
 רקגוטדת

 הצעות חוק
 ב״ז בשבט תשל״א 930 22 בפברואר 1971

 , עמוד

 חוק הטיפול באבידות, תשל״א—1971 . • . . . . . יי . 165

 חוק ההגבלימ חעסקיים (תיקון מס׳ 3)« תשל״א—1971 . « . . . . 168

 ו)



 מתפרסמת {זר! מטעם הממשלה הצעת חוק הטיפול באבידות:

א ו ב  מ

 הטיפול באבידות מוסדר כיום על פי תקנות המשטרה (החזרת מציאה), תשיי״ז-1956׳
 שהתקין שר המשטרה בתוקף סמכותו, לפי סעיף 50 (1) (0 לפקודת המשטרה, להורות
 ״מה לעשות ברכוש שנמצא או שאין עליו תובעים, והפרוצדורה בענין זה׳/ בתקנות נקבעו
 בין השאר הוראות בדבר פקיעת בעלותו של בעל אבידה והקניית הבעלות למוצא או למדינה,

 נושאים שענינם זכויות קבין.ומקומם הראוי בחוק ולא בתקנות.

 המוצא אבידה ונוטלה הוא שומר נכס שחוק השומרים, תשכ״ז-1967, חל עליו, ודינו
 לפי אותו חוק כדין שומר חינם. עם זאת, אין הצדקה להשוות את המוצא לשומר חינם בכל
 דבר. אין זה מן הדין לחייבו לשמור על הנכם עולמית או להזקיקו לבית המשפט בבקשת
 הוראות מה ייעשה בנכס, כפי שנקבע בסעיף 11 לחוק השומרים האמור. מצד אחר, הסדר

 הציבורי מחייב לעודד את המוצא להשבת האבידה על ידי שיודיע עליה למשטרה.

 החוק המוצע קובע איפוא כי מוצא אבידה שקיים את החובות המוטלות עליו לפי החוק
 יהיה לבעל האבידה בתום התקופה שנקבעה. הוא רשאי גם למסור את הנכם למשטרה, או
 לרשות אחרת שתקבל את תפקידי המשטרה וסמכויותיה לענין זה, ולהשתחרר מאחריות
 השמירה המוטלת עליז לפי ׳הדין. לעומת זאת, אם לא קיים את החובות המוטלות עליו,
 תהיה המדינה לבעלת האבידה בתום התקופה שנקבעה, ואילו המוצא יהיה צפוי לעונש
 פלילי או לתביעה על שליחת יד וגזל. הצעה להעניק למוצא זכות לפרס כספי, אם לפי

 אחוז משווי האבידה ואם לפי קנה מידה אחר, לא נכללה בחוק המוצע.

 החוק מסדיר גם דין נכסים שהושארו במוסדות או במקומות ציבוריים ונכסים שהוש
 ארו בכלי תחבורה ציבוריים, אף אם אלה אינם בבחינת ״אבידה״ דווקא. גם לגביהם יש
 לציבור ענין שהאחראים על המוסדות, המקומות ואמצעי התחבורה יקיימו את מצוות

 השמירה והשבת אבידה המוטלות על כל מוצא אחר.

 לפי החוק המוצע תהיה אפשרות לאצול לרשויות מקומיות הערוכות לכך את סמכויות
 המשטרה ותפקידיה בענין אבידות שנמצאו בתחום שיפוטן.

 החוק המוצע מבטל את סעיף 770 של המגילה ועתיד להיות אחד הפרקים בדיני הקנין
 בתוך הקודכם האזרחי הישראלי. פקיעת בעלות בנכס מחמת הפקרה ורכישת נכסי הפקר

 יוסדרו בהצעת חוק המיטלטלין(הוראות משלימות), תש״ל-1970.
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 חוק הטיפול באבירות׳ תשל״א-1971
 הגדרות

 חובת המוצא

 אבידה שנמצאה
 ברשות הזולת

 אבידה שלא
 נתגלה בעלה

 1. בחוק זה -
 ״אבידה״ - נכס מיטלטל שאבד לבעלו, או שבעלו אינו ידוע ובנסיבות הענין יש להניח

 שהנכם יצא מרשותו;
 ״בעל״, לגבי אבידה - לרבות מי שזכאי להחזיק מך.

 2. (א) המוצא אבידה ונוטלה (להלן - המוצא) חייב להשיבה לבעלה, ואם אינו יודע
 מי הוא בעלה או אין בידו להשיבה לו ־״ חייב להודיע עליה למשטרה ללא דיחוי.

 (ב) המוצא חייב למסור את האבידה למשטרה אם דרשה זאת ממנו, והוא רשאי
 לעשות כן אף אם לא נדרש.

 (ג) החובה להודיע למשטרה לא תחול לגבי אבידה שבנסיבות הענין יש להניח
 שבעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.

 3. המוצא אבידה ברשותו של אדם אחר ומוסרה לו בהסכמתו, יראו אותו אדם כמוצא.

 4. (א) קיים המוצא ,הוראות סעיף 2 ולא נתגלה בעל האבידה תוך שלושה חדשים,
 יהיה המוצא לבעל האבידהן התקופה האמורה תתחיל מהיום שהודיע למשטרה על האבידה,

 ואם לא היה עליו להודיע כאמור בסעיף 2 (ג) - מיום מציאתה.

 (ב) לא קיים המוצא הוראות סעיף 2 ולא נתגלה בעל האבידה תוך התקופה האמורה
 בסעיף קטן(א), תהיה המדינה לבעלת האבידה? והוא הדין אם המוצא מסר את האבידה

 למשטרה, אך ל& תבע אותה תוך חודש ימים מהיום שהיה לבעלה לפי סעיף קטן(א).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף קטן(ג) פוטר את המוצא מחובת ההודעה על
 אבידה שאינה בעלת ערך ובנסיבות הענין יש להניח
 שבעלה התייאש ממנה. אין הוא פוטר בזה את המוצא
 מהחובה להשיב את האבידה לבעלה אס הוא ידוע לו
 (״ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך
 ביתך/ והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו״ -
 דברים כ״ב/. ב)׳ ואף לא מן החובה למסרה למשטרה אם
 נודע לה על מציאת האבידה והיא דורשת אותה מן המוצא.

 סע«ף ן בדרך כלל אין שומר/ ושומר אבידה בכלל
 זד</ משתחרר מאחריות השמירה במסרו אח
 הנכם שהוא מופקד עליו לשומר אחר. אלא שאם האבידה
 נמצאה ברשות היחיד של אחר ובעל הרשות הסכים
 לקבלה/ יר^ו אח בעל הרשות כמוצא לצורך חוק זה/
 ואילו המוצא המקורי ישתחרר מאחריותו וממילא אינו
 זכאי לזכות בה לפי סעיף 4 (א). דוגמה לענין זה - חפץ

 שאבד באוטובוס והמוצא מסר אוחה לנהג.

 סע«ף ^ סעיף זה בא לעודד *השבת אבידה/ על ידי
 שהוא מקנה אותה למוצא אם עשה את
 המוטל עליו ולא נתגלה בעל האבידה. לא עשה את המוטל
 עליו - האבידה היא למדינה ואס הוא מוסיף להחזיק בה
 שלא כדין הריהו עשוי להיתבע על שליחת יד וגזל.
 היחה האבידה בידי המשטרה/ רשאי המוצא הזוכה בה
 לדרוש אותה ממנה רק תוך חודש מיום שזכה/ כדי למנוע

 טרדה יתרה בשמירתה.

 ״אבידה״ יכול שתהיה נכס שאבד ובעלו סע«ף ז
 ידוע/ ואם י נטל אותה המוצא חייב הוא
 להחזירה לבעלו; אך יכול שתהיה נכס שאבד ובעלו אינו
 ידוע/ ובמקרה זה יחולו על המוצא שאר הוראות החוק.
 ומאחר שלא תמיד ניתן לדעת אם הנכם שנמצא אבד או
 לא/ כוללת ״אבידה״ לצורך חוק זה גס נכס שבעלו
 אינו ידוע ובנסיבות הענין יש להניח שהנכס יצא משליטתו.
 ״בעל״ לגבי אבידה כולל גם שוכר נכס וכל אדם אחר

 הזכאי להחזיק בו כדין.

ף 2 החוק אינו מחייב אדם הרואה אבידה ליטול י ע  ס
 אותה. הנטילה היא חובה מוסרית גרידא
 (״וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה/
 לא תוכל להתעלם״ — דברים כ״ב,־ג). אך משעה שנטל
 את האבידה חייב הוא להשיבה לבעלה. אם אינו יודע מי
 הוא בעל האבידד./ או אף שיודע מי הוא ואין בידו
 להשיבה לו — חייב הוא להודיע עליה ללא דיחוי למש
 טרה. כל עוד האבידה בידי המוצא/ דינו כדין שומר חינם
 לפי חוק השומרים/ תשב״ז-1967/ והוא זכאי לשיפוי
 מאת הבעל על ההוצאות הסבירות שהוציא על שמירתה
 ועל התחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר עקב השמירה.
 סעיף קטן(ב) מאפשר למשטרה לדרוש את האבידה
 מידי המוצא לשם החסנה. הוא גם מאפשר למוצא למסור אח
 האבידה למשטרה בלי שנדרש לכך ולהשתחרר מאחריות

 שמירתה לפי חוק השומרים/ תשכ״ז—1967.
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 • • 00 הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אבידה שהיא תעודה, שטר - למעט שטרי
 כסף - או מסמך אחר, המוצאים, לפי דין או נוהג, לפקודה או למוכ״ז ומקנים לאוחז את

 הזכות הנדונה בהם.

 פדיון האבידה 5. זכו המוצא או המדינה באבידה לפי סעיף 4, זכאי הבעל הקודם תוך שנה מיום שנמ
 צאה לפדותה מהזוכה או ממי שרכש אותה שלא בתמורה, בתשלום שוויה בזמן הפדיון.

 6. (א) אבידה שעלולה להתקלקל או לאבד שיעור ניכר מערכה, או שהוצאות שמירתה
 אינן סבירות לעומת שוויו של הנכס, או אבידה שהיא בעל חיים, רשאי המוצא, או המשטרה
 אם נמסרה לה האבידה, למכרה בדרך סבירה; אולם המוצא לא יעשה כן אלא לאחר שהודיע

 על כך למשטרה זמן סביר מראש.

 (ב) נמכר הנכם שאבד, יבוא, לענין חוק זה, הפדיון במקום הנכה.

 7. (א) נכס שהושאר במוסד או מקום שבו מתגוררים, מתאכסנים, מאושפזים או מבק
 רים בני אדם, או במוסד או מקום כיוצא באלה, ולא נדרש תוך שלושה חדשים מהיום

 שהושאר, יראוהו בתום אותה תקופה כאבידה ואת בעל המוסד או המקום — כמוצא.

 (ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על נכס שהושאר בכלי תח
 בורה ציבורי.

 8. הוראות סעיפים 2 ו״6 יחולו גם על מוצא נכס מיטלטל של אדם שעקבותיו נעלמו,
 או שנפטר ויורשיו אינם ידועים, ואין לנכס אפוטרופוס או אדם אחר הממונה עליו.

 9. מי שאינו מקיים את המוטל עליו לפי חוק זה, דינו - מאסר *ששה חדשים.

 תחולה 10. הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

 מכירת האבידה

 נכס שהוזנח

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהם. אך גם אם לא הופקרו/ יש לטפל בהמ כמו באבידה
 לאחר תום התקופה שנקבעה/ והוא הדין בנכסים שהושארו

 באמצעי תחבורה ציבוריים.

 סע>ף $ לפי סעיף 35א לפקודת האפוטרופוס הכללי/
 1944/ רשאים האפוטרופוס הכללי או אדם
 המעונין ברכושו של נעדר להגיש בקשה לבית המשפט
 בדבר הסדר הרכוש. אין הפקידה מחייבת להגיש את
 הבקשה ובדרך כלל אין עושים כן אם הרכוש אינו בעל־
 ערך. במקרה כזה עלול הרכוש להיות הפקר שכל הקודם
 זכה בו. סעיף זה בא להסדיר את הטיפול במציאת נכס
 מעין זה על פי הוראות סעיפים !2 ו־6. השאלה מה ייעשה

 ברכוש תוסדר בתקנות לפי סעיף 13 (3).

 סע>ף $ סעיף זה מטיל עונש על מי שעובר על
 הוראות סעיף 2, גם אם לא נתקיימו היסו*
 דות של עבירת גניבה לפי פקודת החוק הפלילי/ 1936/
 אין הסעיף גורע מאחריותו האזרחית של המוצא לפי כל

 דין אחר.

 7ןע>ף 0ן הוראות מיוחדות לעגין הנדון הן הוראות
 בדבר סחורות נטרפות הנפלטוח מהים

 וכיוצא באלה.

 סעיף קטן(ג) מדבר במציאת מסמכים סחירים/ שאין
 להם ערך בידי המוצא או בידי המדינה/ מאחר שהזכות
 הגלומה בהם לא עברה לידיהם במסירה/ מה שאין כן
 בשטרי כסף. הוראות סעיף זה אינן חלות על מסמכים
 כאלה/ וינהגו בהם כפי שייקבע בתקנות על פי סעיף

.(2)13 

ף $ סעיף 6 לחוק השומרים/ תשכ״ז—1967/ י ע  ס
 קובע׳ ששומר רשאי לעשות כל פעולה
 דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה באופן סביר למניעת
 נזק העלול להיגרם לנכס/ כאילו נתן לו בעל הנכס הרשאה
 לעשות כן. לפי אותה הוראה רשאי השומר/ בתנאים
 מםויימים/ למכור את הנכם. הסעיף המוצע מוסיף מקרים
 שבהם רשאים המוצא או המשטרה למכור את האבידה
 בדרך סבירה. פדיון המכירה יבוא במקום הנכם לענין

 חוק. זה.

ף ך הנכסים המתוארים בסעיף זה ובסעיף 8 י ע  ס
 אינם תמיד בגדר ״אבידה״/ לפי הגדרתה
 בסעיף 4. אף על פי כן הריהם נכסים שאין להם תובעים
 ונמצא צורך להסדיר את הטיפול בהם בדרך חוקית.
 נכסים שהושארו במוסד/ לרוב אין בעליהם מעונינים
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 11. בטלים ־־ ביטוחים
 (1) סעיף 770 של המגילה;

 (2) סעיף 50 (1) 00 לפקודת המשטרה!.

 12. שר המשטרה דשאי, בהסכמת שר הפניה, לאצול את תפקידי המשטרה וסמכויותיה אצילת תפקידים
ם וסמכויות ו ח ת ו ב א צ מ נ  לפי חוק זה לרשות המקומית, שהסכימה לכך, בכל אשר נוגע לאבידות ש

 שיפוטה של הרשות המקומית; אצילה זו יכול שתהיה מוגבלת או מותנית.

 13. שר המשטרה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר'המשפטים, ביצוע ותקנות
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובין השאר לקבוע —

 (1) מה ייעשה בנכסים שהמדינה היתה לבעלתם לפי סעיף 4 (ב) ובפדיון
 ממכירתם;

 (2) מה ייעשה במסמכים שסעיף 4 (ג) חל עליהם;
 (3) מה ייעשה בנכסים האמורים בסעיף 8;

 (4) הוראות מיוחדות, אף בסטיה מסעיף 4, לגבי אבידות שהן מטבע־חוץ,
 כלי נשק או חומר אחר העלול לסכן את ״בטחון הציבור או בריאותו או שיש

 להניח שיש לנכס ערך רגשי מיוחד לבעלו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אבידות לרשויות מקומיות הערוכות לכך. העברה זו
 .תבוצע בהסכמת שר הפנים והרשות המקומית.

 סע>ף ן ן הנסיון בטיפול; באבידות מראה שאין
 לקבוע כלל אחד שיחול על כל האבידות
 לסוגיהן. בתקנות המשטרה (החזרה מציאה)/ תשי״ז—
 1956/ נקבעו כללים מיוחדים/ בעיקר לגבי אבירות שהן
 מטבע חוץ/ כלי נשק או חומר אחד העלול לסכן את בטחון
 הציבור או בריאותו או אבירות שיש להניח שנודע להן
 ערך רגשי מיוחד לבעליהן/ כגון אלבום תמונות משפחתי
 וכיוצא באלה. לגבי אבידות כאלה נשמרת הסמכות
 להתקין תקנות הקובעות הוראות מיוחדות אף בםטיה

 מהוראות סעיף 4.

 סעיף 770 של המגילה אומר; סע«ף וו
 ״המוצא מציאה חייב להכריז עליה/ והיא
 משמרת בידו עד אם נמצאו הבעלים. בא אדם ונתן

 סימנים והוכיח שהיא שלו/ חייבים להשיב לו.״
 סעיף 50(1) (ו) לפקודת המשטרה מאפשר לשר המש
 טרה להתקין תקנות בענין ״מה לעשות ברכוש שנמצא

 או שאין עליו תובעים/ והפרוצדורה בענין זה״.
 על פי החוק המוצע, אין עוד מקום להוראות אלה.

 סע>ף 2 ן במדינות שונות הטיפול באבירות מופקד
 בידי הרשויות המקומיות. מטרת סעיף זה
 היא לאפשר העברה הדרגתית של תפקידי המשטרה בענין

 1 חוקי א״י/ כרך ב׳/ פרק ק״כ/ עמ׳ 1145.

ת חוק 930, כ״ז בשבט תשל׳׳א, 22.2.1971  הצעו



 מתפוסמח בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק ההגבלים העסקיים(תיקון מס׳ 3)׳ תשל״א-1971

 החלפת סעיף 18 1. במקום סעיף 18 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט-11959, יבוא::

 ״חובחרישומ 18. (א) כל צד להסדר כובל חייב לרשמו במרשם ולהגיש למועצה
ה בקשה למתן החלטה עליו(להלן - בקשת החלטה), תוך חמישה עשר יום ט ל ז ז ״ ה ש ק י  י י
 מיום שנעשה צד להסדר; חובה זו תעמוד בתקפה אף לאחר שחלפו
 חמישה־עשר הימים האמורים ועד שנתמלאה החובה? ובלבד שאם אחזי

 הצדדים מילא חובה זו, שאר הצדדים פטורים ממנה.

 (ב) המשך החובה לרשום הסדר כובל ולהגיש בקשת החלטת
 מעבר לתקופה שנקבעה לכך, כאמור בסעיף קטן(א), אין בו, כשלעצמו,
 כדי לפטור אדם מאחריות פלילית אם לא מילא את החובה תוך התקופה

 האמורה.

 (ג) הורשע אדם על אי־מילוי החובה, או אף נשא את העונש
 שהוטל עליו, אין בכך כדי לפטרו ממילוי החובה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 את הטענה, כי עם עבור התקופה שנקבעה בו לרישום
 ולהגשת בקשה/ חמה גם החובה לבצע פעולות אלה.
 תישאר כמובן האחריות הפלילית בשל עבירה על הוראות
 סעיף 18/ אך אי־אפשר יהיה לפעול נגד ההסדר עצמו
 והוא ימשיך להתקיים מבלי שאושר על ידי המועצה.
 במצב זה כדאי לפעמים למארגני ההסדר להסתכן בעונש
 חד־פעמי על העבירה/ובלבד שיימנע מהבאת ההסדר
 הכובל לבקרתה של המועצה. יש גם לזכור/ שהעבירה
 על סעיף 18 היא עוון ותקופת ההתיישנות לגביה היא

 קצרה ביותר.
 החוק המוצע בזה בא לתקן את המעוות על ידי קביעה/
 כי החובה המוטלת בסעיף 18 על צד להסדר כובל לא
 תסתיים עם עבור התקופה הקצובה/ ותעמוד בתקפה עד
 שתקויים. גם הרשעה על אי־־קיום החובה וריצוי העונש

 לא יפטרו את העבריין מלבצע את המוטל עליו.

 סע«ף ן סעיף 18 לחוק הגבלים עסקיים/ חשי״ט-
 1959/ מטיל חובה על כל צד להסדר כובל
 לרשום את ההסדר ולהגיש למועצה לפיקוח על הגבלים
 עסקיים בקשה למתן החלטה על אישורו/ הכל תוך חמישה־
 עשר יום מהיום שבו נעשה המבקש צד להסדר. וזה לשון

 סעיף 18 האמור:

 ״18. כל צד להסדר כובל חייב לרשמו במרשם
 ולהגיש למועצה בקשה למתן החלטה עליו (להלן —
 בקשת החלטה)/ תוך שלושים יום מיום תחילתו של
 חוק זה/ או תוך חמישה־עשר יום מיום שנעשה צד
 להסדר/ הכל לפי המועד המאוחר יותר; אולם אם
 אחד הצדדים להסדר מילא חובה זו, שאר הצדדים

 פטורים ממנה.״
 יש מקום לחשש/ שהנוסח הקיים של סעיף 18 מאפשר

 1 ם״ח תשי״ט/ עמ׳ 152; ס״ח תשכ״א/ עמ׳ 34; ס״ח תשכ״ג/ עמ׳ 141.

ת חוק 930, כ״ז בשבט תשל״א, 22.2.1971  הצעו

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 18 אגורות




