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תיקון שם החוק

תיקון סעיף

1

בחוק משכן הכנסת ורחבתו ,התשב"ח) 1968להלן  החוק העיקרי( ,בשם החוק,
.1
במקום ''משכן הכנסת ורחבתו" יבוא ''משבן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת".
.2

בסעיף

1

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

""אדם מוסמך" 
)ו(
)(2

כל אחד מאלה:

איש משמר הכנסת;
סדרן,

) (3מוסמך לערוך חיפוש;
) (4מוסמך לדרוש הזדהות;
''איש משמר הכנסת''  אדם שהתמנה לשמור על הביטחון והסדר במשכן הכנסת
וברחבה;

"סדרן"  אדם שהתמנה לשמור על קיום הסדר במשכן הכנסת וברחבה ,ולתת
שירותים לחברי הכנסת ולבאי משכן הכנסת לפי הוראות יושב ראש הכנסת;

"מוסמך לערוך חיפוש"  איש משמר הכנסת ,סדרן או מי שהוסמך לכך על ידי יושב
ראש הכנסת ,לאחר שעבר הכשרה מקצועית מתאימה שקבע קצין הכנסת,
ובלבד שאין מניעה למינויו מטעמים של שלום הציבור ,לרבות עברו הפלילי;
''מוסמך לדרוש הזדהות"  מי שהוסמך על ידי קצין הכנסת לדרוש הזדהות והצגת
מסמכים ,לאחר שעבר הכשרה מקצועית מתאימה ובלבד שאין מניעה למינויו
מטעמים של שלום הציבור ,לרבות עברו הפלילי;
"חפץ אסור"  כל אחד מאלה:
)ו( כלי יריה  כהגדרתו בחוק כלי היריה ,התש"ט;2 1949
) (2חומר נפץ  כהגדרתו בחוק חומרי נפץ ,התשי"ר;51954
) (3סכין או אולר  כהגדרתם בסעיף  184לחוק העונשין ,התשל"ז ,4 1977וכל
נשק קר אחר;

) (4חומר מסוכן  כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג,5 1993
) (5חפץ שהחזקתו או השימוש בו מהווה עבירה;
) (6כל חפץ ,לרבות בעל חיים ,למעט כלב נחיה אשר לדעת קצין הכנסת או מי
שהוא הסמיכו לכך ,יש בו או בשימוש בו כדי לפגוע בשלום הציבור ,בבטיחות
או בסדר במשכן הכנסת ,ברחבה או במתחם נוסף ,והודעה על כך נמסרה
למחזיק בו;
"כלב נחיה"  כהגדרתו בחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחיה,
התשנ''ג993ו;6
"מתחם נוסף''  מקום הנמצא מחוץ למשכן הכנסת או רחבתו ,לרבות באזור כהגדרתו
בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה 
* התקבל בכנסת ביום י"ח בסיון התשס"ד ) 7ביוני
הכנסת   ,42מיום י"ב באייר התשס"ד ) 3במאי
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;197התשנ"ט ,עמ' .82
 2ס"ח התש"ט ,עמ' .143
 3ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28
 6ס"ח התשנ"ג ,עמ' .48

;(2004
,(2004

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
עמי

.78

חוק

שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשל"ח ,7 1977שתחומו הוגדר על ידי יושב
ראש הכנסת כאמור בסעיף 15א ,בעת שמתקיימים בו ישיבה של הכנסת או של
ועדה

.3

.

מועדותיה או

אירוע

מטעם

הכנסת".

בסעיף  5לחוק העיקרי 
)ו(

בכותרת השוליים ,במקום "נשק" יבוא "חפץ אסור";

)(2

במקום "נשק" יבוא "חפץ אסור".

בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום "עובד הציבור" יבוא "כל אדם או גוף הממלא תפקיד
.4
על פי דין )בסעיף זה  עובד הציבור(".
.5

בכותרת פרק ג' לחוק העיקרי ,במקום "במשכן הכנסת" יבוא "במשכן הכנסת ,ברחבה

ובמתחם

נוסף".

תיקון סעיף

תיקון סעיף

פרק

ג

.6

בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

.7

")ב( קצין הכנסת יהיה ממונה על שמירת הביטחון ועל קיום הסדר במשכן הכנסת
וברחבה ,על אבטחת מידע מסווג של הכנסת או מידע מסווג המצוי ברשותה ,ובקשר
לכל אלה על אכיפת הוראות חוק זה והוראות שניתנו לפיו".
בסעיף  9לחוק העיקרי ,סעיף קטן )ב(  בטל.

תיקון סעיף

.9

אחרי סעיף

"סמכות לדרוש
הזדהות והצגת
מסמכים

סמכות עיכוב

12

לחוק העיקרי יבוא:

12א .אדם מוסמך רשאי לדרוש מכל מי שמבקש להיכנס למשכן הכנסת
או לרחבה או הנמצא בהם ,למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת
זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ,ובן היתר כניסה לפי
הוראות חוק זה.
12ב .היה לאיש משמר הכנסת או לסדרן יסוד סביר לחשד כי ארם עבר
עבירה במשכן הכנסת או ברחבה ,או כי הוא עומד לעבור בהם עבירה
העלולה לסכן את שלומו או ביטחונו של אדם ,או את שלום הציבור ,את
הסדר הציבורי ,או את ביטחון המדינה ,רשאי הוא לעכבו ולדרוש ממנו
להילוות עמו לתחנת המשטרה או למסור אותו לידי שוטר; על עיכוב
כאמור יחולו הוראות סעיפים  72עד  74לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות
אכיפה  מעצרים( ,התשנ"ו) 81996להלן  חוק המעצרים( ,בשינויים

6

תיקון כותרת
תיקון סעיף

בסעיף  12לחוק העיקרי ,במקום "קצין הכנסת רשאי לצוות על הרחקתו של" יבוא
.8
"קצין הכנסת ,איש משמר הכנסת או סדרן רשאים להרחיק".

5

8

9

תיקון סעיף 12

הוספת
12א

סעיפים

ו12ב

המחויבים".

 .10במקום סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:
) .13א( לא ציית אדם להוראות שניתנו לו על פי סמכויות העיכוב
סמכות מעצר
האמורות בסעיף 12ב או הפריעלאיש משמר הכנסת או לסדרן להשתמש
בסמכויות העיכוב ,רשאי איש משמר הכנסת לעצרו ולמסור אותו לידי
שוטר ,בהקדם האפשרי ,אך לא יאוחר מארבע שעות לאחר שנעצר.
)ב( הוראות סעיפים  24עד  26לחוק המעצרים יחולו על מבצע
מעצר לפי סעיף זה ,בשינויים המחויבים".
 7ס"ח התשל"ח ,עמ' .48
 8ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

החלפת סעיף

13

החלפת סעיף

14

.11

במקום סעיף

"סמכות חיפוש

14

.14

לחוק העיקרי יבוא:
)א(

בסעיף זה 

"חיפוש"  חיפוש בלא צו של שופט;

"חיפוש על גוף"  חיפוש על פני גופו של אדם ,בבגדיו או בכליו.
)ב( לשם שמירה על ביטחון המדינה ,על הסדר הציבורי ,או על
שלומו או ביטחונו של אדם או של הציבור ,רשאי המוסמך לערוך חיפוש,
במסגרת מילוי תפקידו ,לערוך חיפוש על גוף ,בכלי רכב ,במטען או בטובין
אחרים ,לפי הענין ,בכל אחר מאלה:
) (1בעת כניסתם למשכן הכנסת או לרחבה,
) (2בעת הימצאם במשכן הכנסת או ברחבה ,אם היה לו חשד
שאדם מחזיק בהם חפץ אסור או דבר שנלקח שלא בדין ממשכן
הכנסת או מהרחבה ,או שחפץ אסור או דבר כאמור נמצא בכלי
הרכב ,במטען או בטובין האחרים.
)ג( חיפוש על גוף הכרוך במגע גופני ,ייערך על ירי בן מינו של
האדם ,אלא אם כן לא ניתן לעשות כן בנסיבות הענין ויש בדחיית החיפוש
סיכון בלתי סביר לביטחון הציבור".
הוספת

סעיפים

14א עד 14ג

 .12אחרי סעיף  14לחוק העיקרי יבוא:
14א .המוסמך לערוך חיפוש רשאי לדרוש שחפץ אסור יופקד במקום
סמכות לדרוש
הפקדת חפצים
שיורה עליו ,כל עוד נושאו נמצא במשכן הכנסת או ברחבה.
14ב) .א( המוסמך לערוך חיפוש רשאי לתפוס חפץ אסור שלא הופקד
סמכות תפיסה
כאמור בסעיף 14א ,או כל חפץ שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא עשוי
לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה.
)ב( מי שביצע תפיסת חפצים לפי סעיף קטן )א( יערוך רשימה
שלהם ,והוא רשאי להעבירם לידי המשטרה או להחזירם לאדם שממנו
נתפסו.

סמכויות נלוות

14ג) .א( סירב אדם לדרישת הזדהות ,לדרישת הפקרת חפץ ,לחיפוש או
לתפיסה לפי הוראות חוק זה ,רשאי מי שמוסמך להפעיל את הסמכויות
האמורות ,לפעול בדרכים אלה:

) (1למנוע מאותו אדם כניסה למשכן הכנסת או לרחבה או
למנוע את הכנסתם של כלי רכב ,מטען או טובין אחרים ,למשכן
הכנסת או לרחבה ,הכל לפי הענין; הוראות סעיף
פעולה לפי פסקה זו;
) (2להוציא ממשכן הכנסת או מהרחבה את האדם ,כלי הרכב,
המטען או הטובין האחרים ,הכל לפי הענין.
)ב( אין בהפעלת הסמכויות לפי סעיף קטן )א( כדי לגרוע מהסמכות
לבצע את החיפוש או התפיסה על אף הסירוב ,או משאר הסמכויות לפי
12ב

יחולו על

חוק זה".
הוספת

סעיפים

15א עד 15ג

 .13אחרי סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:
"מתחם נוסף 
הגדרתו והחלת
הוראות עליו

15א) .א( לא תתקיים ישיבה של הכנסת או של ועדה מועדותיה או
אירוע מטעם הכנסת במתחם נוסף ,אלא אם כן הוגדר המתחם הנוסף לפי
הוראות סעיף קטן )ב( ,הוחלו עליו הוראות סעיף קטן )ג( ונקבע בו שילוט
מתאים.

)ב( יושב ראש הכנסת ,בהתייעצות עם הסגנים ועם קצין הכנסת,
ובתיאום עם משטרת ישראל ,שירות הביטחון הכללי וצבא הגנה לישראל,
יגדיר מתחם נוסף באופן שיכלול את השטח המצומצם ביותר ההכרחי
לשם שמירה על הסדר והביטחון בו.

)ג( לשם שמירה על הסדר והביטחון במתחם הנוסף ,רשאי יושב
ראש הכנסת ,בהתייעצות עם קצין הכנסת ובתיאום עם הגופים האמורים
בסעיף קטן )ב( ,להחיל את הוראות סעיפים  5עד  10 ,5עד 12 ,12א12 ,ב,14 ,
14א14 ,ב14 ,ג ו ,15כולן או חלקן ,על מתחם נוסף; החליט יושב ראש
הכנסת באמור ,יחולו אותן הוראות על המתחם הנוסף כאילו היה חלק

הזדהות

ממשכן הכנסת ,בשינויים המחויבים.
)ד( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי יושב ראש הכנסת לקבוע,
במקרים מיוחדים ,כי ישיבה של הכנסת או של ועדה מועדותיה תתקיים
מחוץ למשכן הכנסת ורחבתו ,במקום שקבע ,אף אם אינו מתחם נוסף.
15ב) .א( אדם מוסמך יענוד ,בעת מילוי תפקידו ,תג זיהוי גלוי לעין
הנושא את שמו ,שם משפחתו ותפקידו ,ואם אינו לבוש מדים ומשתמש
בסמכויות לפי חוק זה כלפי אדם ,יזהה עצמו לפניו ,בציון פרטי זהות
ובהצגת תעודת המינוי שלו או תעודה המעידה על תפקידו ועל

אדם

מוסמך

סמכויותיו.

)ב( ייי אדם מוסמך ימסור את פרטי הזהות לבקשת כל אדם ,בבל ענין
הקשור לתפקידו לפי חוק זה ,בין אם הוא לבוש מדים ובין אם לאו.
)ג( בסעיף זה" ,פרטי זהות"  שם ,שם משפחה ותפקיד.

15ג .ארם מוסמך לא יישא באחריות פלילית או אזרחית למעשה או

סייג לאחריות

למחדל שעשה בתום לב ובאופן סביר במסגרת תפקידו ולשם מילויו;
ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות משמעתית לפי כל
דין".

.14

בסעיף  16לחוק העיקרי 
)(1

תיקון סעיף

16

במקום כותרת השוליים יבוא "תקיפת אדם מוסמך";

) (2במקום הרישה ,המסתיימת במילים "או מכשילם בכך" יבוא "התוקף אדם
מוסמך כשהוא ממלא תפקידו כדין או המפריע לארם מוסמך במילוי תפקידו או
מכשילו בכך".
לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ובתיאומים שיקבע יושב ראש הכנסת".

.15

בסעיף

.16

בסעיף  23לחוק העיקרי ,בכותרת השוליים ,במקום ''נשק" יבוא "חפץ אסור".

.17

בסעיף

19

30

לחוק העיקרי ,סעיף

קטן )ב(



בטל.

 .18בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,9 1995בסעיף )286א( ,בפסקה ),(3
במקום "בחוק משכן הכנסת ורחבתו ,התשכ"ח "1968יבוא "בחוק משכן הכנסת ,רחבתו

תיקון סעיף
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תיקון סעיף
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תיקון סעיף

30

תיקון חוק
הביטוח הלאומי


מס' 73

ומשמר הכנסת ,התשכ"ח."1968

.19

בחוק כלי היריה ,התש"ט ,1949בסעיף 5ב)א( ,במקום "בחוק משכן הכנסת ורחבתו,

התשב"ח "1968יבוא "בחוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת ,התשכ"ח."1968
 9ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

תיקון חוק

כלי היריה 
מס' 13

 .20בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,10 1991בסעיף  ,1בהגדרה "רשות ביטחון",

תיקון חוק
למניעת אלימות
במשפחה  מס'

8

במקום ''בחוק משכן הכנסת ורחבתו ,התשכ''ח "1968יבוא "בחוק משכן הכנסת ,רחבתו
ומשמר הכנסת ,התשכ"ח."1968

אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

הכנסת

נשיא

 10ס"ח התשנ"א ,עמ' .138

יושב ראש

