
,(4 מס' (תיקון השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות חוק
התשס"ב2002*

1. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א 1 1961 (להלן  החוקהוספת סעיף 6א
יבוא: 6 סעיף אחרי העיקרי),

שומר "סמכויות
מקומיות ברשויות

בצו שנקבעו

 זה בסעיף (א) 6א.

החיפוש; בפקודת כהגדרתו  האדם" גוף על "חיפוש

"כלי נשק"  כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, התש"ט2 1949, חומר
כהגדרתו וסכין התשי"ד31954, נפץ, חומרי בחוק כמשמעותו נפץ

אחר; נשק או התשל"ז977ו4, העונשין, לחוק 184 בסעיף

"פקודת החיפוש"  פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
התשכ"ט51969;

המשטרה של הכללי המפקח לכך שהסמיך משטרה קצין  מוסמך" "קצין
צבא של הכללי המטה ראש לכך שהסמיך לישראל הגנה צבא קצין או

לישראל; הגנה
הפנים לביטחון השר נתן שלגביו היישוב על שמירה שמבצע מי  "שומר"

צו כאמור בסעיף קטן (ב)(1), כשהוא מבצע אחד מאלה:
זה; חוק לפי שמירה חובת מבצע (1)

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

זה. חוק פי על שלא שמירה שירותי המסדיר מקומית
הביטחון, שר עם התייעצות לאחר הפנים לביטחון השר (ו) (ב)
מפני הציבור ביטחון על שמירה לשם כי בצו לקבוע רשאי
יהיו שמירה צו הוטל שעליה מקומית ברשות איבה פעולות

זה. סעיף לפי המפורטות הסמכויות לשומר
לענין (ו) בפסקה כאמור צו הפנים לביטחון השר קבע (2)

בשומר התקיימו כי מוסמך קצין ואישר מסוימת מקומית רשות
לשומר נתונות יהיו שלהלן התנאים מקומית רשות שבאותה

(ה): עד (ג) קטנים בסעיפים המפורטות הסמכויות
כלי חוק לפי יריה כלי לנשיאת רישיון בעל הוא (א)
החוק לפי הרשאה תעודת בעל או התש"ט1949, היריה,

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

מוסמך. קצין ידי על
רשאי איבה, פעולות מפני הציבור ביטחון על שמירה לשם (ג)

השומר:

* נתקבל בכנסת ביום טי 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 ס"ח התשכ"א, עמ' 169; התש"ס, עמ' 192.
2 ס"ח התש"ס, עמ' 143.
3 ס"ח התשי"ד, עמ' 64.
4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.



(1) לדרוש מאדם הנכנס לתחומה של רשות מקומית, למסור לו
רשמית תעודה או זהות תעודת בפניו ולהציג ומענו שמו את
דין, בל לפי בהחזקתה חייב שהוא זהותו, על המעידה אחרת

כניסתם בעת וברכבו אדם של בכליו חיפוש לערוך (2)

המקומית; הרשות של לתחומה
וכן ו(2) (1) בפסקאות האמורות בסמכויות להשתמש (3)

בתחומה הימצאותו בעת אדם, של גופו פני על חיפוש לערוך
עמו נושא שהאדם חשד לשומר היה אם המקומית, הרשות של

נשק; כלי כדין שלא
אגב שהתגלה הציבור בביטחון לפגוע העלול חפץ לתפוס (4)

למשטרה בהקדם יימסר זו פסקה לפי שנתפס חפץ החיפוש;
החיפוש. לפקודת הרביעי הפרק הוראות עליו ויחולו

בן ידי על ייערך גופני, במגע הכרוך אדם של גופו פני על חיפוש (ד)
בדחיית ויש הענין בנסיבות כן לעשות ניתן לא כן אם אלא האדם, של מינו

הציבור. לביטחון סביר בלתי סיכון החיפוש
סעיף לפי חיפוש לעריכת או הזדהות לדרישת אדם סירב (1) (ה)
של לתחומה הכניסה את מרכב או מאדם למנוע שומר רשאי זה,
כדין שלא נושא האדם כי חשד לו היה ואם המקומית, הרשות
וכן שוטר של לבואו עד האדם את לעכב הוא רשאי נשק, כלי

הסירוב. אף על החיפוש את לערוך

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

(סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 74 עד 72 סעיפים הוראות
אכיפה  מעצרים), התשנ"ו6 1996, והוראות סעיף 44 לפקודת

החיפוש.

סביר בכוח להשתמש השומר רשאי לעיכוב, החשוד סירב (3)
שוטר. של לבואו ער העיכוב לצורך

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

אותו המזהה תג לעין, גלוי באופן עונד, הוא ואם תפקירו מילוי בעת אלא
על המעירה מוסמך קצין בידי חתומה תעודה עמו נושא והוא תפקירו ואת

דרישה. פי על יראה שאותה סמכויותיו ועל תפקירו
בסמכויותיו כדין שלא שימוש עשה שומר כי מוסמך קצין מצא (ז)

או מצא שלא התקיים בו עוד תנאי מהתנאים האמורים בסעיף קטן (ב)(2),
בפניו, טענותיו את להשמיע הזדמנות לשומר שנתן לאחר הוא, רשאי
ממנו וליטול זה בסעיף כאמור בסמכויות השימוש את להתלות או לבטל

תעודתו." את

 (ב) קטן בסעיף העיקרי, לחוק 19 בסעיף .2

הרשויות חוק של תחילתו ערב "כנוסחו יבוא בסופו ובו, "(א)" יסומן בו האמור (ו)
המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 4), התשס"ב2002".

19 סעיף תיקון

6 ס''ח התשנ"ו, עמ' 338.



יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

משרד יעביר 6א, סעיף לפי ישראל משטרת של תפקידה מילוי לצורך "(ב)
ישראל." למשטרת מיוחד תקציב האוצר

שרון אריאל
הממשלה ראש

ישי אליהו
הפנים שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


