
* תשל"ח1978 הסטטיסטיקה, פקודת לתיקון חוק

 הפקודה)  (להלן 1 תשל"ב1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה לפקודת 1 בסעיף .1
יבוא: "סטטיסטיקה" הגדרת במקום (1)

בסעיפים האמורים לענינים בנוגע סטטיסטיות ידיעות  ""סטטיסטיקה"
לרבות ,6 סעיף שלפי מיפקד בשאלוני הכלולים בנושאים ופרטים ו7 3
שאינן סטטיסטיות דגימה שיטות לפי הנאספים כאמור ופרטים ידיעות

שרירותיות*," שיטות

יבוא: "סטטיסטיקה" הגדרת אחרי (2)

סטטיסטיקה; של ועיבוד איסוף  סטטיסטיות" ""פעולות

וכן המקומיות, הרשויות לרבות הממשלה, משרדי  המדינה" "מוסדות
שהממשלה או בחיקוק שהוקמו אחרים מוסדות או תאגידים רשויות,

זה?". חוק לענין עליהם החליטה

1 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 6 עד 2 סעיפים במקום . סעיפים2 החלפת
6 עד 2

"הסטטיסטיקן
הממשלתי

סטטיסטיקן תמנה הממשלה, ראש הצעת פי על הממשלה, (א) . 2
ברשומות. תפורסם המינוי על הודעה ממשלתי;

הסט המערכת את וינחה הלשכה בראש יעמוד הסטטיסטיקן (ב)
המדינה. במוסדות טיסטית

מדעיים, שיקולים סמך על הסטטיסטיקן יפעל תפקידיו כמילוי (ג)
הלשכה תפקידי הם הלשכה תפקידי . 3

בנוגע, תוצאותיהן ולפרסם סטטיסטיות פעולות לערוך (1)
הכל הבריאות, החברה, כתחומי ולפעילויותיה לאוכלוסיה
הטבע לתנאי ובנוגע אחרים ובתחומים והתעשיה המסחר כלה,

הארץ; של
פעולות בעריכת המדינה מוסדות עם פעולה לשתף (2)

תוצאותיהן; ובפרסום סטטיסטיות
לסטטיסטיקה, הציבורית המועצה עם בהתייעצות להכין, (3)
מוס של הסטטיסטיות לפעולות רבשנתיות כלליות תכניות

המדינה; דות
לסטטיס הציבורית המועצה עם בהתייעצות לקבוע, (4)
אחידים סטטיסטיים סיווגים בדבר, הנוגעים והמוסדות טיקה

המדינה; במוסדות לשימוש
הנערכות סטטיסטיות פעולות על ידיעות ולפרסם לרכז (5)
בשבילם, או המדינה מוסדות ובידי הלשכה בידי והמתוכננות

הציבורית המועצה
לסטטיסטיקה

 (להלן לסטטיסטיקה ציבורית מועצה ימנה הממשלה ראש (א) . 4
להשכלה מוסדות המדינה, מוסדות של מנציגים מורכבת שתהא המועצה)
המשק ולתחומי לסטטיסטיקה ומומחים ציבוריים גופים ולמחקר, גבוהה

והחכרה,

תשל"ח, ,1331 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באוגוסט1978); תשל"ח(1 בתמוז כ"ז ביום בכנסת *נתקבל
.119 עמ'

.500 עמי ,24 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



פעולות תיאום
סטטיסטיות

 הם וסמכויותיה המועצה תפקידי (ב)

הנוגעים בענינים אחרים ולשרים הממשלה לראש לייעץ (1)
המדינה; מוסדות של הסטטיסטיות לפעולות

הסט לפעולות הנוגעים גענינים לסטטיסטיקן לייעץ (2)
לעיין המועצה רשאית כך לשם עורכת; שהלשכה טיסטיות

לציבור; המופנים בשאלונים

פעולות לעריכת תכניותיהם את המדינה ממוסדות לקבל (3)
לענין המוסדות כין התיאום על דעה ולחוות סטטיסטיות

אלה; תכניות

הסטטיס הפעולות של ולפיתוחן לייעולן הצעות להציע (4)
המדינה. מוסדות של טיות

יפורסם התקנון עבודתה; סדרי את בתקנון תקבע המועצה (ג)
ברשומות.

המדינה ממוסדות מוסד בידי הנערכות סטטיסטיות פעולות (א) .5

הת לאחר ייעשו ממנו, לחלק או לציבור פניה של בדרך בשבילו, או
ייערך לא מיפקד, הסטטיסטית הפעולה היתה הסטטיסטיקן; עם ייעצות

הממשלה. ראש מאת מראש בהיתר אלא המיפקד

לענין והנוגעות הלשכה בידי הנערכות סטטיסטיות פעולות (ב)
המשרד עם התייעצות לאחר ייעשו ממשלתי, משרד של פעולתו שבתחום
אלא המיפקד ייערך לא מיפקד, הסטטיסטית הפעולה היתה בדבר; הנוגע

הממשלה. ראש מאת מראש בהיתר

הנערכת סטטיסטית פעולה  "מיפקד" זה, סעיף לענין (ג)
לענין כדבר, הנוגע הציבור לכל פניה מתוך ממנה בחלק או במדינה
אחרת, כלכלית פעילות או תעשיה חקלאות, לענין או דיור או אוכלוסיה

הדרושים פרטים איסוף למנוע כדי זה סעיף בהוראות אין (ד)
כלבד. סטטיסטיות למטרות שלא דין, פי על תפקיד למילוי

ועםמיפקד הסטטיסטיקן עם בהתייעצות רשאי, הממשלה ראש (א) . 6
ממנה חלק או האוכלוסיה של מיפקד עריכת על כצו להורות המועצה,

ממנה. כחלק או במדינה

שייכללו הנושאים המיפקד, מועד את יקבע המיפקד צו (ב)
אחר ענין וכל השאלונים על שישיבו הם מי שייפקדו, הם מי בשאלונים,
". יעילה בצורה המיפקד ביצוע לשם לקבוע לנכון ימצא הממשלה שראש

7 סעיף יבוא:תיקון (29) פסקה במקום לפקודה, 7 בסעיף , 3

באישור הסטטיסטיקן עליהם שהורה אחרים ענינים (29)"
". הממשלה ראש

11 סעיף .תיקון מוסמך" "עובד יבוא לסטטיסטיקה" אחרת רשות "כל במקום לפקודה, 11 בסעיף . 4

13 סעיף תיקון
ו14

יימחקו.  לסטטיסטיקה" אחרת "רשות המלים לפקודה, ו14 13 בסעיפים . 5

15 סעיף יימחקו.תיקון  לסטטיסטיקה" אחרת "לרשות .המלים לפקודה, 15 בסעיף , 6



יבוא: לפקודה 15 סעיף אחרי 15א7. סעיף הוספת
ידיעות "דרישת

דין כל אף על
את המחייב או ידיעות מסירת האוסר דין בכל האמור אף על (א) א. 15

למסור המדינה ממוסדות ממוסד לדרוש הסטטיסטיקן רשאי כסוד, שמירתן
לצורך ו15, 13 ,11 לסעיפים בהתאם ותעודות רשומות ידיעות, לו
בשינויים יחולו,  כן ומשעשה הלשכה, בידי סטטיסטית פעולה עריכת
שעוסק מי כל על האמור בדין שנקבעו והחיובים האיסורים גם המחוייבים,

זו. פקודה לפי הסטטיסטית הפעולה בעריכת

 ותעודות רשומות ידיעות, על יחולו לא זה סעיף הוראות (ב)
לבטחון ענין הן הבטחון שר או הממשלה ראש שלדעת (1)

המדינה;

החוץ ליחסי ענין הן החוץ שר או הממשלה ראש שלדעת (2)
הביך המסחר בקשרי לפגוע עלולה מסירתן או המדינה, של

המדינה; של לאומיים
במערכת לפגוע עלולה מסירתן האוצר שר שלדעת (3)
מסירתן ישראל בנק נגיד שלדעת או המדינה, של הכלכלית

". הכספיים במוסדותיה לפגוע עלולה

ולפניהם ו(ג) (ב) יסומנו ו(ב) (א) קטנים בסעיפים האמור לפקודה, 18 בסעיף .8
יבוא:

אחרים ופרטים סטטיסטיקה על יחולו לא 17 סעיף הוראות "(א)
או הסטטיסטיקה אם יחולו לא וכן בלבד המדינה למוסדות המתייחסים
הועמדו או כדין, סמכות פי על לרבים פורסמו כבר האחרים הפרטים

". כדין סמכות פי על הרבים לעיון

18 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 18 סעיף אחרי 18א9. סעיף הוספת

''איסוף
סטטיסטיקה
עם במשותף

אחרים מוסדות

פעולה בשיתוף אחרים פרטים או סטטיסטיקה הלשכה אספה (א) 18א.
או פרטים, אותם לדרוש דין פי על המוסמך המדינה ממוסדות מוסד עם
את לגלות זו, כפקודה האמור אף על היא, רשאית כזה, מוסד של כשלוח
נתבקשו שבו המסמך על בולט במקום שצויין ובלבד מוסד, לאותו הפרטים
לאדם כך על הודעה ונמסרה כאמור הפרטים את אוספת שהלשכה הפרטים
את לאסוף דין פי על מוסמך המוסד היה לא הפרטים; נאספו שממנו
שהו בולט במקום צויין גם אם כאמור לגלותם הלשכה רשאית הפרטים,
על הודעה ונמסרה יחולו לא פרטים למסור החובה בדבר הפקודה ראות

כאמור. כך
ממוסדות מוסד לרבות אדם, מאת הלשכה שאספה פרטים (ב)
רשאית גילוים, את הרשה והוא דין, פי על לגלותם הרשאי המדינה,
המדינה ממוסדות מוסד לכל לגלותם זו, בפקודה האמור אף על הלשכה,

תפקידיו. ביצוע לצורך
ממוסדות מוסד לרבות אדם, מאת הלשכה שאספה פרטים (ג)
זו, בפקודה האמור אף על הלשכה, רשאית שלו, טפסים מתוך או המדינה,
שקיבלה בצורה כין הענין, לפי מוסד, או אדם לאותו בחזרה למסרם

". אחרת צורה בכל ובין אותם

 לפקודה 20(א) כסעיף (א) . 10
יימחקו;  לירות" 4,500 קנס "או המלים ברישה, (1)

20 סעיף תיקון



22 סעיף החלפת

בשביל ביודעין "חיבר יבוא לפרסום" ביודעין "ערך במקום ,(3) בפסקה (2)
הלשכה".

יימחקו.  לירות" 4,500 קנס "או המלים לפקודה, 20(ב) בסעיף (ב)

יבוא: לפקודה 22 סעיף במקום .11
כללי ''עונש דינו אחר, עונש לה נקבע שלא זו פקודה לפי בעבירה האשם . 22

". חדשים שלושה מאסר

פקודת תיקון
הכנסה "למעטמס יבוא אחר" אדם של "הכנסתו אחרי (א), 235 בסעיף הכנסה2, מס בפקודת . 12

תשל"ב1972". , חדש] ננוסח הסטטיסטיקה פקודת פי על כאמור הוראה
הפיקוח חוק תיקון
ביטוח עסקי בטל.על  11 סעיף ,3 תשי"א1951 ביטוח, עסקי על הפיקוח בחוק . 13

בנק חוק תיקון
ישראל

4 תשי"ד1954 ישראל, בנק בחוק . 14

בטל;  64 סעיף (1)
 "64 בסעיף האמור לפי שנתקבלה ידיעה "למעט המלים ,65 בסעיף (2)

יימחקו.
מינויים ראשקיום יושב של בתפקיד או סטטיסטיקן של בתפקיד זה חוק של פרסומו ערב שכיהן מי . 15

זה. חוק פי על נתמנה כאילו יראוהו לסטטיסטיקה, הציבורית המועצה של חבר או

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

.120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2
.221 עמ' תשי"א, 3*ס"ח
עמ'.192 תשי"ד, ס"ח 4


