
. מס'2),תשל"ו1976 (תיקון השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות חוק

סעיף; תיקון (להלן י תשכ"א~1961 השמירה), (הסדרת המקומיות הרשויות לחוק ו בסעיף .1
 העיקרי החוק

יבוא: השמירה" "הממונהעי1 הגדרת במקום (1)
לפי השמירה על ממונה להיות שנתמנה מי  השמירה" על ""הממונה

2(ב);" סעיף
יבוא: בסופו (2)

האוכ במרשם בו כתושב רשום ואינו בישוכ שגר מי לרבות  '"'תושב"
אחר." בישוב שמירה חובת ממלא ואינו לוסין

2 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 2 סעיף כמקום . 2

לשמירה השמירה''אחריות תהיה פלוני בשטח כי להחליט רשאית הממשלה (א) . 2

המשטרה). שבאחריות שטח  (להלן המשטרה בידי נתונה
המש שבאחריות ובשטח הסמיך, שהוא מי או הפיקוד אלוף (ב)
ממונה למנות רשאי הסמיך, שהוא מי או מחוז משטרת מפקד  טרה

השמירה. על

ולגבי הבטחון, שר עם התייעצות לאחר רשאי הפנים שר (ג)
להטיל המשטרה, שר עם התייעצות לאחר  המשטרה שבאחריות שטח

שמירה). צו  (להלן ישובים או ישוב תושבי על שמירה חובת בצו
אינם שמירה וצו (א) קטן בסעיף כאמור הממשלה החלטת (ד)

ברשומות." פרסום טעונים

סעיף1 "פרקתיקון יבוא "1934 העיריות, לפקודת 99 "סעיף במקום העיקרי, לחוק 3 בסעיף . 3

"1941 המקומיות, המועצות לפקודת 9 "סעיף ובמקום העיריות2" לפקודת שלושהעשר
המקומיות3". המועצות לפקודת ב' בפרק ג' "סימן יבוא

7 סעיף "60".תיקון יבוא "55" כמקום העיקרי. לחוק 7 בסעיף . 4

8 סעיף יבוא:תיקון קטן(ב) סעיף ובמקום (ד), יסומן (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 8 בסעיף .5

לשמירה כשר בחזקת הוא שמירה חובת עליו שהוטלה מי "(ב)
שר עם בהתייעצות הפנים שר שקבע בדרך ההיפך הוכח לא עוד כל

הבריאות.

לשירות כשר בלתי שנמצא מי קטן(ב), בסעיף האמור אף על (ג)
תשי"ט1959 בטחון, שירות חוק לפי לשירות ארעית כשר כלתי או
שר שקבע בדרך ייקבע זה חוק לפי לשמירה כשרו משולב)4, ננוסח

הבריאות." שר עם בהתייעצות הפנים

1184/תשל"ה, בה'ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1976 בינואר 19) תשל''ו בשבט י''ז ביום בכנסת נתקבל *
.294 עמ'

. 130 עמ' תש''ל, ;169 עמ' תשכ"א, ס''ח 1
עמ'.197 ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2
עמ'.256 ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 3

עמי.286 תשי"ט, ס''ח .4

29 תשל''ו,1.1976 3שבק כ''ו החוקים794, ספר



יבוא: העיקרי לחוק 9 סעיף במקום, . /י.6 סעיף החלמת

החובר, "הגבלת
הזמן מבחינת

הכל ובסך כחודש מפעמיים יותר בשמירה אדם יחוייב לא גא) .9
ולא , בניסן ולי בתשרי א' שבין בתקופה בחודש שע7ת מעשר יותר לא
אלא באלול, וכ"ט באייר א' שבין בתקופה בחודש שעות משמונה יותר
מטעמי הכרח ראה הענין, לפי מחה, משטרת מפקד או הפיקוד אלוף אם
הגדלת על ישובים, לכמה או פלוני לישוב או כלל בדרך להורות, בטחון

. הגדלה) הוראת  זה (בסעיף הפעמים או השעות מספר

זולת שנה מדי יום לשלושים היא הגדלה הוראת של תקפה (ב)
התייעצות לאחר אישר, הענין, לפי המשטרה, שר או הבטחון שר אם
נוספות. תוקף תקופות הכנסת, של והבטחון החוץ ובועדת הפנים בשר

ברשומות. פרסום טעונה אינה הגדלה הוראת (ג)

והימים השעות גם השמירה זמני במנין יבואו זה סעיף לענין (ד)
מוסדות (אבטחת תקנותשעתחירום לפי אבטחה חובת אדם מילא שבהם

". 5 תשל"ד1974 , חינוך)

יבוא: העיקרי לחוק 11 סעיף במקום . 711 סעיף החלמת

עדיפות האזרחית,.חובות ההתגוננות חוק לפי אדם על שהוטלה שירות חובת . 11
בטחון, שירות חוק לפי אדם על שהוטלה חובה או תשי"א61951.
". זה חוק לפי עליו שהוטלה חובה דוחה משולב], ננוסח תשי"ט1959

לירות" 300 קנס  "דינו במלים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 16 .בסעיף 8

מאסר  כאמור עבירה על בעבר הורשע כבר ואם לירות, 1,500 קבס  "דינו יבוא
. לירות" 3, 000 קנס או חדשים שלושה

16 סעיף תיקון

יבוא; ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 19 בסעיף האמור . 9

. זה חוק בביצוע הכרוכות בהוצאות תשא המדינה "(ב)

הפנים שר שיאשר לתקציב בהתאם יהיה ההוצאות סכום (ג)
". האוצר שר עם התייעצות לאחר

19 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר

. 18 עמי תשל"ה, ס"ח 5
.78 עמ' תשי"א, ס"ח 6


