  -פעולות הדרושות לשם שמירה על מידע מסווג של
גוף ציבורי או מידע כאמור המצוי אצלו ,וכן פעולות למניעת פגיעה בכל
אחד מאלה:״;
) (4במקום ההגדרה ״קצין מוסמך״ יבוא:
״״קצין מוסמך״ -
)(1

לענין הגופים המנויים בתוספת הראשונה  -נציג השב״ב:

) (2לענין הגופים המנויים בתוספת השניה -
)א( לגבי פעולות אבטחה פיזית  -קצין משטרה:
התקבל בכנסת ביום כ״ט בשבט התשם״ה) 8בפברואר  ;(2003הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,3120מיום ב׳ בתמה התשס״ב) 12ביוני  ,(2002עמ׳ .612
י סייח התשנ״ח ,עמי  ;348התש״ם ,עמי .194
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)ב( לגבי התאמה ביטחונית ופעולות לאבטחת מידע -נציג השב״ב:
)ג( לענין הגופים המנויים גם בתוספת הרביעית לגבי פעולות
לאבטחת מערבות ממוחשבות חיוניות  -נציג השב״כ׳,
) (3לענין הגופים המנויים בתוספת השלישית  -קצין משטרה:

t

) (4לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית שאינם מנויים בתוספת
השניה  -נציג השב״ב;
״קצין משטרד*״  -קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה ,שמינה המפקח הכללי
של המשטרה;״.

.2

אחרי סעיף  2בחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 2א

2א .גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית ימנה ,באישור הקצין המוסמך
״אחראי על
,
,
אבטחת מערכות
ובהתאם לתנאי הכשירות וההכשרה שקבע ,אחראי על ארגון וביצוע
ממוחשבות
פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות והפיקוח עליהן)בחוק זה -
חיוניות
אחראי על אבטחת מערבות ממוחשבות חיוניות(; היה ממונה הביטחון של
אותו גוף ציבורי בעל תנאי כשירות והכשרה כאמור בסעיף זה ,רשאי הגוף
הציבורי למנותו כאמור להיות אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות
חיוליות.״
תיקון סעיף 4
 .3בסעיף  4ק  ,ק _
) (1בסעיף קטן)א( ,בסופו יבוא ״ולענין מינוי בגופים המנויים בתוספת השניה לא
ימונה באמור אלא באישור קצין משטרה ונציג השב״כ״;
) (2בסעיף קטן)ג( -
ב ח ו

ה ע

ו י

)א( בפסקה) ,(2במקום ״ 21״ יבוא ״25״,-
)ב( בפסקה) ,(3במקום ״או בשירות בתי הסוהר״ יבוא ״בשירות בתי הסוהר או
ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון״;
)ג( במקום פסקה) (4יבוא:
״) (4הוא בעל תואר אקדמי;״;
)ד( בפסקה) ,(7הםיפה החל במילים ״ובלבד שבהתייחס״  -תימחק:
)ה( בסופו יבוא•.
״) (8נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.״;
) (3בסעיף קטן)ד( -
)א( בפסקה ) ,(1במקום ״הראשונה והשניה״ יבוא ״הראשונה ,השניה
והרביעית״ ובמקום ״להשכלתו ולניסיונו״ יבוא ״להשכלתו ,לניסיונו
ולהתאמתו לשמש כממונה ביטחון״,-
)ב( במקום פסקה) (2יבוא:
״) (2בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה ,השניה והשלישית
 לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן)גץ (4וזאת מטעמיםמיוחדים שיירשמו ,ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך,
כי לאור ניסיונו ,הכשרתו או השכלתו ,הוא מתאים למלא את
התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור:
1985ספר החוקים
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) (3בגוף עיבורי המנוי בתוספת השלישית  -לפטור מועמד לאמונה
ביטחון מקומי ,נוסף על האמור בפסקה ) ,(2מהתנאי האמור בסעיף
קטן)גץ.(3״
תיקון סעיף 5

.4

תיקון סעיף >

.5

בסעיף  5בחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן)ב(-
)א( האמור בו יסומן ״)(1״;
)ב( אחרי ״הכשרה מקצועית״ יבוא ״שאישר הקצין המוסמך״,-
)ג( אחרי פסקה) (1יבוא:
״) (2לענין סעיף קטן זה ,אישור הקצין המוסמך ,לרבות לגבי:
)א( כשירות הגוף נותן ההכשרה ובעלי השליטה ונותני
ההכשרה בו ,אם נמצא כי אין מניעה לכך מטעמים של שלום
הציבור או ביטחון המדינה ,לרבות לענין עברם הפלילי;
)ב( כשירות מקצועית מתאימה של נותני ההכשרה:
)ג( אופן מתן ההכשרה ,תוכנה ,היקפה ומקום נתינתה.״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,בכל מקום ,במקום ״על ידי המשטרה״ יבוא ״על ידי קצין
המשטרה״.
בסעיף  6בחוק העיקרי -
)(1

בכוררת השוליים ,בסופה יבוא ״שלא מחמת אי־התאמה ביטחונית״,-

) (2בסעיף קטן )א( ,במקום ״מועמד״ יבוא ״מועמד ,למעט מחמת אי־התאמה
ביטחונית,״.
7

.6

תיקון סעיף 8

.7

תי

קיז יף
סע

בסעיף  7בחוק העיקרי -
) (1בפסקה ) ,(1במקום הםיפה החל במילים ״עובד המדינה״ יבוא ״עובד המדינה
או עובד המדינה לשעבר הכשיר לשמש שופט בית משפט מחוזי ,בהסכמת שר
המשפטים:״;
)(2

בפסקה) ,(2במקום ״על פי המלצת״ יבוא ״שיקבע״,-

) (3בפסקה ) ,(3במקום ״שימונה על ידי״ יבוא ״שיקבע״ ובמקום ״הראשונה או
השניה״ יבוא ״הראשונה ,השניה או הרביעית״.
בסעיף  8בחוק העיקרי -
) (1בכותרת השוליים ,במקום ״סמכויות ועדת ערר״ יבוא ״ערר על פסילת מועמד
שלא מחמת אי־התאמה ביטחונית״;
) (2בסעיף קטן)א( ,אחרי ״על החלטת הקצין המוסמך׳ יבוא ״לפי סעיף )6א(,״,-
) (3בסעיף קטן)ד( ,אחרי ״לפסילת מועמד״ יבוא ״או לביטול או להתליית אישור
שניתן לממונה ביטחון,״;
) (4בסופו יבוא:
״)ו( על החלטת הוועדה ניתן לערער בתוך  30ימים לפני בית משפט
לענינים מינהליים.״
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.8

אחרי סעיף  8בחוק העיקרי יבוא:

יפםילת
מועמד מחמת
אי־התאמה
ביטחונית

8א) .א( על פסילה של מועמד מחמת אי־התאמה ביטחונית יחולו
ההוראות לפי סעיף  15לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשם״ב. 2002-
ג

)ב( בסעיף זה ,״מועמד״  -לרבות מועמד לשמש כמאבטח.״
.
במקום סעיף  10ב ק י ק ך ו

.9

חו

״סמכות

?

הוספת סעיף 8א

ציו מ י ס מ

י

לתת הנחיות
מלצועיות

.10

י ב ו א

הע

החלפת סעיף 10

) .10א( קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לבך רשאי לתת הנחיות
מקצועיות לגוף ציבורי ,לממונה ביטחון או לאחראי על אבטחת מערכות
,
,
ממוחשבות חיוניות ,בבל הנוגע לפעולות אבטחה ,לרבות הנחיות בענין
בקרה ודיווח )בחוק זה  -הנחיות מקצועיות(; השר ,בהתייעצות עם
השר הממונה ,רשאי לקבוע כי הנחיות מקצועיות לגוף ציבורי יימסרו
באמצעות ממונה ביטחון של גוף ציבורי אחר :לענין זה ,״השר הממונה״
 השר הממונה על גוף ציבורי או שר הממונה על ביצוע חוק המסדיר אתפעולותיו של גוף ציבורי ,לפי הענין.
)ב( גוף ציבורי ,ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות
ממוחשבות חיוניות ,ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות
סעיף קטן)א(.״
1

אחרי סעיף  10בחוק העיקרי יבוא;

״עיון חוזר

10א) .א( גוף ציבורי ,ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות הוספת סעיף 10א

בהנחיות
מקצועיות

ממוחשבות חיוניות רשאים לפנות בבקשה לעיון חוזר בהנחיות מקצועיות
,
לאחד מאלה:
) (1לענין הנחיות מקצועיות שנתן נציג השב״כ  -לפני ראש
אגף בשב״כ שקבע לענין זה ראש השב״כ:
) (2לענין הנחיות מקצועיות שנתן קצין משטרה  -לפני
ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל או סגנו.

ן ן_

)ב( בקשה לעיון חוזר כאמור בסעיף קטן)א( תוגש בתוך  30ימים
ממועד קבלת ההנחיות המקצועיות ,-ההחלטה בעיון החוזר תינתן בתוך
 30ימים מיום הגשת הבקשה.
)ג( ראש האגף כאמור בסעיף קטן)א( ,לפי הענין ,רשאי בהחלטתו
לאשר את ההנחיות המקצועיות שנתן הקצין המוסמך ,לשנותן או לקבוע
הנחיות חדשות.
)ר( אין בבקשה לעיון חוזר כאמור בסעיפים קטנים )א( ו ־)ב( בדי
לגרוע מן החובה למלא אחר הנחיות מקצועיות שניתנו.״
החלפת סעיף 11
ק ,,
ף ן ק

ב מ ק ו ם ם ע י

״ועדת ערר
לענין הנחיות
מקצועיות

י

ב ח י

ה ע ו

ר

ב ן א :

) .11א( ראש הממשלה או השר ,לפי הענין ,ימנה ועדת ערר בת
שלושה חברים והם:
) (1נציג הגוף הנותן את ההנחיה שעליה עוררים והוא יהיה
היושב ראש:

נ

ס״ח התשס״ב ,עמי .179
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) (2שני נציגי ציבור שהם בעלי כישורים ,ניסיון והכשרה,
האחד בתחום הביטחון והאבטחה ,והאחר בתחום הניהול
והכלכלה.
)ב( גוף ציבורי רשאי לערוד על החלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר
לפי סעיף 10א לפני ועדת ערר לפי סעיף זה.
)ג( ערר יוגש בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה לעיון חוזר.
)ד( ועדת ערר לפי סעיף זה רשאית ,לאחר שנתנה הזדמנות ,לעורר
ולכל מי שמצאה לנבון ,להשמיע את טענותיהם לפניה ,לקבל את הערר
או לדחותו ,לשנות את ההחלטה בבקשה לעיון חוזר או להחזיר את הענין
לגוף שנתן את ההנחיה המקצועית ,ולתת ,לענין החלטתה ,הוראות ככל
שתמצא לנכון.
)ה( ההחלטה בערר תינתן בתוך  30ימים מיום הגשת הערר ,אלא
אם כן קבע יושב ראש הוועדה ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי ההחלטה
תינתן במועד מאוחר יותר ,-החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת.
) 0אין בהגשת ערר על פי סעיף זה כדי לגרוע מהחובה למלא אחר
ההנחיות המקצועיות שעליהן הוגש הערר ,אלא אם בן הורתה ועדת
הערר אחרת.״
ה ח ל פ ת

סעי

 1י

 .12במקום סעיף  13בחוק העיקרי יבוא:
) .13א( גוף ציבורי ימנה מאבטח אחד או יותר ,לפי דרישת קצין מוסמך
״מינוי מאבטח
ובאישורו :דרישה כאמור תינתן לאחר שהקצין המוסמך מצא כי לשם
יי
מילוי פעולות האבטחה בגוף הציבורי ,נדרש מינוי מאבטח.

ג

בג

צ י ב ו י י

)ב( בקשה לאישור מינויו של מועמד לשמש מאבטח בגוף ציבורי
תוגש בכתב לקצין המוסמך על ידי ממונה הביטחון של אותו גוף ציבורי.
)ג( הקצין המוסמך יאשר את בשירותו של מועמד לשמש כמאבטח
אם התקיימו בו התנאים האמורים בסעיף )4ג^( (6),ו־) (8ואחד מאלה:
) (1הוא בעל רישיון לפי סעיף 8ו)ב( לחוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל״ב '1972-או בעל אישור לפי סעיף )19ב(
לחוק האמור:
) (2הוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ידיה
כאמור בסעיף  4בחוק כלי היריה ,התש״ט. 1949-
5

)ד( הקצין המוסמך ימסור הודעה על החלטתו לגבי כשירות מועמד
כמאבטח בגוף ציבורי לממונה הביטחון באותו גוף ציבורי.
)ה( לא ימונה מועמד ,שהקצין המוסמך אישר את בשירותו כאמור
בסעיף קטן )ג( ,אלא לאחר שעבר הכשרה מקצועית בתחום האבטחה
ובתחום הסמכויות המסורות לו כאמור בסעיף 13א ובלבד שלא חל שינוי
בתנאי כשירותו באמור בסעיף קטן)ג(.
) 0על אישור הכשרה מקצועית באמור בסעיף קטן)ה( יחולו הוראות
סעיף )5בץ\(2
י ס״ח התשל״ב ,עמי .90
נ ד ח התש״ט ,עמי .143
5
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3ו .אחרי סעיף 3ו בחוק העיקרי יבוא:
״סמכויות מאבטח 3וא .למאבטח יהיו סמכויות כמפורט בסעיף  3לצורך ביצוע פעולות
אבטחה והוא יפעל על פי הנחיות ממונה הביטחון.״
. 14

בסעיף  14בחוק העיקרי -

הוספת סעיף 3וא

תיקון סעיף 14

) (1בסעיף קטן)א(-
)א( במקום ״שומר״ יבוא ״מאבטח״ ובמקום ״בשומר״ יבוא ״כמאבטח)בסעיף
זה  -תעודת מינוי(; לענין הגופים המנויים בתוספת השניה ,תיחתם תעודת
מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב״כ ותעודת מינוי של
מאבטח  -בידי קצין משטרה.״;
)ב( הטיפה החל במילים ״תוקפה של״  -תימחק:
) (2אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)א (1תוקפה של תעודת מינוי של ממונה ביטחון יהיה לשלוש שנים מיום
הינתנה ,ותוקפה של תעודת מינוי של מאבטח יהיה לשנה אחת מיום הינתנה,
וזאת בל עוד מקבל התעודה משמש בתפקיד ממונה ביטחון או מאבטח באותו
גוןי ציבורי; ממונה הביטחון רשאי להאריך את תוקפה של תעודת מינוי של
מאבטח באישור הקצין המוסמך ,לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה ,וזאת כל
עוד משמש המאבטח בתפקידו באותו גוף ציבורי.״;
) (3בסעיף קטן)ב( ,במקום ״שומר״ יבוא ״מאבטח״.

.15

החלפת סעיף 15

במקום סעיף  15בחוק העיקרי יבוא:

״סממיות פיקוח  5ז .הקצין המוסמך ,וכן שוטר או עובד המדינה שהסמיך אחד מהם ,לפי
הענין ,רשאי להיכנס בכל עת לגוף ציבורי כדי לבדוק אם מולאו ביחס
אליו ההוראות לפי חוק זה ,וההנחיות שניתנו על פיו.״

.16

nnK׳ םעיף  pinn 13העיקרי יברא:

״תקיפת ממונה
ביטחון או
מאבטח

הוספת סעיף 15א

 15א .התוקף ממונה ביטחון או מאבטח  -דינו בדין התוקף עובד הציבור
לפי סעיף )381ב( לחוק העונשין ,התשל״ז.'1977-״

.17

בסעיף )16א( בחוק העיקרי ,במקום ״)4ב^״ יבוא ״)4ג^״.

תיקון סעיף «1

. 18

בסעיף  17בחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)א(״ ,ואחריך י א.

תיקון סעיף  7ז

בו

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,תקנות שענינן אבטחת מידע ואבטחת מערכות
ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה ,בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת
הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת :הורה ראש הממשלה באמור בסעיף  ,21יותקנו
תקנות לענין הגופים המנויים בפרטים  2ו־ 3בתוספת הראשונה ,גם בהסכמת שר
הביטחון.״

.19

בסעיף  18בחוק העיקרי -

תיקון סעיף  8ו

)ו( בכותרת השוליים ,בסופה יבוא ״וסייג לתחולה״;

6

ם״ח התשל״ז ,עמי .226
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נ (2האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,במקום ״השר ,באישור״ יבוא ״השר ,בהתייעצות
עם השר הממונה ,כהגדרתו בסעיף  ,10ובאישור״ ,ובמקום ״הראשונה והשניה״ יבוא
״הראשונה ,השניה והרביעית״;
) (3אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( ראש הממשלה ,בהתייעצות עם השר ,רשאי לקבוע ,לגבי גופים ציבוריים
המנויים בתוספות הראשונה ,השניה והרביעית ,תחומים מסוימים של פעולות
אבטחה ,שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה.
)ג( לענין הגופים המנויים בפרטים  2ו־ 3בתוספת הראשונה  -הורה ראש
הממשלה כאמור בסעיף  ,21תהיה סמכות ראש הממשלה לפי סעיפים קטנים
)א( ו־נב( ,נתונה לשר הביטחון.״
תיקון סעיף 21
הוספת סעיף 21א

 .20בסעיף  21בחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״הוראת ראש הממשלה לפי סעיף זה ,יבול
שתינתן לגבי חלק מסמכויות הקצין המוסמך״.
 .21אחרי סעיף  21בחוק העיקרי יבוא:
״תחולת החוק על 21א) .א( חוק זה יחול על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים,

המוסד למיייעיי

ולתפקידים

בשינויים אלה:

) ו( ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או מי שהוא
הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממוגה ביטחון ומאבטח
במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים:
) (2ממונה ביטחון במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות אבטחה פיזית ,על
פעולות לאבטחת מידע ועל פעולות לאבטחת מערכות
ממוחשבות חיוניות ,וכן על הפיקוח על פעולות אלה:

מיוחדים

) (3לענין סעיף )4גץ ,(3יוכר גם קורם פיקודי של המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים:
) (4לענין סעיף )4ד( ,יחולו הוראות פסקה) (1בלבד:
) (5הוראות סעיפים )10,8ב( ו־)ג( ,ו־5ו לא יחולו על המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
)ב( ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יקבע נוהלי בקרה
ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה ביטחון ומאבטח שמונו לפי סעיף
זה.״
ה ו ס פ ת ס ע י

ח

22א

 .22אחרי סעיף  22בחוק העיקרי יבוא:
״גופים בתוספת 22א .חובת מינוי ממונה ביטחון כאמור בסעיף  2וחובת מינוי מאבטחים
_!
ז _1
.
הרביעית -
הוראות מ י ו ח כאמור בסעיף  13לא יחולו על גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית בלבד:
מונו בגופים כאמור ממוני ביטחון או מאבטחים שלא מכוח הוראות
חוק זה ,לא יהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה ולא יחולו לגביהם
ההוראות הנוגעות לממוני ביטחון ומאבטחים לפי חוק זה.״
ד ו ת

תיקון התוספת
הראשונה

 .23בתוספת הראשונה בחוק העיקרי ,בפרט  6בסופו יבוא:
״)ה( חברת רכבת ישראל בע״מ:
)ו( גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים מישראל.״
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 .24בתוצזפת השניה בךןןק ע י ק י _
ה

תיקון התוספת
השניה

ר

) (1בפרט  ,8במקום ״קווי בזק שירותי תקשורת בינלאומיים בע״מ״ יבוא ״קווי זהב
שירותי תקשורת בינלאומיים בע״מ ,חברת מירם תקשורת בע״מ ,ובן בעל רישיון
כאמור בסעיף  13לחוק התקשורת)בזק ושידורים( ,התשמ״ב ,'1982-אשר ניתנו לגביו
הוראות כאמור בסעיף )13ב( לחוק האמור״;
) (2במקום פרט  9יבוא:
״ .9רשות הדואר.״;
) , (3פרט  - 14יימחק;
) (4בפרט  15בסופו יבוא:
״)ה( חברת רכבת ישראל בע״מ:
)ו( גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים מישראל ונמצא בשטח נמל התעופה
בן־גוריון.״;
) (5אחרי פרט  16יבוא:
״ .17מינהל מקרקעי ישראל״.

.25

אחרי התוספת השלישית בךןןק

ה ע

יק י
ר

י ב ו א :

הוספת תוספת
רביעית

״תוספת רביעית
הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:
ו .משרד ראש הממשלה.
 .2משרד הפנים.
.3

משרד האוצר.

 .4בזק ,החברה הישראלית לתקשורת בע״מ.
 .5בנק ישראל.
 .6חברה ישראלית לזיקוק נפט בע״מ.
 .7חברת החשמל לישראל בע״מ.
 .8חברת קו צינור אילת אשקלון בע״מ.
 .9מגן דוד אדום.
.10

מקורות חברת מים בע״מ.

.11

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע״מ.

.12

רכבת ישראל בע״מ.

.13

רשות שדות התעופה.

.14

תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ.״

י ס״ח התשנדב ,עמי .218
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תיקון חוק מבקר
המדינה  -מס׳«3

.26

תיקון חוק בתי
משפט לענינים
מינהליים -
מסי 10

 .27בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש״ס ,'2000-בתוספת השניה ,בפרט  ,9במקום
״סעיף וו״ יבוא ״סעיף 0)8״.

הוראת מעבר

) .28א( אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בכהונתו של מי שמילא בפועל את התפקיד
של ממונה ביטחון ערב תחילתו של חוק זה ,אף אם אין לו הכישורים לפי סעיף .4

בחוק מבקר המדינה ,התשי״ח 958-ו ]נוסח משולב[ ,בסעיף 22א -
) (1בכל מקום ,במקום ״ושומר״ יבוא ״ומאבטח״;
8

) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״בשומר״ יבוא ״כמאבטח״.

)ב( מי ששימש כשומר בגוף ציבורי לפי הוראות סעיף  13לחוק העיקרי ,כנוסחו ערב
תחילתו של חוק זה ,רשאי להמשיך בתפקידו לתקופה שלא תעלה על שנה או עד לקבלת
תעודת מינוי כמאבטח ,לפי הוראות סעיף  14כנוסחו בחוק זה ,לפי המוקדם.
הודעה בדבר
הוספת גופים
לתוספות

תחילה

 .29הממשלה ,או שר שתקבע ,תביא לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,
בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה ,את החלטתה לענין הוספת גופים לרשימת
הגופים הציבוריים שבתוספות ובהט גופי תשתיות ,גופים במערכת הבריאות ,גופים
במערכת החינוך ותחבורה ציבורית וגופים נוספים כפי שתמצא לנכון ,וכן את החלטתה
לענין הנחיה ופיקוח על אבטחתן של רשתות לשיווק טובין.
.30

תחילתו של סעיף  (3)24בחוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.
אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

ג ד ע ו ן עזרא
השר לביטחון הפנים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

י ס״ח התשי״ח ,עמי .92
י ס״ח התש״ם ,עמי .190
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