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ל הכנסת: עדת החוקה חוק ומשפט ש ל חברת הכנסת מטעט ו  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק העונשין(תיקון, מם׳ 83) (צווי הפסקת שימוש למקום המשמש לביצוע
 עבירות זנות), התשם״ה-04 20*

, התשל״ז—1977', אחרי סעיף 204 יבוא: ן  הוספת סעיפים 1. בחוק העונשי
 204א עד 204ז

 204א. בסעיפים 204ב עד 204ז:

ת חוכר;  ״בעלים של מקום״ - לרבו

 ״עבירת זנות״ — עבירה לפי סעיפים 199, 202, 203א, 204 או 205;

 ״צו הפסקה מינהלי״ - צו שהוצא לפי סעיף 204ג;

צא לפי סעיף 04י2ב; ׳ ״צו הפסקה שיפוטי״ - צו שהו י  י

 ״צו הפסקת שימוש״ - צו הפסקה שיפוטי או צו הפסקה מינהלי;

, ן ב ל ו ש י [נוסח מ ל י ל פ ן ה י ד ו בחוק סדר ה ת ו ע מ ש מ  ״תובע״ - כ
.  התשמ״ב—982ו2

י ליתן צו להפסקת  204ב. (א) (ו) בית משפט, כהגדרתו בסעיף קטן(ב), רשא
ש במקום לבקשת תובע אם התקיימו כל אלה: מו  שי

ש מ ש  (א) בית המשפט נוכח כי קיים חשד סביר שהמקום מ
רת זנות, ואם עומד בתוקפו לגבי המקום צו ע עבי צו  לבי
ר ע עבירה כאמו צו מש לבי  הפסקה מינהלי - המקום שי

 בסמוך לפני מתן הצו;

ך  (ב) בית המשפט נוכח כי קיים חשד סביר שהמקום ימשי
ע עבירת זנות אם לא יינתן צו הפסקת שימוש; צו ש לבי מ ש  ל

ו ב ס י ה ו נ  ו

 ״הגדרות

 צו שיפוטי
 להפסקת

 שימוש
 במקום

 המשמש
 לביצוע

 עבירות זנות

 סעיפים 199, 202, 203א, 204 או 205 לחוק העונשין,
 התשל״ז-1977, כלשונו היום).

 לסעיף 204ב המוצע
 מוצע להסמיך את בית המשפט ליתן צו להפסקת
 שימוש במקום המשמש לעבירת זנות, לבקשת תובע. כל
 עוד לא הוגש כתב אישום בשל העבירות שלגביהן מתבקש
 הצו, מוצע שסמכות זו תהיה נתונה לבית משפט השלום:
 ואם הוגש כתב אישום - תהיה הסמכות נתונה לבית

 המשפט הדן בו(סעיפים קטנים (א)(ו) ו־(ב)).
 מוצע כי בית המשפט, בבואו ליתן צו כאמור או
 להאריך את תוקפו, ישקול אם בוצעו בעבר עבירות דומות
 במקום, מהי מידת הידיעה של בעל המקום או המחזיק בו
 לגבי ביצוע עבירות אלה, ומהי מידת הפגיעה שיגרום למי
 מהם הצו, כדי להגיע לאיזון הראוי בין הצורך הציבורי
 לאסור את השימוש במקום לבין הפגיעה בבעל המקום או
 במחזיק (סעיף קטן >א)(2». כמו כן, קובעת ההצעה הסדרים
 בדבר המצאת הודעה לבעל המקום או למחזיק על הגשת
 בקשה למתן צו, אם ניתן לאתרם, כדי לתת להם זכות טיעון

 סעיף 1 הצעת חוק העונשין(תיקון מסי 83)(צווי הפסקת
 שימוש למקום המשמש לביצוע עבירות זנות),
 התשס״ה—2004, המתפרסמת בזה, קובעת הסדר שיתיר
 למפקד מחוז במשטרה או לבית משפט להפסיק את השימוש
 במקומות שיש חשד שמתבצעות בהם עבירות זנות מסוג
 סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, סחר
 בבני אדם לעיסוק בזנות, והחזקת או השכרת מקום לשם
 זנות(להלן — מקום המשמש לעבירת זנות), וחשד שעבירות
 אלה ימשיכו להתבצע באותו המקום. צו ההפסקה נועד
 ליתן בידי רשויות אכיפת •החוק אמצעי יעיל לצמצום
 התופעה העבריינית של העסקת אנשים בזנות, זאת משום
 שםגירת המקום לציבור צפויה להקשות על הקשר שבין
 קהל הלקוחות לבין המקום שבו ניתנים שירותי הזנות וכך

 להצר את צעדיהם של מבצעי העבירות.
 ההסדר המוצע בסעיפים 204א עד 204ז, שייווספו לחוק
 העונשין, התשל״ז—977 ו, נועד לשמש אמצעי אכיפה נוסף
 לשיבוש הפעילות במקום המשמש לעבירת זנות, זאת, בצד
 הענישה הפלילית של מבצעי העבירות, אשר פעמים רבות
 לא מונעת את הישנות ביצוע העבירות באותו המקום(ראה

 * הצעת חוק מסי פ/1316: הועברה לוועדה ביום כ״ז בטבת התשס״ד (21 בינואר 2004).
 י סייח התשל״ז, עמי 226; התשס״ד, עמי 552.

 2 סייח התשמ״ב, עמי 43.
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 צו מינהלי
 להפסקת שימוש
 במקום המשמש
 לביצוע עבירות

 זנות

 (2) בבואו ליתן צו הפסקה שיפוטי ישקול בית המשפט, בין היתר,
דיעת בעל המקום או ע עבירות זנות קודמות במקום, את י צו  בי
דת רת הזנות שבשלה התבקש הצו ואת מי  המחזיק ׳בו על ביצוע עבי

 הפגיעה שיגרום להם הצו.

, ״בית משפט״ - (א) ן סעיף קטן י  (ב) י לעני

ר בשלה ש רת הזנות א ) י• אם טרם הוגש כתב אישום בשל עבי  (ו
י בית משפט השלום:  מתבקש הצו —

ר בשלה ש רת הזנות א  (2) אם הוגש כתב אישום בשל עבי
 מתבקש הצו - בית המשפט הדן בכתב האישום.

ל ם ש דעה על בקשה למתן צו הפסקה.שיפוטי תומצא לבעלי  (ג) הו
ן, י רה בנסיבות העני  המקום ולמחזיק במקום, אם ניתן לאתרם בשקידהםבי
ר אלא לאחר ש.נתן להם, אם הם ידועים,  ובית המשפט לא יתן צו כאמו

ע טענותיהם.  הזדמנות להשמי

ומצא לבעלים של המקום ולמחזיק  (ד) עותק של צו הפסקה שיפוטי י
 במקום, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין.

א ר ל ש א ד בתוקפו. לתקופה שתיקבע בו ו  (ה) צו הפסקה שיפוטי יעמו
 תעלה על 120 ימים, אלא אם כן בוטל בתקופת תוקפו בידי בית משפט;
ך את תוקפו של צו הפסקה שיפוטי לתקופות  בית משפט רשאי להארי
עלה א יעלו כל אחת על 120 ימים ובלבד שסך התקופות לא י ל  נוספות ש

 על שנה אחת.

י לערער על ההחלטה א ש  (ו) הרואה עצמו נפגע מצו הפסקה שיפוטי ר
ין אזרחי. ר בדרך שמערערים על החלטה בעני  לבית משפט שלערעו

 (ז) בית משפט שנתן צו הפסקה שיפוטי רשאי לשנות את תנאי הצו
אה עצמו נפגע מהצו.  או לבטלו לבקשת מי שביקש את הוצאתו או מי שרו

שראל חשד סביר כי מקום  204ג. (א) (1) היה למפקד מחוז במשטרת י
ך ש חשד סביר. שהמקום ימשי רת זנות וכי' י ע עבי צו ש לבי מ ש  מ
ש במקום באופן מו רת זנות אם לא יופסק השי ש לביצוע: עבי מ ש  ל
ש במקום, לתקופה מו א ליתן צו להפסקת השי  מיידי, רשאי הו
בלבד שסך  שיקבע בצו, והוא רשאי להאריכה לתקופות נוספות ו

עלה על 30 ימים.  כל התקופות לא י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 204ג המוצע
ינית הקשורה  • בשל אופיה של הפעילות העברי
 בעבירות זנות היא עשויה להתחדש בתוך זמן קצר ביותר
 באותו המקום שבו התקיימה, אף אם באי המקום נעצרו
 קודם לכן: כדי למנוע את חידושה יש הכרח פעמים רבות
 להפסיק את השימוש במקום לאלתר או להגבילו. אשר על
 כן, מוצע להעניק למפקד מחוז במשטרה את הסמכות
 להוציא. צו להפסקה מיידית של שימוש במקום המשמש
 לעבירת זנות אם היה לו חשד סביר לשניים אלה: המקום
 משמש לביצוע עבירות זנות וביצוע העבירות יימשך אם
 לא יינתן באופן מיידי צו האוסר את השימוש (סעיף קטן
 (א)(1) רישה). מוצע שבצו הפסקת שימוש ייקבעו תנאים,

 בטרם יינתן הצו(סעיף קטן(0), ולהמצאה של הצו עצמו
 (סעיף קטן(ד».

 מחיע שתקופת הצו שבית המשפט יהיה רשאי לקבעה
 לא תעלה על 20 ו ימים, וניתן יהיה להאריכה לתקופות
 נוספות שלא יעלו על 20 ו ימים כל אחת ועד לתקופה מרבית

 של שנה (סעיף קטן(ה)).
 עוד מוצע כי כל מי שרואה עצמו נפגע מהצו יהיה
 רשאי לערער על החלטת בית המשפט לבית משפט
 שלערעור (סעיף קטן(ו)), ולפנות לבית המשפט שנתן את
 הצו בבקשה לבטלו או לשנות בו תנאים (סעיף קטן (ז)).

 בנוסף, רשאי תובע לבקש ביטולו של צו כאמור.
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ל המקום ולמחזיק בהם, אם ומצא לבעלים ש  (2) עותק של הצו י
 ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין.

לו או י לעתור לביטו א ש  (ב) הרואה עצמו נפגע מצו הפסקה מינהלי ר
י י תנאים בו לבית משפט לעניינים מינהליים: בית המשפט רשא נו  לשי

. י  לבטל את הצו, לשנות בו תנאים או לאשרו

ש במקום מו ש יקבע תנאים, הגבלות או איסורים על השי מו  204ד. צו הפסקת שי
ל סגירת המקום והכל במידה  הנקוב בצו ולתקופה הנקובה בצו, לרבות בדרך ש
ת זנות רו א תעלה על הנדרש בנסיבות העניין כדי למנוע המשך ביצוע עבי ל  ש

 במקום.

ו ניתן הצו  204ה. ניתן צו הפסקת שימוש, רשאי שוטר להיכנס למקום שלגבי
ם כדי להבטיח את קיום ש בכוח, הדרושי מו  ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שי

 הצו.

 204ו. המשתמש במקום או המרשה לאחר להשתמש במקום בניגוד לצו הפסקת
 שימוש, דינו - מאסר שנתיים.

ע סעיפים 204ב עד 204ו, לרבות צו  204ז. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לבי
 תקנות לעניינים אלה:

ש לפי סעיפים 204ב ו־204ג: מו  (ז) המצאת עותק של צו הפסקת שי

לו  (2) המצאת הודעה על הגשת בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי, לביטו
 או להארכת תוקפו לפי סעיף 204ב;

ן בבקשה למתן צו הפסקה שיפוטי, לביטולו או להארכת ו  (3) סדרי הדי
ו, י ל צו הפסקה מינהלי או לשינו  תוקפו לפי סעיף 204ב ובבקשה לביטולו ש

 לפי סעיף 204ג.״

 תוכנו של צו
 הפסקת שימוש

 ביצוע של צו
 הפסקת שימוש

 הפרה של צו
 הפסקת שימוש

 ביצוע ותקנות

 שהפגיעה תוגבל למזער הנדרש מוצע לקבוע במפורש כי
 צו כאמור, מינהלי ושיפוטי כאחד, יקבע תנאים ויעמוד
 בתוקפו ״במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין כדי
 למנוע המשך •ביצוע עבירות זנות במקום״. כך למשל יכול
 הצו להורות על איסור שימוש במקום בשעות הלילה או
 הגבלת השימוש במקום לסוגי עסקים שאין חשש שיהיו
 מסווה לעיסוק בזנות. במקרים המתאימים, התנאים

 המגבילים יכול שיעלו עד כדי סגירת המקום.

 לסעיף nz04 המוצע
 כדי להבטיח כי צו הפסקה במקום המשמש לעבירת
 זנות אכן יבוצע, מוצע לקבוע במפורש כי לשוטר תהיה
 סמכות להשתמש בכוח ולנקוט אמצעים הדרושים באופן

 סביר כדי להביא לידי הפסקה של ממש בשימוש במקום.
 לסעיף 204ו המוצע

 מוצע לקבוע כי מי שמשתמש במקום או מרשה לאחר
 להשתמש בו בניגוד לצו הפסקה, דינו - מאסר שנתיים.

י ר ב  ד

 הגבלות או איסורים על השימוש במקום שלגביו הוצא הצו
 (ראה דברי הסבר לסעיף 204ד המוצע).

 בסעיף קטן (א)(1), בסיפה, מוצע כי הפסקת שימוש
 במקום המשמש לעבירת זנות לפי צו מפקד מחת תהיה
 לתקופה הנדרשת בנסיבות העניין למניעת הישנות
 העבירות ולא תעלה על תקופה של 30 ימים: ניתן הצו
 מראש לתקופה קצרה יותר, יהיה מפקד המחוז רשאי

 להאריכו לא מעבר לתקופה של 30 ימים.

 מוצע שהחלטת מפקד המחוז תהיה נתונה לביקורת
 שיפוטית, כך שהרואה עצמו נפגע מהצו יהיה רשאי לעתור

 לביטולו לבית משפט לעניינים מינהליים (סעיף 204ג(ב)).

 לסעיף 204ד המוצע
 הפסקת השימוש במקום עלולה לפגוע במי שיש להם
 זכויות קנין וזכויות אחרות בנכס, לעתים אף אם אלה תמי
 לב ביחס לפעילות העבריינית שהתבצעה בנכם. יתר על
 כן, כיוון שמדובר בסעד שאחת העילות לקביעתו צופה פני
 עתיד, החשד כי המקום ימשיך לשמש לביצוע העבירות,
 נדרשת זהירות מיוחדת בקביעת היקף הצו. כדי להבטיח
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 תיקון חוק בתי
 משפט לעניינים

 מינהליים

, בתוספת הראשונה, במקום  2. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ם-2000נ
 פרט• 7 יבוא:

רי — • בו י עסקים וסדר צי  ״7. רישו

ן ר לעסק טעו שו ן או ביטול רישיון, היתר זמני או אי ו  (א) ענייני מתן רישי
; 4 י עסקים, התשכ״ח—968 ו  רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישו

; ז-977ו  (ב) צו לסגירת מקום לפי חוק העונשין, התשלי

ת זנות לפי סעיפים 204ב ו־204ג רו ש במקום המשמש לעבי מו  (ג) צו הפסקת שי
 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עסקים״ ולקראו ״רישוי עסקים וסדר ציבורי״ ולערכו מחדש.
 ראה לעניין זה גם הצעת חוק בתי משפט לעניינים
 מינהליים (תיקון מם׳ 8), התשם״ד—2004 (הצעות חוק —
 הממשלה 77), מיום י״א בטבת התשם״ד (5 בינואר 2004),

 בעמי 298, שטרם הגיעה לכלל חקיקה.

 חברת הכנסת זוזבוז גלאון

 סעיף 2 מוצע לתקן את פרט 7 של התוספת הראשונה לחוק
 בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ם-2000,
 העוסק ברישוי עסקים, ולתקנו כך שיכלול גם •עניינים של
 סדר ציבורי, כדי לאפשר למי שנפגע מצו מינהלי להפסקת
 '׳שימוש במקום המשמש לעבירת זנות לעתור לביטולו לבית
 משפט זה. מוצע' לתקן את פרט 7 שכותרתו היום ״רישוי

 ־׳סייח התש״ס, עמי 190.
 י סייח התשכ״ח, עמי 204.

ל הכנסת: עדת הפנים ואיכות הסביבה ש ל חבר הכנסת מטעם ו  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק למניעת הונאה בתפילין וכמזוזות (תיקון)(מניעת הונאה בספרי תורה
 ובמגילות}, התשס״ה-2004*

ן וכמזוזות, התשל״ה—1974' (להלן — החוק העיקרי), בשם תיקון שם החוק לי . בחוק למניעת הונאה בתפי  ו
א ״(תפילין, בו ן וכמזוזות״ י א ״בכתבי קודש״ ובמקום ״בתפילי בו  החוק, אחרי ״למניעת הונאה״ י

 מזוזות, ספרי תורה ומגילות)״. 7

ו יבוא: תיקון סעיף 1 ר בסעיף ו לחוק העיקרי יסומן •״(א)״, ואחרי  2. האמו

ץ ספרי תורה או מגילות תוך הצגתם ככשרים אלא אם לא יפי  ״(ב) לא ימכור אדם ו
 כן הם כשרים לפי דין תורה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יודגש כי הצעת החוק מתייחסת רק לאיסור הפצה ומכירה
 של ספרי תורה ומגילות שאינם כשרים אך הוצגו ככשרים,
 זאת משום שספרי תורה ומגילות שאינם כשרים מותרים
 למטרת׳ לימוד בעוד שתפילין ומזוזות אינם משמשים

 למטרה אחרת אלא למטרה שלה יועדו.

 סעיף 1 שינוי שם החוק.מוצע לאור ההצעה להרחיב את
 תחולת החוק ולהחילו גם על ספר? תורה ומגילות.
 סעיף 2 סעיף קטן(ב) שמוצע להוסיף לסעיף 1 קובע איסור
 מכירה והפצה של ספרי תורה ומגילות תוך

 הצגתם ככשרים אלא אם כן הם כשרים לפי דין תורה.

 בשנים האחרונות החל להתפתח ענף של מכירת ספרי
 תורה ומגילות: בהעדר פיקוח על כשרותם, נוצרה תופעה
 של זיוף ספרי תורה ומגילות, בין היתר באמצעות כתיבתם

 על קלף מזויף או שלא בידי סופר םת״ם,

 הצעת חוק למניעת הונאה בתפילין וכמזוזות'(תיקון)
 (מניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות), התשם״ה-2004,
 המתפרסמת בזה. באה לכלול את ספרי התורה והמגילות
וזות, ן וכמז  במסגרת החוק למניעת הונאה בתפילי
 התשל״ה-974ו (להלן — החוק), הקובע איסור וענישה
 בצדו על הפצה ומכירה של תפילין ומזוזות שאינם כשרים:

 * הצעת חוק מס׳ פ/5ג9ו: הועברה לועדה ביום י״ח בתמוז התשס״ד (ד ביולי 2004).
 1 סייח התשל״ה, עמי 15.
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א ״כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק בו  תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום ״3,000 לירות״ י
ן או המזוזות״ יבוא ״שהתפילין, המזוזות, ספרי ״ ובמקום ״שהתפילי 2  העונשין, התשל״ז-ד97ו

 התורה או המגילות״.

ב ר  י ד ב ר י ה ס

 בהצעת חוק זו מוצע להתאים את גובה הקנס לשנת
 המאסר הקבועה לצדו, כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק
 העונשין, התשל״ז—1977, העומד היום על סך 00ו,26

 שקלים חדשים,

 חבר הכנסת משח גפני

 סעיף ב סעיף ג לחוק קובע כי העובר על הוראות החוק
 ״דינו — מאסר שנה או קנס 3,006 ליחות״: הסכום
 המעודכן היום נקבע לפי סעיף 61(א)(ו) לחוק העונשין,
 התשל״ז—977ו, והוא עומד על סך 12,900 שקלים חדשים.

 2 ם״ח התשל״ז, עמי 226.

ל הכנסת: עדת העבודה הרווחה והבריאות ש ת בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ו  מתפרסמו

ן מם׳ 77) (פיצוי נפגעי גזזת), התשם״ה-2004*  הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקו

מי [נוסח משולב1, התשנ״ה—995וי, בסעיף 350(א), בפסקה 4, אחרי  תיקון סעיף 350 1. בחוק הביטוח הלאו
 פסקת משנה (ח) יבוא:

;״. י נפגעי גזזת, התשנ״ד-994ו2  ״(ט) חוק לפיצו

ר ב ס  ה
 •חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-994ו, אינו מנוי
 בסעיף 350 לחוק ולכן אדם אשר משולמת לו גמלה לפי
 החוק האמור, חייב.בתשלום דמי ביטוח לאומי על הגמלה

 האמורה.

 מוצע לתקן'את החוק ולקבוע כי מי שזכאי לתגמול לפי
 חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994, יהא פטור מתשלום
 דמי ביטוח על הגמלה האמורה, בדומה להוראה הקיימת

 לגבי סוגי גמלאות נוספים המנויים בסעיף 350.

 חברי הכנסת: עמיר פרץ, דוד טל, אילנה כהן

י ר ב  ד
 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבן, התשנ״ה—1995
 (להלן — החוק), קובע בסעיף 350 הכנסות הפטורות
 מתשלום דמי ביטוח לאומי, דוגמת גמלה לפי חוק הבטחת
 הכנסה, יהתשמ״א-980ו, תגמולים לפי חוק הנכים

 (תגמולים ושיקום), התשי״ס—1959 [נוסחימשולב], ועוד.

 בנוסף, סעיף 351 קובע כי מקבל גמלה או תגמול
 המפורשים בסעיף 350, אשר הכנסתו אינה עולה על הכנסה
 מזערית הקבועה לעניין זה, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח

 לאומי.

 * הצעת חוק מסי פ/2287: הועברה לועדה ביום י׳ באב התשס״ד (28 ביולי 2004).
 י סייח התשנ״ה, עמי 0ו2: התשנ״ו, עמי 384: התשס;יד, עמי 487.

 2 סייח התשנ״ד, עמי 277.
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ן מס׳ 8 7) (אל תשלום גמלאות בשל פשע שבוצע מתוך  הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקו
 מניע לאומני), התשם״ה-2004*

, התשנ״ה—995 ו י (להלן — החוק העיקרי), תיקון סעיף 326 מי [נוסח משולבן  1. בחוק הביטוח הלאו
- 3 2  בסעיף 6

א ״או בידי מי שבעד ילדו ניתנת בו בו אחרי,׳׳סעיף 0ו3,״ י ר בו יסומן ״(א)״ ו  (א) האמו
. ״ ב) )  גמלה לפי סעיף 4ד(ב)(ו)(א) או

א - בו א) י )  (ב) אחרי סעיף קטן

ר ש ן, א רה לפי סעיף 300 לחוק העונשי  ״(ב) נדון אדם למאסר עולם בשל עבי
לם לו קצבה לפי סימן ג׳ בפרק י״א״. י - לא תשו  בוצעה מתוך מניע לאומנ

נואר 2005) (להלן - יום התחילה), תחילה ותחולה  2. תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשם״ה (ו בי
צע ביום התחילה ואילך.  והוא יחול על פשע שבו

ר ב ס י ה ר ב  ד
 עוד מוצע לקבוע בסעיף 1(ב) להצעת החוק, כי מי
 שביצע פשע מתוך מניע לאומני והורשע ברצח, לא יהיה
 זכאי לקצבת זקנה(לפי ׳סימן ג׳ בפרק י״א לחוק). סעיף 325
 לחוק קובע ׳כי לא תשולם גמלה למי שנמצא במאסר שלושה
 חודשים או יותר: משמעות י התיקון המוצע היא, שמבצע
 פשע מתוך מניע לאומני אשר הורשע ברצח, לא יהיה זכאי׳

 לגמלה בתקופה שלאחר שחרורו ממאסר,
 אין מניעה חוקתית לשלול את הגמלה האמורה, משום
 שהיא מותירה בידי מבצעי פשעים מתוך מניע לאומני
 אפשרות קיום, בהעדר מקורות קיום עצמאיים או אחרים,
 בדרך של קבלת גמלאות אחרות שהינן בבחינת גמלאות

 קיום.
 השפעה על זבויות ילדים

 הצעת החוק שוללת •זכות לתשלום מענק לימודים
 המשולם להורה יחיד בעבור ילדו, מאחר והזכות קמה מכוח

 עוולה של הורה אשר ביצע פשע מתוך מניע לאומני.

 חבר הכנסת אדיה אלדד

 סעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-995ו(להלן - החוק), קובע• כי לא תשולם גמלה
 אם המקרה המזכה בגמלה חל אגב ביצוע או ניסיון לביצוע
 פשע בידי הזכאי לגמלה או כתוצאה או בקשר לכך, וכי אם
 הפשע בוצע מתוך מניע לאומני ומבצעו נהרג כתוצאה
 מביצועו, לא יינתנו מכוחו מענק פטירה (לפי סעיף 0ו3
 לחוק), קצבת שאירים(לפי סימן ד׳ בפרק י״א לחוק) או, אם
 היתה מבצעת הפשע מתוך מניע לאומני יולדת שנפטרה
 בתוך שנה לאחר הלידה, לא יינתן מענק מיוחד המשולם
 בעבור היילוד עקב פטירתה (לפי סעיף 62 לחוק). שלילת
 גמלה משאירים של אדם שביצע,פשע מתוך מניע לאומני
 ומת נועדה למנוע מצב לא ראוי, שבו כתוצאה מביצוע פשע
 על רקע לאומני שבו מת המבצע, משלמת המדינה גמלאות
 לשאירים, עקב מותו. מוצע לקבוע כי גם י מענק לימודים
 הניתן, לפי סעיף 74(ב)(ו)(א) או(ב) לחוק, שעניינו מתן מענק
 לימודים להורה יחיד בעד ילדו, לא יינתן בעד ילדו של אדם
 שביצע פשע ממניע לאומני, ושעקב כך בן זוגו הפך להורה

 יחיד (סעיף ו(א) המוצע).

 י הצעת חוק מס׳ פ/2306; הועברה לועדה ביום י׳ באב התשם״ד (28 ביולי 2004).
 סייח התשנ״ה, עמי 0ו2; התשס״ד, עמ׳ 487.
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 הצעת חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו(תיקוני חקיקה),
 התשם״ה-2004*

י , התשמ״ה-985ו  1. בחוק שירות הקבע ׳בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב!
 (להלן - חוק שירות הקבע), בסעיף 27(ה), הקטע החל במלים ״במות בן הזוג־ ער המלים
ת בוא ״לעניין סעיף קטן זה, ״פקיעת הנישואין״ — לרבו  ״מיום שנתקיימו״ — יימחק ובסופו י

 במות בן הזוג״.

ת רו ן - חוק שי להל ) 2 ו  2. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-970
 המדינה), בסעיף 31(ד), במקום חרישה יעד המלים ״כתוצאה מהליכים שהחלו בהם תוך עשר

ן השניים״.  שנים מיום שנחקיימו״ יבוא ״פקעו הנישואי

 3. תחילתם של סעיף ד2(ה) לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ושל סעיף 31(ד)
רוח המדינה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ב־ ו בחודש שלאחר פרסומו, ואולם לא תשולם  לחוק שי

 קצבה לפי הסעיפים האמורים בעד החקופה שקדמה ליום תחילתו של חוק זה.

 תיקון סעיף 27
 בחוק שירות
 הקבע בצבא

 הגנה לישראל
 (גמלאות)

 תיקון סעיף ו 3
 לחוק שירות

 המדינה (גמלאות)

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל־1970 (להלן —
 חוק שירות המדינה), אולם, מגבלת הזמן לפקיעת הנישואין

 השניים עומדת על תקופה של עשר שנים.

 מוצע לבטל גם בחוק זה את מגבלת הזמנים הקבועה
 לפקיעת הנישואין השניים לצורך השבת הזכאות לקצבה.

 עוד יצויין, כי בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), התש״י~1950 (בסעיף 12א(ג», הדן גם
 הוא בהשבת זכאות לקצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו

 פקעו, אין הגבלה בנוגע לפקיעת הנישואין השניים.
 סעיף 3 מוצע לקבוע כי קצבאות לפי סעיף 27(ה) לחוק
 שירות הקבע ולפי סעיף 31(ד) לחוק שירות
 המדינה, כנוסחם בחוק המוצע, לא ישולמו בער תקופה
 שקדמה ליום התחילה של החוק המוצע וזאת גם אם פקעו
 הנישואין השניים כאמור בסעיפים אלה לפני יום התחילה.
 להערכת משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה,
 עלות הביצוע של החוק המוצע תעמוד על פחות מחצי

 מליון שקלים חדשים בשנה.

 סעיף ן סעיף 27(א) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה
, לב] ת) [ינוסח משו גמלאו ל ( א ר ש י  ל
 התשמ״ה—1985 (להלן — חוק שירות הקבע), קובע, כי לבן
 הזוג הזכאי לקצבה לפי החוק אשר נישא בשנית, ישולם
 מענק בשיעור הקבוע בסעיף 27(א) ולא תשולם לו עוד

 הקצבה.

 סעיף 27(ה) לחוק קובע כי אם פקעו נישואיו השניים
 של בן הזוג הזכאי לקצבה, בתוך עשרים שנים, ישוב בן הזוג
 ויהיה זכאי לקבל קצבת שאירים, תוך הפחתת סכומי

 המענק שניתנו לו.
 מוצע לבטל את מגבלת הזמן הקבועה בחוק שירות
 הקבע לצורך השבת הזכאות לתשלום קצבה חודשית לבן
 הזוג, מאחר והיא מבחינה בין הזכאים לשוב לקבלה לבין
 אלה שאינם זכאים, בהתבסס על מועד פקיעת הנישואין.

 סעיף 2 הסדר רומה להסדר הקיים בחוק שירות הקבע,
 המבטל את זכאותו של בן הזוג לקצבה אם נישואיו
 השניים ומשיבה עם פקיעת נישואין אלה, קיים בחוק שירות

 חברי הכנסת: דני יתום, אהוד יתומ, חמי דורון, מתן וילנאי, איתן בבל, אילנה כהן, רן כהן, אורית נוקד,
 יולי תמיר

 * הצעת חוק מסי פ/1984: הועברה לועדה ביום כ״א באייר התשס״ך (12 במאי 2004).
 י סייח התשמ״ה, עמי 142: התשס״ד, עמי 134.

 2 ם״ח התש״ל, עמי 65: התשס״ד, עמי 130.

 24 הצעות חוק — הכנסת 56, ב׳ בכסלו התשס״ה, 15.11.2004


