
 רשומות

 הצעות חוק
 ה כ נ ם ת

 כייר בחשון התשם״ג 9 30 באוקטובר 2002

 עמוד
 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 18) (פגיעת איבה מחוץ לישראל),

 התשם״ג-2002 28

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 57) (הגדלת עונש המינימום בגרימת מוות בנהיגה
 רשלנית), התשם״ג-2002 28

 הצעת חוק לימוד חובה(תיקון מסי 25) (לימוד חובה עד כיתה י״ב), התשס״ג-2002 29



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 העעה חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 18) (פגועת איבה
 מחוץ לישראל), התשס״ג-2002י

ף ו, בהגדרה פ•-עת איבה״ , בסעי י  תיקון סעיף י 1. בחוק התגמולים לנפגעי איבה, התש״ל-1970
לות איבה כאמור שאירע־ •:יהי ו לישראל. בוא ״ואם הפגיעה היא מפעו  בפסקה ;ו), בסופה י

לות האיבה לא כוונו נגד מטרה ישראלית:״.  אף אם פעו

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום .**

ר ב ס  ה
 מחוץ לישראל, יש להוכיח בי הפעולה ••־־י־־ מבר־נת נגד

 מטרה ישראלית.
 מוצע לקבוע בחוק כי פגיעה מפעולת איבה
 שאירעה מחוץ לישראל של אזרה או הושב ישראל
 תיחשב בפגיעת איבה, אף אם פעילת האיבה לא כיונה

 נגד מטרה ישראלית.
 על פי הערכת משרד האוצר הצעת החוק בריכה
 בעלות תקציבית של עשרות מיליוני ׳.־,־קדים הרשים,

 בשנה.
 מוצע שהעלות תמומן מסעיף הי־זרבה שבתקציב

 המדינה.

 חברי הכנסת: דוד מגן, אורי יהודה אריאל. זאב
 בוים, דוד טל

י ר ב  ד
 בחוק התגמולים לנפגעי איבה, התש״ל-970ו
 (להלן - החיק), בסעיף ו. מוגדרת ״פגיעת איבה״ בין

 השאר כך:

 ״(1) פגיעה מפעולות איבה של כ־חות צבאיים או
 צבאיים־למהצה או בלתי סדירים של מרינה עוינת
 לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או
 מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה,
 בשליחותם או מטע:(ם אי על מנת לקדם מטרותיהם

 (לכולם ייקרא להלן - כוחות אויב):״

 נפגע לפי החוק האמור הוא ״מי שנפגע פגיעת
 איבה והוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, לרבות תושב
 ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א לחוק הביטוח בין

 שנפגע בישראל ובין מחוצה לה...״

 לפי הפרשנות שניתנה לחוק בידי הרשות המאשרת
 כמשמעותה בו. לענין אזרח או תושב ישראל שנפגע

 * הצעת חוק מס־ פ •5467: הועברה לועדה ביום נ:״ה בסיון התשס״ב (5 ביוני 2002).
 י סייח התש״ל, עמי 26ה התשיס, עמ• 27.4.

 •• ה מיעד ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

 מתפרסמת בזה העעה חוק של חבר הכנסה מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 57) (הגדלת עונש המינימום בגרימת
 מוות בנהיגה רשלנית), התשסי׳ג-2002״

שה חודשיב־ או ממאסר וקנס ו  1. בפקודת התעבורה , בסעיף 64, במקום ״ולא פחות משל
בוא שה הודשים״ ובםיפה. אה:־•־ מטעמים״ י בוא ״ולא פחות משי  מאה אלף לירות׳ י

 ״מיוחדים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בנהיגה רשלנית ולהעמיד את הע־גש הבז-נרי עי1 שישה
 הוהשי מאסר.

 כמו כן מוצע להבהיר כי בית המשפט רשאי שלא

 תיק־ן סעיף 64

 לפסוק עונש מזערי כמפורט בםעיך ז־מיצע מטעמים
 מיוחדים שיפרש בפסק הדי;

 חבי־ הכנסת איפיר פינס־פז

 סעיף 64 לפקודת התעבורה קובע עבירה של גרימת
 מוות בנהיגה רשלנית ובצדה עונש מרבי של שלוש
 שנות מאסר ועונש מזערי של שלושה חודשי מאסר,

 שיוטל על מבצעי עבירה כאמור.
 בישל ריבוי מקרים שיל תאונות דרכים קטלניות,
 מוצע להעלות אה רף הענישה בעבירת גרימת מוות

 הצעת חוק מכי פי2993: הועברה לועדה ביו• ג׳ בשבט התשס״ב (6ו בינואר 2002).
 דיני מהינה ישי־אי', נוסח הדש 7. עמי «17: ההשס־יא, עמי 227.

 28 הצעות חוק - הכנסת 9, כ״ד בחש ין ־.׳שס ג, 30.10.2002



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 העעת חוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 25) (לימוד חובה עד ביתה י״ב),
 התשם״ג-2002*

ף ו, בהגדרה ״חינוך היק־ן סעיף ו ' (להלן - החוק העיקרי), בסעי ר חובה, התש״ט-949ו מו . בחוק לי  ו
לים א ״בחמש עשרה״, ובמקום הסיפה המתחילה במי בו  חובה״, במקום ״בשלוש עשרה״ י
ם לרי ת א׳ ער י״ב, לי תו ות לימוה, בכי א ״ושתים עשרה שנ בו ת לימוד״ י ו  ״ועשר שנ

 ולנערים:״.

לים ״בן 14 או 15״ - יימחקו. תיקון סעיף 2  2. בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, המי

א ״החל בגיל 15״. תיקון סעיף 2א בו  3. בסעיף 2א(א) לחוק העיקרי, במקום ״בגיל 5ו״ י

 4. בסעיף 3 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 3

: , בכל מקום, המילים ״בגיל 16 או דו״ - יימחקו ) בסעיפים קטנים (ג) ומד) ו ) 

ם לירות״ - י לים ״עד עשר  (2) בסעיף קטן (ו), המילים ״עד עשר לירות״ והמי
 יימחקו:

ף בוא ״עשירית. הקנס הקבוע בסעי  (3) בסעיף קטן(ז), במקום ״קנס עד לירה אחת״ י
, התשל״977-7 21״. ן א^) לחוק העונשי )6  ו

 5. בסעיף 4 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4

א ״ילה או נער עד גיל 15״, בו לים ״הילד או הנער״ י  (1) בסעיף קטן(בץ1), במקום המי
 והמילים ״אלף לירות״ - יימחקו:

 (2) בסעיף קטן(גץ2), בפסקת משנה (1), המילים ״עד עשר לירות״ - יימחקו ובפסקת
ם לירות״ - יימחקו. י לים ״עד עשר  משנה (11), המי

לים 16 או 17״ - תיק־ן סעיף 6  6. בסעיף 6(א) לחוק העיקרי, בפסקת משנה (2), המילים ״שבאחד הגי
 יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 שתתייחס לחמש עשרה שנות לימוה, מהן שלוש בג;

 הילהים ושתים עשרה בבית ספר.

 כן מוצע שלא להחיל את הסנקציה הפלילית
 הקיימת בחוק על הורי הנער, בשל אי מילוי חובת
 הלימוד הסדיר, ולהשאירה לגבי גיל לימוד החובה
 הקיים היום בלבד, דהיינו עד גיל 15. נושא הסנקציה
 הראויה, וכן נושאים נוספים כגון האופן הראוי של
 שילוב עבוהה ולימוהים, יגובשו סופית לקראת הקריאה

 השניה והקריאה השלישית.

 להערכת משרה האוצר הצעת ההיק כרוכה בעלות
 תקציבית, אך היא אינה ניתנת להערכה מדויקת בשלב

 זה.
 חברי הכנסת: זבולון אורלב, חיים דרוקמן

 ״ט באייר התשס״ב 0 במאי 2002).

 חוק לימוד חובה, התש״ט-1949. קובע כי לימוד
 החובה יקיף כל ילד וכל נער בן 14 או 15.

 מצב זה מאפשר למסיימי כיתה יי לנשור ממערכת
 החיניך ולצאת לשוק העבודה ובכך קטנים סיכויהם

 לרכוש תעודת בגרות ומאוחר יותר השכלה גבוהה.

 בהצעת חוק זו. כמו בהצעת החוק הממשלתית
 בענין זה, אשר עברה קריאה ראשונה במסגרת הצעת
 חוק ההסדרים במשק המהינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 2002), התשס״ב- 2001 (ה״ח התשס״ב, עמי 64). מוצע
 להרהיב את היקף לימוד החובה ולהחילו על נערים עה
 גיל 17 ובמקביל להתאים את ההגדרה ״חינוך חובה״ בך

29 

 הצעות חוק מסי פי.ו0ו3 ו־פ 3410: הועברו לועדה :
 סייח התש״ט, עמי 287: ההשם״א עמי 517.

 : סייח התשל״ז, עמי 220.

 ־;צעות חוק - הכנסת 9. כיד בחשון התשם״ג, 30.10.2002



 המחיר 1.40 שקל חדש 0ז.0ז.-4ז.ז.0 סורר במה׳ רשומות. משרה המשפטים. והודפס במדפיס הממשלתי




