
התשס"ב2002* ,(2 מס' (תיקון ציבוריים במקומות הבטיחות חוק

ו סעיף 1. בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג1 1962 (להלן  החוק העיקרי),תיקון
 1 בסעיף

בפקודת ציבורי שעשוע של "כמשמעותו במקום ,(3) בפסקה "אסיפה", בהגדרה (ו)
עסקים, רישוי לחוק 3 בסעיף "כהגדרתו יבוא "1935 הציבוריים, השעשועים

התשכ"ח2 1968";

יבוא: בסופו (2)

המפורט ספורט בענף ספורט, בפעילות צפיה לשם אסיפה  ספורט" ""אירוע
ספורט; פעילות בזירת המתקיימת בתוספת,

שלום, משפט בית  משפט" "בית

"חוק הספורט"  חוק הספורט, התשמ"ח3 1988;
לענין ו"איגוד", "התאחדות", וכן ספורט" "עונת ספורט", "פעילות "ספורט",

הספורט, בחוק כהגדרתם  ספורט

ובסמוך ספורט פעילות לקיום והמסומן המיועד מקום  ספורט" פעילות "זירת
לו;

נמצא שבו האזור וכן ספורט פעילות זירת  ספורט" אירוע מתקיים שבו "מקום
או הספורט אירוע קיום במועד והבל לו, שמיועד או הספורט באירוע הקהל

לו." בתכוף

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

יבוא: (5) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (1)

ווה, עד 11א סעיפים לענין כללים (6)"

שלומם ועל הציבורי הסדר על שמירה לשם התנהגות וכללי הוראות (7)

פעילות זירת לענין לרבות ספורט, בפעילות המשתתפים של ובטיחותם
הספורט;";

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

יותקנו ספורט, אירוע מתקיים שבו ומקום ספורט אירוע לענין תקנות "(ד)

והספורט." התרבות המדע שר עם גם התייעצות לאחר

סעיפים הוספת
ו1ה עד וא 1

יבוא: העיקרי לחוק 11 סעיף אחרי .3

שוטר "סמכות
מאירוע להרחקה

ספורט

שוטר, מוסמך ספורט, באירוע הציבורי הסדר את להבטיח כדי (א) 11א.
באופן המתנהג אדם לכל הוראות לתת דין, כל פי על סמכויותיו על נוסף
שבו במקום הציבורי, לסדר יפריע הוא בי לגביו חשד לשוטר שיש אלים
ממנו, היציאה במקום אליו, הכניסה במקום לרבות ספורט, אירוע מתקיים

אלה. להוראות להישמע חייב אדם ואותו מקום, לאותו סמוך או

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 במרס 13) התשס"ב באדר כ"ט ביום בכנסת נתקבל .
3083, מיום כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002), עמ' 290.

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 2; התשל"ו, עמ' 241.
2 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.
3 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.



סעיף הוראות לפי שוטר לו שנתן להוראות אדם אותו נשמע לא (ב)
ולא (א), קטן בסעיף כאמור מהמקום להרחיקו השוטר מוסמך (א), קטן
בכוח כך לצורך להשתמש הוא ורשאי מקום, לאותו כניסתו את להתיר

סביר.

 ספורט אירוע
הרחקה לצו בקשה

הגבלה או

משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 12 סעיף לפי תובע לבקשת 11ב.
התשמ"ב4 1982, או שוטר שהוסמך לכך על ידי המפקח הכללי של משטרת
בסעיף כאמור הגבלה או הרחקה צו לארם לתת המשפט בית רשאי ישראל,

מאלה: אחר התקיים כי ראה אם 11ג,

באירוע הציבורי הסדר הפרת תוך או אלים באופן התנהג האדם (1)

או בטיחות סדרן לבטיחות, אחראי להוראות ציית ולא ספורט,
שוטר,

סביר בסיס נותנת ספורט אירוע במהלך האדם של התנהגותו (2)

הסדר הפרת תוך או אלים באופן בעתיד להתנהג עלול הוא כי לחשש
ספורט. באירוע הציבורי

 ספורט אירוע
הרחקה צו
הגבלה או

11ג. (א) בית משפט רשאי לתת צווים (להלן בסעיף זה ובסעיף 11ד 
להלן: כמפורט הגבלה) או הרחקה צו

מקצתם: או כולם אלה כל את לעשות אדם על האוסר צו (ו)

באירוע ספורט, אירוע מתקיים שבו למקום להיכנס (א)
מסוים; ספורט

כלל דרך ספורט, אירוע מתקיים שבו למקום להיכנס (ב)
שלא לתקופה והכל מסוימים, מסוגים ספורט באירועי או
הוצא שלגביו ענף בבל אחת ספורט עונת על תעלה

הצו;
שבו ממקום שייקבע מסוים מרחק בתחום להימצא (ג)

בתקופה או מסוים, ספורט באירוע ספורט, אירוע מתקיים
;(2) פסקה לפי צו ניתן שלגביה
 תנאים או הגבלות הקובע צו (2)

מסוים; ספורט לאירוע אדם של לכניסתו (א)

שלא לתקופה ספורט לאירוע ארם של לכניסתו (ב)

הוצא שלגביו ענף בכל אחת, ספורט עונת על תעלה
הצו;

אירוע מתקיים שבו במקום אדם של להימצאותו (ג)

ענף בכל אחת, ספורט עונת על תעלה שלא לתקופה ספורט
הצו. הוצא שלגביו

לקיומו, לערובה דרישה גם שיכיל יכול הגבלה או הרחקה צו (ב)
סידורים בדבר והוראות בעתיד ספורט באירועי נאותה להתנהגות הוראות

הצו. של קיומו להבטחת הנדרשים מיוחדים
תקופת לרבות (ב), קטן בסעיף כאמור הערובה תנאי יפורטו בצו (ג)
מתן מועד אחרי שתחילתה נוספת ספורט עונת על תעלה שלא תוקפה,

לחילוטה. הוראות וכן הצו,

4 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.



בהחלטתו, שיפורטו מיוחדים מנימוקים רשאי, משפט בית (ד)
שלא לתקופה (ג) קטן בסעיף כאמור ערובה של תוקפה תקופת את להאריך

הערובה. של תוקפה שיפוג מיום שנה על תעלה
דין ליפיסדרי ערובה של תוקפה להארכת צו או הגבלה או הרחקה צו (א) 11ד.

צו לתת המשפט בית רשאי ואולם הצדדים, שני במעמד יינתן וג(ד) 1 סעיף
לדיון. התייצב ולא כדין המשיב הוזמן אם אחר צד במעמר כאמור

ערובה של תוקפה להארכת צו או הגבלה או הרחקה צו ניתן (ב)
של לבקשתו המשפט, בית רשאי המשיב, במעמד שלא 1וג(ד), סעיף לפי
שוכנע אם הצדדים, שני בנוכחות הצו למתן בבקשה ולרון לחזור המשיב,
דרוש הדבר כי סבור הוא אם או מוצדקת מסיבה להתייצב ממנו נבצר כי

דין. עיוות למנוע כדי
התוספת ועםשינוי והספורט התרבות המדע שר עם בהתייעצות רשאי, הפנים שר וה. ו

לשנות הכנסת, של והתרבות החינוך ועדת ובאישור הפנים, לביטחון השר
התוספת." את

תוספת יבוא:הוספת העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי .4

כדורגל. (א)

כדורסל." (ב)

"תוספת
(1 (סעיף

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

ישי אליהו
הפנים שר


