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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת המבחן(מס׳ 4) (מבחן בצירוף לעונש נוםןז), התשם׳׳ד-2004*

 1. בפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969י (להלן - הפקודה), בסעיף ו - תיקון סעיף ו
 (ו) במקום ״לשחרר את העבריין על מנת להעמידו במבחן״ יבוא ־להעמיד את

 העבריין במבחן*;
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 סעיף ו לפי סעיף ו לפקודת המבחן [נוסח חדשן, ראוי ונכון בהתחשב, בין היתר, בנסיבותיו האישיות של
 התשכ־ט-969ו, מוסמך בית משפט אשר מצא האדם (עברו, בריאותו הגופנית והנפשית, תנאי ביתו).

 שאישום נגד אדם הוכח, להעמידו במבחן, אם לדעתו הדבר נסיבות העבירה וטיבה וסיכויי שיקומו.

 * הצעת חוק מס׳ פ/960; הועברה לועדה ביום כ׳ בטבת התשס״ד(14 בינואר 2004).
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, התשכ־ט, עמי 312; ס־ח התשמ״ב, עמי 173.



 (2) במקום פסקה (1) יבוא:
 ־־(ו) להרשיעו ולהורות בל אחד מאלה: להעמידו במבחן ל
לו חו י  ולהטיל עליו אחד או יותר מהמפורטים בפסקאות (ו) עד (5׳, ו
! י  לחוק העונשין. התשל״ז-7ד219(להלן - חוק העונשין) לפי הענ
ת ד׳ ל ע ו ת  שהנידון ישא בעבודות שירות: מאסר על תנאי: קנס: שירות ל

 להימנע מעבירה:'.

דה, במקום ״צו לפי סעיף 8ו לפקודת העבריינים הצע׳־  בסעיף 13 לפקו
ר (שפיטה, ענישה ודרבי טיפול), התשל״א-1ד9 ע ו נ ק ה  לפי סעיף 24 לחו

. י ר בתצהי דה, בפסקה (2), במקום ״בשבועה״ יבוא "  בסעיף 14 לפקי

ה — ד י ק פ ף 16 ל י ע ס  ב

 (ו) בפסקה ,2<. במקום ״כאמור״ יבוא "לפי סעיף 1>ו)(א)׳, ובסופה י:
ת מקצין מבחן (בחוק זה - חוות דעת מעודב:״ נ כ ד ו ע  חוות דעת מ

 היתר, בשיקולים הבאים: התקופה שחלפה מיום העמדתו של הנידו]
ה ;־ ד י ב ע ר ימועד ביצוע העבירה הנוספת וחומרת ה  עמד במבהן ע

ר ב ס י ה ר ב  ד

.4 

 תיקון סעיף ג!

u תיקון סעיף 

ן סעיו! צ•! לו  תי

 צו שירות לתועלת הציבור או התחיבות
 הם יכולים לדור בכפיפה אחת עם ד.:
״  סעיפים s ,2 י־6 מוצעים תיקוני נ

ה . :  ״שבועה״, שז
! ו  בחקיקה, במילה ״תצהיר״, ועדי

 העבריינים הצעירים, שבוטלה בהעי:
 (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התש- א
 סעיפים s ,4 ו־ד ההצעה באה לתת :
 על פי ההלכה הפ״ י

ו מבי״  לא ניתן להטיל עונש במקום צ
 הנאשם גם עונש על העבירה (בך

 שירות המבחן למבוגרים נ׳ בוחבוכ
 המשפט ראו בכך ענישה כפולה מש־_1

 הטיל על העבריין עונש בשל העב
 התוצאה היא כי אין שום הרתעה

. י ז  שהוטל לצד עונש אחר, ובתי המש!
 תוצאה בעייתית זו, עוד בשנות ה־סי•

ין המשנה ל־שיא (כהי•{  וכפי שחזר וצי
J שרות המבחן למבוגריג׳ 5 2 4 / 9 0 J בע״פ 

 פ״ד מו(4) 199: ״היוצא מן האמור כי ב
ר  נגזר על נאשם עונש בשל העבירה ב
 ניתן צו מבחן, לא מצויה כל סנקציה •ע

 אלו לציית לצו המבחן ולמלא אחר דיי
 לא רצויה ובית משפט זה הפגה תשי־י

 לצורך לעשות לתיקון המצב.״

י י י לבית -  מוצע לקבוע במפורש, כ
ה . ר י ב ע ל ה ף ע ס ו ש נ נ ו  להטיל ע
 צו המבחן שהופר, מתוך תפיס י שדו. ב

 לעונש, אלא במידה מסוימת גם אמ
 לא קוים יש הצדקה להטיל עונש אחר י

ו המבחן היא להביא לשיקומו ל צ  מטרתו העיקרית ש
ל פיקוד. על התנהגותו לל אלמנטים ש ך הוא כו  של האדם, א
ש בין אנשי המקצוע הסבורים שגס אלמנטים י  של האדם. ו
ד אדם במבחן רק ים ממש. בית המשפט רשאי להעמי נשי  עו

 אם הוא הביע נבונות למלא אחריו.
 כיימ. בית המשפט אינו מוסמך לתת צו מבחן בנוסף
ף 5s לחוק ל תנאי לפי־ סעי ל מאסר ע נש למעט במקרה ש  לעו
ן י ת בית המשפט להעמיד עברי צע להסמיך א ן. מו  העונשי
ל נו מאסר ע ו עונש שאי י  במבחן גבי באשר הוא מטיל על
. זאת. על מנת לאפשר העמדה במבהן במקרים רבים  תנאי
ב העיירה, ר טי ותר וגם כאשר בית המשפט אינו מובן, לאו  י
נש כלל, ן עו י י ל על העבר א להטי ל  חומרתה אי נסיבותיה, ש
ן י ל העברי ת סיכויי השיקום ש  שכן יש במבחן כדי לשפר א
י בפועל בתי משפט בכך להועיל לחברה כולה. יצוין, כ  ו
ד עונשים שאינם מאסר על צ ו מבחן ל  מטילי• לעתים צ
י :•הדבר׳ נעשה באופן מקרי ומבלי שנקבעה מדיניות א  תנ
ל בע״פ 4641/98 עורף נ' מדינת ש מ  ברורה בנושא (ראו ל
פ 5760/98 פרץ נ׳ מדינת ישראל ע״פ 1647/96  ישראל. ע
ל נ׳ חולי: א ר ש  קנטו נ־ מדינה ישראל! ע״פ 8565/96 מדינת י
ת קנאי: ״.נו מבהן: מחלופה לעונש לעונש חילופי מחקרי ו  ר

ת קנאי)!׳ הצעת החוק  ,?55, 357 ;דהלו רו
 לתיקון פקודת המבחן(מסי 4) (מבחן בצירוף לעונש נוסף),
 התשס״ר-2004, המתפרסמת בזה קובעת (בפסקה (2))
 רשימה הגורה, מסודרת ושיטתית של המקרים שבהם ניתן
 לתת צו מבהן לצד עונש אחר. מדובר על אמצעי ענישה
 שאינם סותרים במהותם את תהליך הטיפול ואת אפשרות
 השיקום הגלומים בהעמדה במבחן, בדומה לעונש של מאסר
 על תנאי. כך, למשל, הטלת עונש של מאסר בפועל המבוצע
 בדרך של עבורות שירות או קנם אינה סותרת את האפשרות
 שהעבריין יהיה בתהליך של טיפול שיביא לשיקומו. הטלת

 ס״ה ההשל״ז, עמי 226.
.  י ס־ח ז־יחשל״א עמי 4»
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 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף ו(ו)(ב) - להטיל עליו עונש
 נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, לאחר קבלת חוות דעת מעודכנת,
 ובהתחשב, בין היתר, בבל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים

 האמורים בפסקה (2).״

 בסעיף דו לפקודה - תיקון סעיף 17
 (1) בפסקה (2), במקום ״באמור״ יבוא"לפי סעיף ו(ו)(א)״, ובסופה יבוא ״לאחר קבלת

 חוות דעת מעודכנת, ובהתחשב, בין היתר, בשיקולים האמורים בסעיף 16(2)״;
 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף ו(ו)(ב) - להטיל עליו עונש
 נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, לאחר קבלת חוות דעת מעודכנת,
 ובהתחשב, בין היתר, בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים

 האמורים בסעיף 16(2).־

 בסעיף 8 ו לפקודה, במקום ״בשבועה־ יבוא ״בתצהיר״. תיקון סעיף 18

 בסעיף 20 לפקודה — תיקון סעיף 20
 (ו) בדישה, אחרי ״רשאי בית המשפט״ יבוא ״בהתחשב, בין היתר, בתקופה שחלפה
 מיום העמדתו של הנידון במבחן, בדרך שבה עמד במבחן עד למועד ההפרה ובחומרת

 ההפרה״:

 (2) בפסקה (2) המילים ־הסכום של" - יימחקו׳,
 (3) בפסקה (3) במקום ׳כאמור״ יבוא ״לפי סעיף 1(1)(א)׳, ובסופה יבוא ״לאחר קבלת

 חוות דעת מעודכנת״:
 (4) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף ו(ו)(ב) - להטיל עליו עונש
 נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, לאחר קבלת חוות דעת מעודכנת

 ובהתחשב בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית.״
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 ד,

ה ט י ש ה  השיטה המוצעת בהצעת חוק זו שונה מ
 הקבועה בסעיף 71 לחוק העונשין לענין הטלת מאסר במקום
 קנס ומהשיטה המוצעת לקביעת עונש חלופי לצו שירות
 שהופר (ראו לענין זה דברי ההסבר לסעיף 2 להצעת הוק
 העונשין(תיקון מס׳ 80) (עונש חלופי לצו שירות לתועלת

 הציבור), התשס״ד-2004 (ה״ח התשס״ד, עמי 112».
 סוגיה זו תידון שוב, בהתאם להתלטת הועדה, במהלך

 הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
 עוד מוצע בסעיפים האמורים, כי הטלת עונש במקום
 צו מבחן שהופר, תיעשה בכל מקרה רק לאחר קבלת תסקיר
 מעודכן של קצין מבחן, אשר יאפשר לבית המשפט ליתן
 את העונש המתאים ביותר, ולהתחשב בין יתר שיקוליו גם
 בתקופת המבחן שחלפה ובאופן שבו העבריין קיים את צו
 המבחן עד שהפר אותו, בחומרת ההפרה וכמובן בכל עונש
 אחר שהוטל על העבריין בשל העבירה המקורית. מוצע
 להנחות במפורש את בית המשפט באשר לחלק מהשיקולים
 שעליו לשקול בבואו להטיל עונש במקום צו המבחן שהופר

 (ראה לענין זה סעיפים 4(2), 5(2) ו־7(ו) להצעת חוק זו).

 תפיסה זו רווחת כיום במדינות רבות בעולם (ראו רות
 קנאי, בעמי 364 ואילך). בכל מקרה, ברור כי אם הוטל על
 העבירה המקורית עונש מלכתחילה, הוא הוטל כחלק
 ממכלול של אמצעי ענישה ותוך התחשבות בכך שהנאשם

 הועמד במבחן.
 לשאלת עיתוי קביעת העונש - ההצעה קובעת כי בית
 המשפט יגזור עונש במקום צו מבחן שהופר, רק בדיון
 שיתקיים לאחר הפרת צו המבחן, ולא מראש במועד מתן
 הצו. שיטה זו מוצעת מאחר שהיא אינה כובלת את שיקול
 דעתו של בית המשפט לעונש מסוים או לסוג מסוים של
 עונש ומאפשרת לו להתחשב בשינוי הנסיבות — שכן
 במסגרת צו מבחן לוקח העבריין חלק בתהליך טיפולי, אשר
 יש חשיבות יתרה לבחינתו ולבחינת האופן שבו השפיע על
 העבריין לפני הטלת עונש חלופי. בנוסף, הגורמים
 המקצועיים טוענים כי בדרך זו מושגת הרתעה טובה יותר
 לעבריין, שכן בפני בית המשפט פתוחות מגוון אפשרויות

 של ענישה.

ו  הצעות חוק — הכנסת 44, י־ב בסיון התשס״ד, 1.6.2004 1 ו



 בחוק העונשין, התשל־ז-997ו* -

 (ו) סעיף 53 - בטל;

 (2) אחרי סעיף 86 יבוא:

ו  ״תחולת 86א. הוראות פקודת המבחן [נוסח חדשן, התשב־ט-969י יחולו על צ
בים. י דת" מבחן שניתן לפי סימן זה בכפוף להוראותיו ובשינויים המחו  ^ו

 המבחן

 תיקון חוק 8.
 העונשין

ר ב ס י ה ר ב  ד
בכלל י הוראות פקודת המבחן בכללותן, ו  מוצע להבהיר כ
ל  זה כמובן התיקונים הנכללים בהצעת חוק זי תלית גם ע

 צוי מבחן אלה.
 בהתאם להחלטת הועדה במהלך הכנת הצעת החוק
 לקריאה השניה ולקריאה השלישית יועלו לדיון שאלות

 נוספות ובהן:
ל נש ש - האם ניתן להעמיד במבחן גם לצד הטלת עו

 מאסר בפועל לתקופה קצרה:
ו המבחן שהופר — - עיתוי הטלת העונש במקום צ
ל  האם ראוי לקבוע את העונש מראש או שמא האפשרות ש
ו המבחן היא הדרך  קביעת העונש רק בעת הדיון בהפרת צ

 הנכונה:
ו המבחן: - זכות הערעור על העונש שהוטל בני ליס צ
ים י ו - קביעת הוראת תחולה ביחס לתיקים תל

 ועומדים.
 חבר הכנסת ניגיז סלימיאנסקי

 סעיף 8 (לפסקה 1< סעיף 53 לחוק העונשין,התשל״ז—1977,
 כלשונו היום, קובע לאמור:

 ״העמדה במגחן בתקופת התנאי
 53. הטיל בית המשפט מאסר על תנאי, רשאי הוא לחת צו
 מבחן כמשמעותו בפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969. לתקופת התנאי, כולה או מקצתה,
 והוראות הפקודה יחולו על צו המבחן בכפוף להוראות פרק

 זה ובשינויים המחויבים לפי הענין."
 הוראה זו נקבעה כשנת 1963 על מנת לאפשר העמדה
 במבחן לצד הטלת עונש של מאסר על תנאי. לאור ההצעה
 לקבוע ברשימה מרוכזת בפקודת המבחן, שהיא המקום
 המתאים לבך, את דרכי הענישה שלצידן ניתן להעמיד

 במבחן, מתייתרת הוראת סעיף 53 ומוצע לבטלה.
 סעיף 8 (לפסקה 2) סימן ז׳ בפרק ו׳ לחוק העונשין קובע
 הוראות מיוחדות בדבר מתן צוי מבחן
 לטיפול במשתמשים בסמים ולטיפול באלימות במשפחה;

 * ס־ח התשליז, עמי 226: התשס״ד, עמי 18.

 הצעת חוק העונשין(תיקון מם׳ 80) (עונש חלופי לצו שירות לתועלת העיבוד).
 התשם״ד-2004*

דא יבוא:  1. בחוק העונשין, התשל׳׳ז—1977' (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף ו

ן צו ת ת מ ע  ודאו. בית משפט שחייב אדם בצו שירות יגזור על אותו אדם ב
ש חלופי); נ ו  השירות עונש שיוטל עליו במקרה שלא ימלא אחר הצו(בחוק זה - ע
ן בנוסף ת י  עונש חלופי ייגזר הן אם צו השירות ניתן במקום עונש אחר והן ז׳ ם נ

 על עונש אחר.״

 ״עונש
 חלופי

 הוספת סעיף
דאו  ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

ל ענישה לצי־ מטרות  אמצעי ענישה המשיג מטרות ש
׳ עבי־־ה ועזרה י ר ע ן ל י  שיקומיות באמצעות חינוך העברי

 לזולת.

 סעיף ו סעיף ו7א לחוק העונשין, התשל״ז-1977 מסמיך
 בית משפט שהרשיע אדם ולא הטיל עליו עונש
 מאסר בפועל, לחייבו בצו שירות לעשות בשעות הפנאי שלו
 שירות לתועלת הציבור - וזאת במקום בל עונש אחר או
 בנוסף לעונש אחר. הצו מבוצע בפיקוח קצין מבחן והוא

 * הצעת חוק מס׳ פ/543ו; הועברה לועדה ביום ייב בשבט התשס־ד(4 בפברואר 2004).
 י ם״ח התשל־ז, עמי 226; התשס״ד, עמי 18.
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 2. במקום סעיף ודד לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף ודד

 ״הפרת ודד. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שנתן את צו השירות שהנידון לא
 מילא אחר צו השירות, רשאי הוא לאחר קבלת תסקיר של קצין מבחן:

 (ו) אם ניתן צו השירות ללא הרשעה - לבטל את צו השירות,
 להרשיעו ולגזור עליו עונש על העבירה המקורית;

 (2) אם ניתן צו השירות לאחר הרשעה - לבטל את צו השירות
 ולהפעיל את העונש החלופי, כולו או חלקו.״

 צו שירות

ר ב ס  ה
 הפרת צו המבחן ולא מראש.

 סעיף 2 ההצעה מחליפה את נוסח סעיף ודד הקיים,
 שענינו ״הפרת צו שירות״, בנוסח חדש.

 סעיף ודד בנוסחו הקיים קובע:
 ״הפרת צו שירות

 ודד. לא מילא הנידון אחר צו שירות, רשאי בית המשפט
 לבטל את הצו ולגזור עליו עונש אחר על העבירה המקורית.
 ואם לא הרשיעו — רשאי הוא להרשיעו ולגזור עליו עונש

 על אותה עבירה.״
 החלפת סעיף ודד נדרשת על מנת להתאימו למנגנון
 הטלת העונש החלופי. כן מוצע כי הפעלת העונש החלופי
 במקרה של הפרת צו שירות תיעשה רק לאחר קבלת תסקיר
 של קצין מבחן, אשר יאפשר לבית המשפט ליתן את דעתו
 לתקופה שבה היה על העבריין לבצע את צו השירות, ואם
 בוצע צו השירות באופן חלקי — לאופן שבו בוצע, וכן

 לסיבה שבשלה הופר צו השירות.
 בהתאם להחלטת הועדה תידון במהלך הכנת הצעת
 החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית השאלה האם
 לקבוע במפורש את השיקולים שעל בית המשפט לשקול
 בעת הדיון בהפעלת העונש החלופי. במהלך הכנת הצעת
 החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית תיקבע גם

 הוראת תחולה ביחס לתיקים תלויים ועומדים.

 חבר הכנסת ניסן םלומיאנסקי

י ר ב  ד
 בע״פ 02;ד0ו4 פאוזת אסר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נז>2)
 248, קבע בית המשפט העליון, כי כאשר בית המשפט מחייב
 אדם בצו שירות לצד עונש אחר. הרי שאם האדם אינו
 מקיים את צו השירות לא יכול בית המשפט להטיל עליו
 עונש חלופי במקום צו השירות שלא קוים. התוצאה היא
 שאין לאדם תמריץ למלא אחר צו השירות וזוהי תוצאה
 בלתי רצויה גם לדעת בית המשפט שנתן את הפסיקה
 האמורה. פסיקה זו נמצאת בדיון נוסף בבית המשפט העליון

 וטרם ניתנה בה הכרעה.
 הצעת החוק באה ליתן מענה לקושי שנוצר ולקבוע
 במפורש כי בית המשפט רשאי לגזור עונש במקום צו שירות
 שלא קוים, גם אם צו השירות הוטל לצד עונש אחר. בנוסף
 קובעת ההצעה מנגנון של קביעת עונש חלופי מראש. מוצע
 כי בית המשפט המחייב אדם בצו שירות יגזור את העונש

 החלופי במועד מתן צו השירות (סעיף ודאו המוצע).
 לשאלת עיתוי קביעת העונש החלופי - ההצעה
 מאמצת את השיטה הקבועה בסעיף ו ד לחוק העונשין לענין
 הטלת מאסר במקום קנס, קרי - גזירת העונש החלופי
 מראש. שיטה זו מוצעת בי היא הולמת את השיקולים של
 ודאות בענישה והרמוניה חקיקתית, ומסירה כל חשש
 לענישה כפולה(ראו לענין זה גם דברי ההסבר לסעיפים 4,
 5 ויד להצעת חוק לתיקון פקודת המבחן (מס׳ 4) (מבחן
 בצירוף לעונש נוסף), התשס״ד-2004 (ה״ח התשם״ד, עמי
 109)), שם מוצע כי קביעת העונש החלופי תיעשה רק לאחר

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק האזרחות (תיקון מם׳ 8) (הרחבת הפטור מתנאים להתאזרחות למשרת בצבא
 הגנה לישראל), התשס״ד-2004*

 ו. בחוק האזרחות, התשי״ב-952ו', בסעיף 6(א), בפסקה (ו) - תיקון סעיף 6
 (1) האמור בה יסומן (א) ובסופה יבוא ״או מי שהשלים מחצית תקופת שירות

 כאמור־:
 (2) אתרי פסקת משנה (א) יבוא:

 ־(ב) לענין פסקה זו יראו אדם כמי שהשלים את מחצית תקופת השירות, אף

 * הצעת חוק מם׳ פ/686: הועברה לועדה ביום י״ט בשבט התשס״ד (11 בפברואר 2004).
 י םיח התשי־ב, עמי 146: התשנ־ח, עמי 295.
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ת פ ו ק ת ו חבלה, שאיעו ב מ שוחרר קודמ לכן מחמת מחלה, החמרת מחלה א  א
2 ו 9 5 9 - ט ״ י ש ח ו ועקב שיתתו, במשמעם בחוק הנכים(תגמולים ושיקים), ה ת ו ר י  ש
ו ת ו ר י ת ש פ י ק ת ה ב ע ר א נוסח משולב] (להלן - חוק הנכים), או בשל חבלה ש ] 
ה ר ו מ ה ח ע ת י י ג ד נ ה ד ה מ א צ ו ת ל לגביה חוק הנכים, ובלבד שלא נגרמה כ ר ח ש א  ו

 מצידו.

: א ל כ  (ג) על אף הוראות פסקה זו רשאי שר הפנים לקבוע, ב
ד מאלי־• ח א י הוראות פסקת משנה (א) לא יחולו על ארם ב  פ

ה ::׳ ע ש ר ל ה ש  (1) הוא שוחרר מהשירות הסדיר ב
 התאמה;

ם י ו ס  קרה מ

 בשל אי

ה ע י ב ת ק ו ק י י צ ת שר הפני.־- ד ע ד  (2) התקיימו נסיבות אחרות אשר ל
 כאמור.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השלימ את שירותו(סעיף הו)׳.׳. עי
 2(1), כי הפטור יחול גם על מי ש
 השלים את מחציתו. אם שחרורי
 החמרת מחלה או חבלה שארעו
 שירותו נפסקת משנה(ב) המוצעת)

 י צ ע לקבוע בטעיף
 מי הסתיים בטרם
 1וזז מחמת מחלה
 ־פת שירותו ועקב
 ולכסוף מ־צע. על מנה
ת שד הפנים לפגוע  למנוע ניצול לרעה של החוק, להםמיד א
 כי האזרחות לא תוענק לחיילים ששחרורם המוקדם נבע
 מהרשעה בדין, מאי התאמה. או בדחקיים נסיבות אחרוה

 שיצדיקו זאת, לדעתו.

 סעיף 6 לחוק האזרחות, התשי״ב—1952 (להלן - החוק)
 קובע כי מי ששירת בצבא הגנה לישראל. או בשירות אחר,
 אחרי יום ט״ז בכסלו התש־ח (29 בנובמבר 1947), ששר
 הבטחון הכריז עליו באכרזה שפורסמה ברשומות כשירות
 צבאי לצו־ך סעיף זה. ושוחרר כחוק, פטור מן התנאים
 להתאזרחות: מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה, לפטור
 מן התנאים להתאזרתות גם את מי שהשלים רק מחצית מן
 השירות כאמור. זאת, משום שמן הראוי להעניק אזרחות
 למי שתורם מזמנו ומסכן את חייו למען המדינה עוד בטרם

 חברי הכנסת: חיים אורון, ירבה גלאון, p כהן

 ס־דו התשי״ט, עמי 276.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מס׳ 19) (חתימה על הצהרת אמונים), התשה״ד ~ 4ס20׳

, ך ו א י : ו ב  י

 יביתו של הבר
 •וכי־ לחתום על
 די: ים. במעמד

ב י  1. בחוק הכנסת. התשנ״ד-994וי, בסעיף ו(ג), במקום ״ויצהיר ״מתחי
ם. י נ ם על טופס ההצהרה שבו כתובה הצהרת האמו ו ת ח י ב אני״, ו י  ״מתחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תיקון סעיף ו

 מטרת הצעת החוק להדגיש א
 הכנסת לתוכן הצהרת האמונים ע7
 טופס ההצהרה, שבו כתובה הצה•

 ההצהרה.

 סעיף 1 לחוק הכנסת, התשנ״ד-994ו דן בישיבת
 הפתיחה של הכנסת, וקובע בסעיף קטן (א) כי הותיק
 שבחברי הכנסת יפתח את הישיבה ויצהיר את הצהרת
 האמונים של חברי הכנסת, בסעיף קטן (ג) נקבע בי הוא
 ישוב ויקרא את הצהרת האמונים באזני חברי הכנסת וכל
 אחד מחברי הכנסת יקום. בזה אחר זה ויצהיר: ״מתחייב

 אני׳,

 י ילכוסת איוב ד״ א

 * הצעת חוק מס׳ פ/69ג: הועברה לועדה ביום כיב בכסלו התשסיד (17 בדצמבר 2003).
 י ס״ה התשנ־ד עמי 140: התשס־ד, ענ!׳ 308.
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