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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' 34( )החלפת המונח אירוע
אסון המוני(, התשע"ח-2017

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-11971,בכלמקום-1עהחלפתמונח

במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"; )1(

במקום"באירועאסוןהמוני"יבוא"באירועחירוםאזרחי"; )2(

במקום"לאירועאסוןהמוני"יבוא"לאירועחירוםאזרחי"; )3(

במקום"באירועהאסוןההמוני"יבוא"באירועהחירוםהאזרחי"; )4(

במקום"אירועהאסוןההמוני"יבוא"אירועהחירוםהאזרחי"ע )5(

תיקוןחוקמגןדוד
אדום

בחוקמגןדודאדום,התש"י-21950,בסעיף3)א1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא2ע
"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקעבודת
הנוער

בחוקעבודתהנוער,התשי"ג-31953,בסעיף25)ב()3()ג(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא3ע
"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות4,בסעיף233א)א()1(,במקום"אירועאסוןהמוניכהגדרתובפקודת4ע
המשטרה"יבוא"אירועחירוםאזרחיכהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה"ע

תיקוןחוקשירות
עבודהבשעת־

חירום

בחוקשירותעבודהבשעת־חירום,התשכ"ז-7ע5-519ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מפעללמתןשירותיםקיומיים",בכלמקום,במקום"אירועאסון )א(
המוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי";

חדש[, ]נוסח המשטרה לפקודת שישי1 פרק  כללי
את -הפקודה(,מסדיר )להלן התשל"א-1971 
כולל בו הקבוע ההסדר המוניע אסון באירוע הטיפול
מנגנוןלהכרזהעלאירועאסוןהמוניומוקנותבוסמכויות

ייעודיותלמשטרהולרשויותנוספותהנוגעותלענייןע

מאזנחקקהפרקהאמורבשנת2005,לאנעשהשימוש
במנגנוןההכרזהעלאירועאסוןהמוניהקבועבו,וזאת
עלאףשבמהלךהשניםהתרחשוכמהאירועיםשנכנסו
לגדרושלאירועאסוןהמוניכהגדרתובאותופרק)ראו

סעיף90אלפקודה(ע

הענק שריפות גל הוא כאמור לאירוע דוגמה
ע201באזוריםשוניםברחבימדינת שהתחוללבנובמבר
ישראלוהסבנזקרבהןבשטחיםאורבנייםוהןבשטחים
כרוכה היתה השריפות גל עם ההתמודדות מיועריםע
בפעילותרחבתהיקףשלכוחותהחירוםוההצלהבמוקדי
השריפותבניסיוןלכבותאתהשריפותולמנועפגיעהבנפש

וברכוש,וכןבהסתייעותבגורמיסיועבין־לאומייםעמבצע
זהשלכוחותהחירוםוההצלהזכהלשם"באשובמים"ע

בעקבותהמבצע,החליטההממשלהלערוךתחקיר
מקיףלשםטיובהמענההמבצעילאירועיםשלשריפות
רחבותהיקףעלשםכך,הקיםהמטהלביטחוןלאומיכמה
צוותיםשעסקובתחקורהיבטיםשוניםהנוגעיםלמענה
המבצעיכאמור,וביניהםצוותשבחןאתההסדרבעניין
אירועאסוןהמונישבפרקשישי1לפקודה:הגדרתהמונח
"אירועאסוןהמוני"ואופןהשימושבהסדרהמעוגןבפרק,
בוע המעוגנות הסמכויות להפעלת התנאים זה ובכלל
הגישאת פנים, לביטחון המשרד הוביל שאותו הצוות,
לאומי לביטחון ולמטה הפנים לביטחון לשר המלצותיו

בתחילתשנת2017ע

שיש היתה הצוות הגיע שאליה המסקנות אחת
רתיעהתודעתיתמשימושבמונח"אירועאסוןהמוני",בשל
ההשלכותשעשויותלהיותלכךעלהציבור,וכןשרתיעה

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390;ס"חהתשע"ז,עמ'1141ע 1

ס"חהתש"י,עמ'175;התשע"ב,עמ'354ע 2

ס"חהתשי"ג,עמ'115;התשע"ז,עמ'597ע 3

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ז,עמ'1139ע 4

ס"חהתשכ"ז,עמ'ע8;התשע"ז,עמ'5עעע 5
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במקוםההגדרה"אירועאסוןהמוני"יבוא: )ב(

""אירועחירוםאזרחי"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה]נוסח
חדש[,התשל"א-1971;";

בהגדרה"שירותיםקיומיים",בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא )ג(
"אירועחירוםאזרחי";

בסעיףע1ב,בכלמקום,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי" )2(
ובמקום"אירועהאסוןההמוני"יבוא"אירועהחירוםהאזרחי";

בסעיף18א,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע )3(

תיקוןפקודת
הרוקחים

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981ע,בסעיף8ע)א(,בהגדרה"מצבחירום",עע
בפסקה)1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקשיקים
ללאכיסוי

בחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-71981,בסעיף1,בהגדרה"הכרזהעלשעתחירום",7ע
בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,בסעיף13א-8ע

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםההגדרה"אירועאסוןהמוני"יבוא: )א(

""אירועחירוםאזרחי"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה;";

בהגדרה"החלטהעלשעתחירום",בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני" )ב(
יבוא"אירועחירוםאזרחי";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד()1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע )2(

תיקוןחוקרישום
ציודוגיוסולצבא

הגנהלישראל

בחוקרישוםציודוגיוסולצבאהגנהלישראל,התשמ"ז-9-91987ע

בסעיף27)4(,בכלמקום,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"; )1(

בסעיף28,במקום"באירועאסוןהמוני"יבוא"באירועחירוםאזרחי"ע )2(

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-10ע
ע10199,בסעיף11כז)ב()2(,במקום"באירועאסוןהמוני"יבוא"באירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקשידורי
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(

בחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-112005,בסעיף9)ד(-11ע

במקוםההגדרה"אירועאסוןהמוני"יבוא: )ב(

""אירועחירוםאזרחי"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה]נוסח
חדש[,התשל"א-1971;";

בהגדרה"שירותיםקיומיים",בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא )ג(
"אירועחירוםאזרחי";

בסעיףע1ב,בכלמקום,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי" )2(
ובמקום"אירועהאסוןההמוני"יבוא"אירועהחירוםהאזרחי";

בסעיף18א,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע )3(

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981ע,בסעיף8ע)א(,בהגדרה"מצבחירום",עע
בפסקה)1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןפקודת
הרוקחים

בחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-71981,בסעיף1,בהגדרה"הכרזהעלשעתחירום",7ע
בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקשיקים
ללאכיסוי

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,בסעיף13א-8ע
התקשורת)בזק

ושידורים( בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםההגדרה"אירועאסוןהמוני"יבוא: )א(

""אירועחירוםאזרחי"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה;";

בהגדרה"החלטהעלשעתחירום",בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני" )ב(
יבוא"אירועחירוםאזרחי";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד()1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע )2(

תיקוןחוקרישוםבחוקרישוםציודוגיוסולצבאהגנהלישראל,התשמ"ז-9-91987ע
ציודוגיוסולצבא

הגנהלישראל בסעיף27)4(,בכלמקום,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"; )1(

בסעיף28,במקום"באירועאסוןהמוני"יבוא"באירועחירוםאזרחי"ע )2(

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-10ע
ע10199,בסעיף11כז)ב()2(,במקום"באירועאסוןהמוני"יבוא"באירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(

תיקוןחוקשידוריבחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-112005,בסעיף9)ד(-11ע
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(

בהכרזה הגורמיםלכךשלאנעשהשימוש זוהיאאחד
עלאירועכאמורגםבמקריםשנכנסולגדרהמונחהאמורע

לאורהאמור,ובמטרהלהקלעלהגורמיםהמוסמכים
להפעילבעתהצורךאתהמנגנוןלטיפולבאירועיםחריגים
לחשוש בלי המוני", אסון "אירוע בגדר היום הנכללים

מהאפקטהתודעתישישלשימושבמונח,מוצעלהחליף
אתהמונחהאמורבמונח"אירועחירוםאזרחי"ע

הוראות שונים בחוקים לתקן מוצע אופן, באותו
שעניינןאירועאסוןהמוניולהחליףבהןאתהמונחהאמור

במונח"אירועחירוםאזרחי"ע

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'94ע;ס"חהתשע"ז,עמ'970ע ע

ס"חהתשמ"א,עמ'ע13;התשע"ו,עמ'8ע8ע 7

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ז,עמ'982ע 8

ס"חהתשמ"ז,עמ'ע5;התשס"ח,עמ'473ע 9

ס"חהתשנ"ו,עמ'ע13;התשע"ז,עמ'331ע 10

ס"חהתשס"ה,עמ'ע95;התשע"ז,עמ'2ע3ע 11
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בהגדרה"הודעתחירום",בפסקה)1(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"מצבחירום )1(
אזרחי";

בהגדרה"אירועאסוןהמוני",במקום""אירועאסוןהמוני""יבוא""אירועחירום )2(
אזרחי""ע

תיקוןחוקלייעול
האכיפהוהפיקוח

העירונייםברשויות
המקומיות)הוראת

השעה(

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-12ע
122011,בסעיף9)א(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

תיקוןחוקשירות
אזרחי

בחוקשירותאזרחי,התשע"ז-132017,בסעיף20)א(,בהגדרה"החלטהעלשעתחירום",13ע
בפסקה)2(,במקום"אירועאסוןהמוני"יבוא"אירועחירוםאזרחי"ע

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התשע"ז,עמ'430ע 12

ס"חהתשע"ז,עמ'32עועמ'1023ע 13
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