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 2018–(, התשע"ח3הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 

 

 הצעת חוק זו היא מיזוג של שלוש הצעות חוק:
, מטעם 2018–(, התשע"ח3הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון מס'  .1

י"א באדר נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  –הממשלה 
הכנסת, לקביעת  והועברה לוועדת (2018בפברואר  26התשע"ח )

( הודיעה 2018במרס  6יום י"ט באדר התשע"ח )ב ועדה לדיון בהצעה;
)ב(, 83ועדת הכנסת לכנסת כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף 

 .הפנים והגנת הסביבהלהעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת 
 נדונו בכנסת בדיון המוקדם ביום –הצעות חוק מטעם חברי הכנסת  .2

( והועברו לוועדת הפנים והגנת 2018בינואר  24ח' בשבט התשע"ח )
 הסביבה:

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )לוויה וקבורה של מפגעים(,  .א
 (;4827/20)פ/ 2017–התשע"ח

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )לוויה וקבורה של מפגעים(,  .ב
 .(4828/20)פ/ 2017–התשע"ח

 

)ד( לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת 84בהתאם להוראות סעיף 
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה 

 ולקריאה השלישית.
 

( החליטה הכנסת, בהתאם 2018במרס  7)כ' באדר התשע"ח  ביום
את )ב( לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל 84להוראות סעיף 

הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שהחלק הראשון מההצעה יכלול את 
 .להצעת החוק 3סעיף והחלק השני יכלול את להצעת החוק  4-ו 2, 1 סעיפים
 

 –הסתייגויות  ללא –מוגשת  הכוללת את החלק הראשון הצעת החוק
 (.2018במרס  7) כ' באדר התשע"חלקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשוהצעת החוק ל
 

בצלאל סמוטריץ', ענת ברקו,  י הכנסת: חבריוזמי הצעות החוק הפרטיות
רפאלי, מיכאל מלכיאלי, ישראל אייכלר, מיקי -אכרם חסון, שולי מועלם

מיקי זוהר, נורית  לוי, אבי דיכטר, אברהם נגוסה, טלי פלוסקוב, מכלוף
קורן, דוד ביטן, אמיר אוחנה, אלי אלאלוף, איתן ברושי, שרן השכל, 

 מנחם אליעזר מוזס, יואב קיש, רוברט אילטוב
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 השלישיתהצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה 
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 2018–(, התשע"ח3חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 

 פרק כותרת החלפת

 'ו

 כותרתמקום ב(, העיקרי החוק – להלן) 20161–ו"התשע, בטרור המאבק בחוק  .1

  יבוא: 'ו פרק

 ."פעולות של להגבלה או למניעה צווים"פרק ו':   

 א70 סעיפים הוספת

 ב70ו־

 : יבוא העיקרי לחוק 70 סעיף אחרי  .2

 לעניין הגבלה צו"  

  מפגע תילווי

 – זה בסעיף (א) . א70

 של משפחתו בן –" מפגע לוויית ארגון על אחראי"    

 או המפגע לוויית ארגון על האחראי מפגע

 לראות שיש סבר המחוז שמפקד ,אחר אדם

 ;המפגע לוויית ארגון על אחראי בו

 וכן, וקבורתו לקבורה מפגע ליווי –" מפגע לוויית"      

 ;לכך בקשר פעילות או התכנסות כל

 טרור מעשה ביצוע עם בקשר שנהרג מי –" מפגע"      

 ;כאמור מעשה לביצוע ניסיון או בידו

 של עצמית ערבות או כספי עירבון –" ערובה"      

 ובין לבדם בין, מפגע ייתולו ארגון על אחראי

 או ערבות, שהוא סוג מכל ערבות בצירוף

 .ערבים של כספי ערבון

                                                        

 .194; התשע"ח, עמ' 898' עמ, ו"התשע ח"ס 1
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, וביטחונו הציבור שלום על שמירה לשם (ב)      

הסתה  ,סדר הפרות ה שלמניע לשםובכלל זה 

לטרור או גילוי הזדהות עם ארגון טרור או עם 

 על, בצו, להורותרשאי מפקד המחוז , מעשה טרור

 צו – זה בפרק) מפגע של לוויה לעריכת תנאים

 (.מפגע לוויית לעניין הגבלה

 יכול מפגע לוויית לעניין הגבלה בצו תנאים (ג)      

 בלוויית המשתתפים למספר, השאר בין, שיתייחסו

 הלוויה מועד, הלוויה מסלול, וזהותם המפגע

, הלוויה במהלך לשימוש אסורים שיהיו וחפצים

 של הקבורה למקום גם – מיוחדים ובמקרים

 .משפחתו בני לעמדת לב בשים המפגע

  לוויית של קיומה בשל כי המחוז מפקד סבר (ד)      

, וביטחונו הציבור בשלום לפגיעה חשש קיים מפגע

 עם הזדהות לגילוי או לטרור להסתה ,סדר להפרות

 להורות הוא רשאי, טרור מעשה עם או טרור ארגון

 הפקדת על גם המפגע לוויית לעניין ההגבלה בצו

 לשם, לוויית המפגע ארגון על אחראיה בידי ערובה

, כאמור בצו שנקבעו התנאים של קיומם הבטחת

 .חלקם או כולם

לוויית  ארגון על אחראי בידי ערובה הופקדה (ה)       

 מתנאי תנאי והופר( ד) קטן סעיף הוראות לפי מפגע

 רשאי, הערובה הופקדה קיומו שלהבטחת הצו

 הלוויה ארגון על לאחראי להודיע המחוז מפקד

 ממועד ימים 30 על תעלה שלא תקופה בתוך

, ובלבד שנתן לאחראי הערובה מימוש על, ההפרה

מפקד  הודיע לא; את טענותיו לטעוןהזדמנות 

 – כאמור התקופה בתוך הערובה מימוש על המחוז

 . הערובה תוחזר
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 ערובה, כולה או חלקה,לא הופקדה  (1) (ו)       

 תנאי הופר כי המחוז מפקד ושוכנע

 נדרשה קיומם שלהבטחת מהתנאים

 על לאחראי להורות הוא רשאי, הערובה

על תשלום סכום בגובה  המפגע לוויית ארגון

( החיוב סכום – זה בסעיף)הערובה שנדרשה 

 דרישה לו שנמסרה מיום ימים 14 בתוך

 .לתשלומו

, חלקו או כולו, שולם שלא חיוב סכום (2)       

( 1) בפסקה האמורה התקופה תום עד

 עליו תיווסף(, הקובע המועד – זה בסעיף)

(; התוספת – זה קטן בסעיף) פיגור תוספת

 אחוזים חמישים יהיה התוספת שיעור

 לפי, שולם שלא מחלקו או החיוב מסכום

 דשיםוח שישה של תקופה כל ובתום, העניין

 אחוזים חמישה – בעוהק המועדמ שעברו

 . כאמור מחלקו או החיוב מסכום נוספים

 יחול והתוספת החיוב סכום גביית על (3)       

, והוצאות אגרות, קנסות לגביית המרכז חוק

 .19952–ה"התשנ

 לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין (ז)      

 .דין כל לפי לשוטר הנתונות מהסמכויות

 מסירת לעיכוב צו  

  מפגע גופת

 לוויית בשל כי סביר חשש המחוז למפקד היה (א) .ב70

 מעשה יבוצע או הנפש בביטחון פגיעה תיגרם מפגע

או  לטרור הסתה או שבמהלך הלוויה יבוצעו ,טרור

, גילוי הזדהות עם ארגון טרור או עם מעשה טרור

 חיוני באופן דרוש הדבר כי סבר אם, הוא רשאי

 ניתן לא וכי האמורים יםהמעש או הפגיעה למניעת

 עיכוב על בצו להורות, אחרת סבירה בדרך למנעם

 לעמידה עד, ולוויית וקיום המפגע גופת מסירת

 המפגע לוויית לעניין ההגבלה בצו שנקבעו בתנאים

 קטן סעיף לפי הצו שניתן מיום ימים 10 תוםאו עד 

 ., לפי המוקדםזה

                                                        

 .170' עמ, ה"התשנ ח"ס 2
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 תקופת הארכת על להורותרשאי  ל"המפכ (ב)      

כאמור  מפגע גופת מסירת לעיכוב צו של תוקפו

עד לקיום התנאים , לעת מעת, בסעיף קטן )א(

 ."ת המפגעילעניין לווי שנקבעו בצו ההגבלה

 בתי חוק תיקון

 לעניינים משפט

 מינהליים

, הראשונה בתוספת, 20003–ס"התש, מינהליים לעניינים משפט בתי בחוק  .3

 : יבוא (2אחרי פסקה ), 55 בפרט

 ."בטרור המאבק לחוק( ו) או( ה)א70 סעיף לפי רשות של החלטה (3")  

 

*************************************************************************************** 

  

                                                        

 .7' עמ, ח"התשע; 190' עמ, ס"התש ח"ס 3
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2018–(, התשע"ח3המאבק בטרור )תיקון מס' הצעת חוק ל
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

, יוסף רז, תמר זנדברג, אילן גילאון , עיסאווי פריג', מיכל רוזין, מוסיבצלאל סמוטריץ'הכנסת  יחבר

אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים ג'בארין, איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, 

 , ענת ברקוחאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, ג'מעה אזברגה, סעיד אלחרומי, ואאל יונס

 

*************************************************************************************** 

 


