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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה: ־

 בצומת — ראיה
 קבילה

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 7), תשכ״ו-1965 *

 מוספת סעיף 27« 1. אחרי סעיף 27 לפקודת התעבורה! (להלן - הפקודה) יבוא:

 ״גילום רבב 27א. (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה אלקטרונית
 המופעלת מעל רמזור שבצומת, יהיה ראיה קבילה בבל הליך משפטי

- י ב ג  ל

 (1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי
 של הרבב שבצילום!

 (2) מקום הימצא הרכב בצומת בעת הצילום;
 (3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2) בניגוד לאות

 ״עמוד״ שניתן לגביו ברמזור:
 (4) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי

̂כפי שייקבע_בתקנ_ו_ת,  שצויין בצילום או על גביו׳ הכל 

 (כ) • שר המשפטים רשאי בתקנות לקבוע כיצד יהנשו לבית המשפט
- צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה, .

 (0 בסעיף זה -

 ״צומת״ — השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר -
 והמוגבל על ידי קווי שפות הכביש או אבני השפה של אותם כבישים

 או על ידי הארכתם המדומה;
 חזקת בדבר 27ב. צולם רכב על ידי מצלמה בהיותו בצומת כאמור בסעיף 27א׳ רואים
ב את בעל הרכב או את האדם האחראי לרכב׳ כאילו הניע את הרכב לאותו כ י ל ה ע ת ב י י י ח  א

 מקום׳ זולת אם הוכיח שהרכב היה אותה שעה ברשותו של אדם אחר׳ או
 שהרכב נלקח ללא הסכמתו.״

 הוספת סעיף 36א 2. אחרי סעיף 36 לפקודה יבוא:

 ׳פסילה לכל 36א. הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיון
 דרגות הי־שייז נהיגה׳ יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא; אולם
 רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין׳ להודות כי
 הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב שנועד בעיקרו לעבודה חקלאית בעת

 שהוא מוסע בתחומי אדמה חקלאית.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 א. מטרת סעיפים 27א ו־27ב, שהוספתם לפקודת התעבורה מוצעת בזה, היא להנהיג
 בישראל את השיטה של שיטור אלקטרוני בצמתים.

 שיטה זו מונהגת על ידי הצבת מצלמות אלקטרוניות בצומת אשר בה מוסדרת התנועה
 על ידי רמזורים. המצלמה מופעלת עם הופעת האור האדום ברמזור ומצלמת כל חפץ הנכנס

 1 דיני מדינת ישראל׳ נופח חדש 7׳ עמי 173; ס״ח תשכיב, עמי 8׳ 64; תשב״ד׳ עמי 8ל;תשכ״ה׳ עמי 202,183,115.
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 לצומת אמרי הופעת האור האדום. בד בבד עפ פעולת הצילום מטביעה המצלמה גצילום את
 הזמן שבו" בעשה הצילום. צילום" שגעשה כאמור, לא יהיה צורך להגישו באמצעות עד שיאשר
 בעדותו את עריכתו׳ ושר המשפטים.יהיה דשאי לקבוע׳ בתקנות, את דרך הגשתו לבית

 המשפט.
 בגלל המחסור בכוח אדם משטרתי מן הנמנע כיוס לקייים פיקוח משטרתי רצוף בכל
 צומת המצויירת ברמזורים; שיטת השיטור האלקטרוני תאפשר פיקוח רצוף ורישום העבירות

 ותשמש אמצעי הרתעה לגבי עבריינים בכוח - בסוג עבירות זה אשד רב בו הסיכון.

 כדי לאפשר הוכחת אשמתו של נהג הנכנס לצומת בניגוד לאור שברמזור על פי צילום
 כאמור׳ מוצעת ההוראה שבסעיף 27ב וזאת בעקבות הוראה מקבילה הקובעת חזקה בדבר
 אחריות בעל רכב לגבי החניית רכבו, שנכללה בסעיף 14 לחוק לתיקון פקודת התעבורה

 (מם׳ 5)׳ תשכ״ה־י1965 (סעיף 1).

 ב. לפי הוראות הפקודה מוסמך בית המשפט להטיל, בנוסף לכל עונש אחר׳.פסילה מקבל
 או מהחזיק רשיון נהיגה וכן פסילה על תנאי כאמור׳ הן בפסילת רשות והן בפסילת חובה.
 לא נאמר בפקודה במפורש אם מוסמך בית המשפט להטיל פסילה כאמור לגבי סוג מםוייפ של
 רכב או לגבי. דרגה מסויימת של רשיון נהיגה׳ או שהפסילה חייבת להיות לגבי רכב מכל סוג

 ורשיון מכל דרגה; אך מנוסח ההוראות עולה שהמחוקק התכוון לפסילה כוללת.

ן(פד״י י״ד׳ עמ׳ 741), נתעוררה הבעיה של ו  בע״פ 77/60 שנדון בבית המשפט העלי
 סמכות בית המשפט לפסול נהג פסילה חלקית כנ״ל, כאשר הוא מורשע כעבירה של נהיגת
ני צד שלישי),  רכב ללא ביטוח - בניגוד לסעיף 4 (2) לפקודת ביטוח בלי רכב של מנוע(סיכו

 1947; בית המשפט יפסק!
 ־־ ״בהעדר שעמים מיוחדים להימנע בכלל מפסילת.רשיון — אין כל צידוק לצמצום המזילה

 לסוג מיוחד של רבב. מי שעבר עבירה זו׳ הוכיח יחם של זלזול כלפי הזולת׳ ואפ המחוקק גזר.
 על אדם כזה לחיות פסול במשך זמן מה מלנהוג בכבישים׳ אין כל חגיון שיהיה פסול לגבי רכב

 מסוג פלוני ולא לגבי רכב מםוג אלמוגי.״

 קביעה זו של בית המשפט התייחסה לפסילה במסגרת פקודת הביטוח׳ אך לא לפסילה
 במסגרת פקודת התעבורה, ולגבי האחרונה העיר בית המשפט:

 . ״ייתכן כי במקרה, של עבירות הקשורות בסוג מיוחד של רבב יהא מקוט להגבלת הפסילה
׳ . ו  לאותו סו־ג׳ אך אין אנו מביעים דעה בשאלה ז

 בפסק דין שניתן על ידי בית משפט מחוזי(ע״פ 88/64 ת״א׳ פי׳מ מ״א, 106) נפסק שאין
 מניעה להגבלת הפסילה׳ במקרים מתאימים׳ לסוג או לסוגי רבב מסויימים.

 על ידי הלכה זו נפתתה הדרך להטלת עונש הפסילה מהחזקת רשיון נהיגה לא דרך כלל
 לגבי כל סוגי רכב׳ אלא לגבי סוג מםויים בלבד; וזאת בגוםף על הסמכות להטיל פסילה על

 . תנאי במקום פסילה לאלתר.

 הטעמים שבגללם מצא לנכון בית המשפט העליון בע״פ 77/60 לקבוע שאין צידוק
 לצמצום הפסילה לסוג מיוחד של רכב:לפי פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד
 שלישי), 1947, כוחם יפה בדרך כלל גם לגבי פסילות לפי פקודת התעבורה. אי לזאת מוצע
 לקבוע בפקודה במפורש שפסילת רשיון נהיגה על ידי בית המשפט, הן פסילה של ממש והן

 פסילה על תנאי׳ תוטל לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא.

 עם זאת׳ מוצע לאפשר לבית המשפט׳ בנסיבות מיוחדות שיפרשן בפסק.הדין׳ להורות
 כי פסילה כאמור לא תחול לגבי נהיגת רכב שנועד בעיקרו לעבודה חקלאית׳ בעת שהרכב
 מוסע באדמה חקלאית; בנסיבות אלה וכאשר מנהיגת הרכב לא נשקפת סכנה לתנועה או
 ׳לבני אדם׳ מוצדק להסמיך את בית המשפט לאפשר נהיגת רכב שמטרתו עבודה חקלאית

 (סעיף 2).

 .העעו^חמ בייט' בחשו•! &שב״ו,.1865^24



לי(מם׳ 29), תשכ״ו-1965  חוק לתיקון פקודת החוק הפלי

 1. כל מקום בפקודת החוק הפלילי, 1936 ! (להלן - הפקודה), שנקבע בו עובש קנם בצד
 עונש מאסר — רואים את הקנס כאילו לא נקבע, ורשאי בית המשפט להטיל קבס בשיעור
 שאפשר להטילו, לפי העבין, בהתאם להוראות סעיפים 10 ו-11א לחוק לתיקון דיני העונשין

 (דרכי ענישה), תשי״ד-21954.

 2. בסעיף 5 לפקודה, ובסעיף 1 לפקודת הפרשנות 3, במקום הגדרת ״חטא״ תבוא הגדרה זו:
 ״״חטא״ - עבירה שדינה מאסר שלושה חדשים, ואם דינה קנם בלבד -

 קנס שבעים וחמש לירות.״

 3. בסעיף 35 לפקודה, בסופו יבוא ״או לעונש הקבוע לאותה עבירה, הכל לפי העונש
 הקטן יותר״..

 4. בסעיפי הפקודה המנויים להלן יחולו שינויים אלה:

 (1) בסעיף 59, בסעיף קטן(1), במקום ״בעבירה ראשונה למאסר שתי שנים
 או לקנס של מאה לירות או לשני העונשין, ועל כל עבירה שלאחריה למאסר
 שלוש שנים״ יבוא ״למאסר חמש שנים״; ובסעיף קטן(2), במקום ״בעבירה
 ראשונה למאסר שנה אחת או לקנס של חמישים לירות או לשני העונשין, ועל

 כל עבירה שלאחריה - למאסר שתי שנים״ יבוא ״למאסר שנה אחת״;

 (2) בסעיף 63, במקום ״במיתה״ יבוא ״בעונש מוות או במאסר עולם״,
 ובםיפה, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר שבע שנים״;

 (3) בסעיף 64, במקום ״לשבע שנים״, יבוא ״חמש שנים״.

 (4) בסעיף 67 (1), במקום ״עשר שנים״, יבוא ״שבע שנים״;

 (5) בסעיף 75, במקום ״שנתיים ימים״, יבוא ״שלוש שנים״;

 (6) בסעיף 77, במקום ״לקנס של מאה לירות״ יבוא ״למאסר שנה״;

 (7) בסעיף 85, במקום ״עשר שנים״ יבוא ״חמש שנים״, ובמקום ״יאשם
 בפשע ויהיה צפוי למאסר חמש שנים״ יבוא ״דינו — מאסר שלוש שנים״;

 (8) בסעיף 86, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשר שנים״;

 (9) סעיף 99 — יימחק;

 (10) בסעיף 102 (2), במקום ״למאסר חודש ימים או לקנס של עשר לירות או
 לשני העונשין גם יחד״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״;

 (11) בסעיף 103, במקום ״למאסר חודש ימים או לקנס של חמש לירות״ יבוא
 ״למאסר שלושה חדשים״;

 (12) בסעיף 110, במקום ״שנה אחת״ יבוא ״שלוש שנים״;

 (13) בסעיף 112, במקום ״שנתיים ימים״ יבוא ״שלוש שנים״.

 1 ע״ר 1936׳ תום׳ 1 מס׳ 652, עמי 263; פ״ח תשכ״ה, עמי 51, עמי 114, עמי 181, עמי 245; ה״ח תשכ״ה, עמי 377.
 * ס״ח 166׳ תשי״ד, עמי 234; ס״ח 394, תשכ״ג, עמי 80.

 ב דיני ישראל, נוסח חדש 1, עמי 2.
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 (14) בסעיפים 113, 122 ו־123, במקום ״יאשם בעוון״ יכוא ״דינו - מאסר
 חמש שנים״;

 (15) בסעיף 130׳ במקום ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו — מאסר שנה״;
 (16) בסעיף 137׳ במקום הסיפה החל מ״יאשם״ יבוא ״דינו - מאסר שלוש

 שנים״;

 (17) בסעיף 139, במקום ״שנה אחת״ יבוא ״שלוש שנים״;

 (18) בסעיף 145׳ במקום ״למאסר ששה חדשים או לקנס של חמישים לירות או
 לשני העונשין גם יחד״ יבוא ״למאסר שתי שנים״.,

 (19) בסעיף 147׳ במקדם ״למאסר שני חדשים או לקנס של עשרים לירות״
 יבוא ״למאסר שגה״.

 (20) בסעיף 148׳ במקדם ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו — מאסר שנה״;

 (21) בסעיף 165, במקום ״למאסר ששה חדשים או לקנס של עשרים וחמש
 לירות״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״;

 (22) בסעיף 167, בסעיף קטן(1), במקום ״למאסר חודש ימים או לקנס של
 חמש לירות״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״, ובסעיף קטן(2), במקום ״למאסר

 ששה חדשים או לקנס של חמישים לירות״ יבוא ״למאסר.שלוש שנים״;

 (23) בסעיף 1̂68 במקום ״למאסר חודש ימים״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״;

 (24) בסעיף 174, במקום ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו — מאסר שבע שנים״;

 (25) בסעיף 175, במקום ״לארבע עשרה שנות מאסר״ יבוא ״למאסר חמש
 שנים״:

 (26) בסעיף 176, במקום ״תאשם בפשע ותהיה צפויה לשבע שנות מאסר״
 יבוא ״דינה מאסר שתי שנים״;

 (27) בסעיף 179, במקום ״למאסר שלושה חדשים או למאה לירות קנם או לשני
 העונשים גם יחד״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״;

 (28) בסעיף 180, במקדם ״עשר שנים״ יבוא ״שבע שנים״;

 (29) בסעיף 193 —

 (א) האמור בפסקאות (א)-(ד) יסומן (1) (א)-(ד)(1), ובסופו יבדא
 ״דינו — מאסר ששה חדשים״;

 (a פסקה(ה) תסומן(2), ובסופה יבוא ״דינו — מאסר שנה״;

) הסיפה - תימחק. ג ) 

 (30) בסעיף 197, במקום המלים החל מ״יאשם בחטא״ ועד ״ולקנס של עשר
 לירות״ יבוא ״דינו — מאסר ששה חדשים״;

 (31) בסעיף ׳198, במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״שלוש שבים״;

 (32) בסעיף 213, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשרים שנה״;

 (33) בסעיף 218, במקום ״למאסר שנתיים ימים או לקנס של מאה לירות״ יבוא
 ״למאסר שלוש שנים״;

 (34) בסעיפים 222 ו־223, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשרים שנה״;
 (35) סעיף 225(0 — יימחק, ובסעיף קטן(2), במקום ״למאסר עולם״ יבוא

 ״מאסר עשרים שנה״;
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 (36) בסעיף 226 (1), במקום הסיפה המתחילה בפולים ״ויוכלו לנהוג בה״ יברא
 ׳י ודינה — מאסר שבע שנים״ ן

 (37) בסעיף 227, במקום ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו - מאסר שנה״;

 (38) בסעיפים 233, 234 !״235, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשרים
 שנה״;

 (39) בסעיף 236, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשר שנים״;

 (40) בסעיף 237, במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר עשרים שנה״;
 (41) בסעיף 244, במקום ״למאסר ששה חדשים, או לקנס של חמישים לירות,

 או לשני העונשין גם יחד״ יבוא ״למאסר שנה״;

 (42) בסעיף 247, במקום ״לקנס של חמישים לירות״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״;
 (43) בסעיף 262, במקום הםיפה המתחילה במלים ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו —

 מאסר שבה אחת״:

 (44) בסעיף 270, במקום ״למאסר שנה אחת״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״;

 (45) סעיפים 271, 272 ו־273 — יימחקו;
 (46) בסעיף 274, במקום ״למאסר עשר שנים״ יבוא ״למאסר שבע שנים״;

 (47) סעיפים 277 ו־278 — יימחקו;
 (48) בסעיפים 279 ו־280׳ במקום ״יאשם בפשע ויהא צפוי למאסר שבע שנים״

 יבוא ״דינו - מאסר שלוש שנים״.
 (49) בסעיף 284, במקום ״יאשם בפשע ויהא צפוי למאסר חמש שנים״ יבוא

 ״דינו - מאסר שלוש שנים״;

 (50) בסעיף 285 (1) ו־(2), במקום ״יאשם בפשע ויהא צפוי למאסר חמש שנים״
 יבוא ״דינו - מאסר שלוש שנים״;

 (51) בסעיף 288(1), במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר שבע
 שנים״, ובמקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר חמש עשרה שנה״;

 (52) בסעיף 295, הסיפה החל מ״אם נעשתה העבירה בלילה״ — תימחק;

 (53) בסעיף 296, הסיפה החל מ״אם נעשתה העבירה בלילה״ — תימחק:
 (54) בסעיף 299, במקום הסיפה החל מ״יאשם בעוון״ יבוא ״דינו — מאסר

 חמש שנים״;
 (55) בסעיף 309, במקום ״למאסר עשר שנים״ יבוא ״למאסר שבע שנים״;
 (56) בסעיף 317׳ במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר חמש עשרה שנה״;

 (57) בסעיף 318׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר עשר שנים״;
 (58) בסעיף 319׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר חמש

 עשרה שנה״;
 (59) בסעיף 320׳ במקום ״למאסר שבע שנים״ יבוא ״למאסר עשר שנים״;

 (60) בסעיף 321׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר חמש עשרה
 שנה״;

 (61) בסעיף 322׳ במקום ״למאסר שבע שנים״ יבוא ״למאסר עשר שנים״;
 (62) בסעיף 323׳ במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר חמש עשרה שנה״;

 (63) בסעיף 324׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר עשר
;  שנים״
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 (64) בסעיף 325׳ במקום הסי0ה החל מ״יאשם. בעבירה״ יבוא ״זיינו - מאסד
 שלוש שנים״.

 (65) בסעיף 326 —

 (א) בסעיף קטן(2) המלים ״גורן׳ מכונה חקלאית״ ו-״אד יבול של
 ירקות הגדלים בידי אדם׳ בין מחובר לקרקע׳ בין צומח ובין תלוש׳ או

 עצים׳ שתילים או שיחים מוזוברים הגדלים בידי אדם״ —•יימחקו;

 (a בסעיף קטן(3)׳ במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר חמש עשרה
 שנה״;

 (ג) בסעיף קטן(4)׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר
 חמש שנים״.

 (66) בסעיף 327׳ במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא ״למאסר חמש עשרה
 שנה״;

 (67) בסעיף 328׳ במקום ״יאשם בפשע ויהיה צפוי למאסר שבע שנים״ יבוא
 ״דינו - למאסר שלוש שנים״;

 (68) בסעיף 331׳ במקום ״יאשם בפשע ויהיה צפוי למאסר עשר שנים״ יבןא
 ״דינו - למאסר שלוש שבים״:

 (69) בסעיף 349(1), במקום ״למאסר עולם״ יבוא ״למאסר שבע שנים״.

 (70) בסעיף 350׳ בסעיף קטן(1)׳ במקום ״לקנס של שש לירות״ יבוא ״למאסר
 ששה חדשים״, ובסעיף קטן(2)׳ במקום ״לקנס של עשר לירות״ יבוא ״למאסר

 ששה חדשים״;

 (71) בסעיף 353׳ במקום ״למאסר שלושה חדשים או למאה לירות קנס או
 לשני העונשים יחד״ יבוא ״למאסר ששה חדשים״;

 (72) בסעיפים 356׳ 357 ו־358 0), במקום ״למאסר ארבע עשרה שנה״ יבוא
 ״למאסר שבע שנים״;

 (73) בסעיף 359, במקום ״למאסר שתי שנים״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״;

 (74) סעיף 361 — יימחק;

 (75) בסעיפים 363 ו־365׳ במקום ״למאסר שנה אחת״ יבוא ״למאסר שלוש
 שנים״.

 (76) בסעיף 366׳ במקום ״למאסר שנתיים״ יבוא ״למאסר שלוש שנים״.

 (77) סעיף 367 — יימחק;

 (78) בסעיף 370׳ במקום ״לקנס של חמש לירות״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״;
 (79) בסעיף 374׳ במקום ״למאסר שבע שנים״ יבוא ״למאסר חמש שנים״;

 (80) בסעיף 380׳ במקום ״לקנס של חמש לירות״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״;

 (81) בסעיף 381׳ כמקום ״למאסר שבעה ימים או לקנס של חמש לירות״ יבוא
 ׳*למאסר שלושה חדשים״;

 (82< בסעיף 383, במקום ״לקנס של חמש לירות״ יבוא ״למאסר שלושה חדשים״;
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 (83) בסעיף 384, במקום ״למאסר שבוע ימים או,לקנס של חמש לירות״ יבוא
 ״למאסר שלושה חדשים״;

 (84) בסעיף 386, במקום הסיפה החל מ״יאשםי/יבוא ״דינו - מאסר שלושה
 חדשים״;

 (85) בסעיף 387, במקום ״יאשם בחטא ויהיה צפוי למאסר שבוע ימים או לקנס
 של חמש לירות״ יבוא ״דינו — מאסר ששה חדשים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מידות העונשין בפקודת החוק הפלילי, 1936, רבות ומגוונות מאד. הפקודה עצמה
 נוסחה לפני כ־30 שנה בעקבות חוקים אנגליים־קולוניאליים אחדים, במרוץ השנים נשתנתה
 בכמה ענינים ההשקפה בנוגע לחומרת עבירות מסויימות .או לחשיבות הציבורית של
 מניעתן. הנוהג בבתי המשפט׳ והקו המנחה של הכנסת בישראל לעניני עונשין, נוטים אף

 הם לכיוון של החמדה בסוגי עבירות מסויימות ולהקלה בסוגים אחרים.

 לפני זמן מה הוחל בהחלפת הפקודה חלקים חלקים בחוקים חדשים. אך במה שנותר
 ממנה יש במקומות רבים חוסר התאמה בענין מידות העונשין. החוק המוצע בא לתקן ככל

 האפשר אי־התאמה זו.

 שלושה תיקונים כלליים בפקודה מוצעים בצד שינויי מידות העונשין המפורטים
 בסעיף 4.

 א. שיעורי הקנסות שנקבעו בפקודה בצד עונש מאסר - יבוטלו. הקנסות כפי שנקבעו
 אינם הולמים עוד את המצב, ומעתה יתחשבו בעיקר בענשי מאסר. ביטול שיעורי הקנסות.

 לא יבטל את הקנס כעונש חלוף׳ אך השיעור ייקבע על פי הוראות החוק לתיקון דיני
 העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד-1954׳ ואלו הן:

 ״מאסר שאין 10. נקבע בחוק מאסר ולא נקבע קנס׳ רשאי בית המשפט לוזטיל:
 כנגדו קנם (1) מקום שהמאסר הוא עד שבעה ימים — מאסר עד שבעה ימי0 או קנם פד 100

 לירות או שני הענשים כאחד;
 (2) מקום שהמאסר הוא עד שנה אחת - מאסר בפי שנקבע או קנם עד 2000 לירות

- או שני הענשים באחד;
 (3) בכל מקום אחר — מאסר בפי שנקבע או קנם עד 5000 לירות או שני הענשים

 כאחד;

 אולם מקום שנקבע בחוק מאסר חובה או מאסר מינימום, לא יומר המאסר בקנס.״

 ״קנם לפי שווי הנזק 11א. (א) בשל• עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או להשיג טובת הנאה לעצמו
 או טובת ההנאה או לאחר׳ רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם קנס פי שלושה משווי של הנזק שנגרם או של
 טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או אח הקנס שנקבע בחיקוק׳ הבל לפי הסכום הגדול יותר.
 (ב) בקביעת סכום הקנס לפי סעיף זה רשאי בית המשפט להתחשב, בין ׳השאר, בהשפעה
 שתהיה לסילוק הקנס על יכולתו של הנאשם לפצות את הניזוק בשל הנזק שנגרם לו על ידי

 העבירה.״

 ב. תקופת המאסר המינימלית בשל עבירה לפי הפקודה תהיה שלושה חדשים׳ ותקופות
 זעירות של שבעה ימים, חמישה עשר יום׳ חודשי או חדשיים׳ הקבועות בשל עבירות
 מםויימות — יבוטלו. תקופות אלה אינן מעשיות ואינן רצויות. בתנאים הקיימים לא רצוי
 לשלוח נאשמים למאסר לתקופות כה קצרות, כי יותר משיש בזה ענישה פלילית יש בו
 פגיעה חמרית וחברתית שאליהם לא מתכוון לא המחוקק ולא השופט. לפיכך, כל ענשי

 המאסר הקבועים בפקודה שהם פחות משלושה חדשים הוגדלו לשלושה חדשים לפחות.
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 הגדלה זו אינה כובלת את ידי בתי המשפט׳ ובמקרים שימצאו לנכון הם רשאים להטיל
 מאסר לתקופה פחותה מזו,

 ג. כל ענשים המוגדלים בשל עבירה חוזרת בוטלו אף הם לעתים אגב הגדלת העונש על
 העבירה מעיקרה. לקביעת עונש מוגדל,בחוק בשל עבירה חוזרת אין׳ בדרך כלל, צידוק.
 יש אשר נסיבות העבירה׳ במקרה הראשון עושות את העבירה לחמורה מאד ואילו בנסיבות
 שבמקרה החוזר העבירה היא קלה דוקא. את עובדת הרצידיביזפ צריך בית המשפט לשקול

 במסגרת העונש המקסימלי הקבוע בחוק.

 התיקון המוצע בסעיף 3 אף בא למנוע תוצאות בלתי סבירות. סעיף 35 לפקודת החוק
 הפלילי, 1935, קובע לאמור:

 *הקושר.קשר 35. בל הקושר קשר עם אדם אחר לעבור עבירה שהיא עוון, או לעשות בבל מקלס שהוא מעשה
 לעשות עוון אשר, אילו נעשה בישראל היה זה.עבירה ממין זה, ואשד הנהו עבירה לפי החוקים הנוהגים במקום

 שבו אומרים למשותו, יאשם בעוץ ויהא צפוי למאסר שנתיים ימים.״

 העונש הקבוע בסעיף זה בשל קשר לעבור עבירה שהעונש הקבוע עליה בחוק פחות
 משנתיים, אינו סביר. לפיכך מוצע בסעיף 3 לקבוע, שאם העונש בשל העבירה עצמה זזוא

 פחות משנתיים יהא ־הוא העונש גם בשל הקשר לעבור אותה עבירה.

 יתד הוראות החוק המוצע קובעים שינויים במידות העונשין לגבי עבירות מםויימות,
 כפי שהם מנויים בסעיף 4.

 בין היתר מוצעים בו -

 (א) מחיקתם של 9 סעיפים, שמתוכם ב־3 מקרים(סעיף 99 — הזמנה לדו־קרב,
 סעיף 225 (1) — נסיון להתאבדות, וסעיף 367 - הפצת מטבע מטושטש) מוצע
י מידות הענשים בסעיפים נ  לבטל את העבירות עצמן׳ והיתר הם תוצאה שלתיקו

 אחרים;

 (ב) הגדלת הענשים ב־40 מקרים:

 (ג) הקטנת הענשים ב־35 מקרים;

 (ד) החלפת עונש קנם בלבד בעונש מאסר ב־5 מקרים.
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ת ס מ  מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר ה

 חוק יסוד: הכנסת(תיקץ מס׳ 4)

 מוספת פעיף20א 1. בחוק־יסוד: הכנסת!׳ אחרי סעיף 20׳ יבוא:

 .״ממלא מקום 20א. נתפנתה משרתו של יושב־ראש הכנסת או שקבעה ועדת הכנסת
ת שנבצר ממנו למלא תפקידו׳ ימלא הותיק בין הסגנים ליושב־ראש את ס נ כ ז ש ז א י ב ע ו  י

 מקומו של יושב־ראש הכנסת עד שהכנסת תבחר יושב־ראש אחר או
 שועדת הכנסת תקבע שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו. ״הותיק״
 לענין הוראה זו הוא מי שכיהן כסגן יושב־ראש הכנסת תקופה ארוכה
 יותר׳ אם באותה כנסת ואם בכנסות קודמות׳ אם ברציפות ואם שלא

 ברציפות׳ ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם.״

 הבר הכנסת : מנחס בגין
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 « ם־ח תשי״ח׳ עמ׳ 69; חשי־ס׳ עמי 146׳ עמי 158׳ ממי 210.

 הצעות חוק 674, כ׳׳ט בחעוז תשב״ו, 24.11.1965
 הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי׳ י ירדשליט־
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 המחיר 20 אגורות


