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הוספת
סרק רביעי 1

 .1בפקודת

המשטרה נוסח חדש[ ,תשל"א 1,1971אחרי סעיף  49יבוא.:
"פרק רביעי

פרשנות

 :1המשמר האזרחי

49א .בפרק זה 
"פגיעת איבה"  כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,
תש"ל;21970
"פקודות הצבא"  כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו;3 1955
"רשות השמירה" ו"הממונה על השמירה"  כמשמעותם כחוק הרשויות
המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ"א~4.1961

המשמר האזרחי
ותפקידיו

49ב) .א(
המשמר(.

מוקם כזה ליד משטרת ישראל המשמר האזרחי )להלן



)ב( בכל פעולה שהמשטרה מוסמכת לעשות למען שמירת בטחון
הנפש והרכוש מפני פגיעת איבה ,רשאית היא להסתייע במשמר.
חברי המשמר

49ג .אלה חברי המשמר:
)(1

מי שנתקבל למשמר כמתנדב לפי כללים שיקבע השר;

) (2מי שנתמנה שוטר מיוחד בהסכמתו לפי סעיף ;37
) (3מי שנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל,
ונשלח למשטרת ישראל מאת הרשות שנקבעה בפקודות
הצבא עלמנת לשרת בה את השירות שבו הוא חייב לפי חוק
שירות בטחון ,תשי"ט 1959ננוסח משולב[ ;5
 .נתקבל בכנסת ביום ח' באדר תשל"ה ) 19בפברואר ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,1165תשליה,
עמ' .163
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390ס"ח תשל"ב ,עמ'  ;22תשל"ג ,עמי  ;23תשל"ד ,עמ' .46
 2ס"ח תש"ל ,עמ' 126.
 3ס"ח תשט"ו ,עמ' 171.
 4ס"ח תשכ"א ,עמ'169.
5ס"ח תשי"ט ,עמ' 286.

) (4מי שנשלח
מאת הממונה על
שבה הוא
השמירה(,

למשטרת
השמירה,

ישראל מאת רשות השמירה ,או
עלמנת שימלא כה את השמירה

)הסדרת
המקומיות
חייב מכות חוק הרשויות
תשכ"א , 1961או את השמירה שהתנדב לה לפי

החוק האמור .
מעמדו של חבר
המשמר

49ד) .א(

חובותיו,

זכויותיו,

סמכויותיו,

חסינויותיו

וכפיפותו

לשיפוט

ולדין משמעתי של חבר המשמר בשעת מילוי תפקידו יהיו כשל שוטר,
בשינויים שיקבע השר בצו; הוראה זו באה להוסיף על כל חובה שהוטלה
עליו וסמכות שניתנה לו בדין אחר ,ולא לגרוע מהן .
)ב( חובה שהוטלה על חבר המשמר לפי חוק שירות בטחון,
תשי"ט 1959ננוסח משולב[ ,דוחה חובה שהוטלה עליו כחבר המשמר.
)ג(

חבר המשמר לא יהיה זכאי לשכר או

אלא בתנאים,
בתקנות.

בתפקידים,

בסוגי

תפקידים

למשכורת כעד שירותו,
ובשיעורים

שיקבע

השר

)ד( לא ישולמו דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[,
תשכ"ח1968ב,עד חבר המשמר אשר איננו זכאי לשכר או למשכורת,
6
לפי סעיף קטן )ג( .
סיום

החברות

49ה .חברותו של אדם כמשמר פוקעת 
) (1אם נתקבל למשמר כמתנדב או כשוטר מיוחד  ארבעה
עשר יום לאחר שמסר למפקדו הודעה בכתב על הפסקת
חברותו ,או ביום שנמסרה לו הודעה על כך בכתב מאת
מפקד המשמר בתחומה של רשות מקומית ,הכל לפי התאריך
המוקדם ;
) (2אם היה נמנה עם כוחות המילואים לפי סעיף 49ג ) (3
ביום שבטלה שליחתו למשמר או ביום שחדל להיות נמנה עם
כוחות המילואים;
)(3

אם נשלח למשמר מאת רשות

השמירה או הממונה על

השמירה  ביום שבו חדל להיות חייב
הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה(,
ביום שבוטלה שליחתו למשמר .

בשמירה לפי חוק
תשכ"א , 1961או

המפקח הכללי או מי שהסמיך לכך רשאי 
למנות מפקד למשמר כולו;
)(1

המיקוד על
המשמר

49ו) .א(

תקציב

מינוי
)ב(
טעון אישור השר .
לפני כל שנת כספים הכאה אחרי שנת הכספים  1974יכין
49ז ) .א(
בהתייעצות עם הרשויות המקומיות שכהן נתכונן משמר,
שר הפנים,
תכנית בדבר הוצאותיהן למשמר .

)(2

למנות מפקד

)(3

למנות קצינים מבין חברי המשמר ולקבוע את תאריהם*
מפקדים

 6ס"ח תשכיח ,עמי . 108

למשמר

וקצינים

בתחומה של רשות

למשמר

מדרגת קצין

מקומית;

משטרה בכיר

נקבעו
)ב(
המקומית את סכום
הפנים.
)ג(

אוצר

צאות המשמר

ההוצאות
ההוצאות
המדינה

בשיעור

לרשות מקומית פלונית ,תכלול הרשות
בתקציבה; לא עשתה כן  יעשה זאת שר

יעביר לשר הפנים את סכום

שיקבעו שרי האוצר והפנים

השתתפותו בהו

בהתייעצות עם השר .

)ד( שר הפנים יורה בדבר חלוקת הסכום האמור בין
המקומיות שבהן נתכונן המשמר בהתחשב בסכום ההוצאות,
הרשות שנקבע באישורו ובסכום שהוצא בפועל.
סיוע הרשויות
המקומיות

תיקון פקודת
העיריות

.2

בפקודת

''ועדת בטחון

הרשויות
כתקציב

49ח .שר הפנים ,בהתייעצות עם השר ,רשאי בצו להורות לרשות המקו
מית לכונן משמר בתחומה ולטפל בגיוסם ורישומם של חברי המשמר,
למעט אלה הנזכרים בסעיף 49ג)". (3
העיריות ל ,אחרי סעיף 149א יבוא:
כמשמעותו בפקודת
בעיריה שבה נתכונן משמר אזרחי,
149ב ) .א(
המשטרה תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר
האזרחי.
)כ(

חברי ועדת הבטחון יהיו 
נציגי העיריה שתמנה
)(1
)(2

נציגי

המועצה;

שרים אלה ,אם ראו

לשלוח נציג:

שימנה מפקד הג"א מחוזי,
הבטחון,
תשי"א;8 1951
ההתגוננות האזרחית,
נציג שר החינוך
של המשרד;

והתרבות,

נציג שר

כמשמעותו

שימנה מנהל הלשכה

בחוק

המחוזית

נציג שר המשטרה ,שימנה מפקד משטרת המחוז;
חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.
)(3
)ג(

על נציגי

העיריה

בועדת

הבטחון לא יחולו

הוראות סעיף

."162

רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ' 8עמ' .197
 8ס"ח תשי"א ,עמ'78.

הלל
שלמה
שר המשטרה

