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 מתפרפמימ כזה הצעות חוה מטעפ הממשלה:

 חוק העונשין(תיקון מס׳ 13), תש״ם-1980

 1. בסעיף 290 לחוק העונשין, תשל״ז~1977 1 (להלן - החוק העיקרי) - תיקון סעיף 290
 (1) כותרת השוליימ תהיה ״לקיחת שוחד בידי עובד הציבור״;

 (2) בסעיף קטן 00, אחרי ״הקשורה בתפקידו״ יבוא ׳׳או שיש בה ניצול
 תפקידו או מעמדו״.

ו ב ס  ה

 ע״פ. 276/70, פד״י כ״ד(2) 85, וע׳׳פ 265/70, לא פורסם)
 והן של בתי המשפט המחוזיייפ, הפנה בית המשפט את
 תשומת לבו של המחוקק. לצורך בתיקק החוק הקיים,
 הקובע כעבירה לקיחת שוחד בידי עובד הציבור רק
 אם הפעולה קשורה בתפקידו. ישנם מקרים שבהם מנצל
 עובד הציבור את מעמדו או את תפקידו ומקבל. טובת
 הנאה בעד פעולות שאינן דווקא קשורות בתפקידו. על
 כן מוצע לומר מפורשות שעבירת חשוחד תחול נם על
 פעולה שיש בה ניצול תפקידו או מעמדו של מקבל

 השוחד.

 דבר*

 ענינו של סעיף 290 לחוק העונשין, תשל״ז-
 * ״ 1977, לקיחת שוחד בידי עובד הציבור, וזו

 לשמו:
 ״290. (א) עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה
 .הקשורה בתפקידו, דינו - מאסר שבע שנים או מאסר

 שבע שנים עם קנס עשרת אלפים לירות.
 >ב) בסעיף זה, יעובד ציבוו לרבות עובד של

 תאגיד המספק שירות לציבור.״
 במספר פסקי דין, הן של בית המשפט העליון(כגון

 1 ט״ח תשל״ז, עט׳ 226; חסים, עמ׳ 40, ענן׳ 00, עמ׳ 62; ה״ח תשל־יפ, עמ׳ 80ו, עמי 220,
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 הוספו; סעיף 290א 2. אחרי סעיף 290 לחוק העיקרי יבוא:

 ״לקיחת שותד 290א. נא) עובדו או שלוחו של אדם הלוקח שוהד בעד פעולה הקשורה

ש בה ניצול אותו תפקיד או מעמד, י ש י ד ד בתפקידו אצל מעבידו או שולחו א ב י י ע י '  ב

 דינו — מאסר שלוש שבים.

 (ב) לענין סעיף זה, ״שוחד״ - למעט דמי־שתיה כנהוג במקצועו
 של העובד או השלוח.״

׳ י ־ ׳  r¡1 ־

 3, בסעיף 291 לחוק העיקרי, במקום ״האמור בסעיף 290״ יבוא ״הקבוע ללוקח״.

 4. בסעיף 295 נב) לחוק העיקרי׳ אחרי ״כאמור בסעיף 290 (ב)״ יבוא ״או עובד או
 שלוח כאמור בסעיף 290א״. ץ

ר ג פ  ה

ד ח ו ש ך ב ו ו י  ת
 295. (א) המקבל כסף, שווה כסף, ש־־רות או טובת
 הנאה אחרת על מנת לתת שוחד דינו כאילו היה לוקח
 שוחד; ואץ נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו

 או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו.

 (ב) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה
 אחרת על מבת שידע, בעצמו או על ידי אחר, עובד הצ
 בור כאמור בסעיף 290 נב) למשוא פנים או להפליה -

 דינו כאילו היה לוקח שוחד.

 (ג) הנותן כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה
 אחרת למקבל כאמור בסעיפים קטנים (א) או(ב) - דינו

 כדין נותן שוחד.

 (ד) לענץ סעיף זח, ״קבלה״ - לרבות קבלה בשביל
 אחר או על ידי אחר.״

 התיקון המוצע לסעיף 291 בא לקבוע כי ענשו של
 נותן השוחד יהא מחצית העונש הצפוי ללוקח, הן במקרה
 של מתן שוחד לעובד הציבור והן במקרה של מחן שוחד

 לעובד במגזר הפרטי.

 סעיף 295 יורחב כך שדינו של מתווך בשוחד בעד
 עובד במגזר הפרטי יהיה כדין מתווך בשוחד בעד עובד

 הציבור.

י ר ב  ד

 כיום אוסר החוק מתן שוחד ולקיחתו רק
 ע ״ כאשר מדובר בעובד הציבור. המציאות

 מראה כי עבירות השחיתות איבן מיוחדות למגזר הציבורי
 והן משתרעות גם על המגזר הפרטי. על כן מוצע לתקוף
 תופעה חברתית זו ולאסור מתן שוחד וקבלתי גמ במגזר
 העסקיםיהפרטיים, בכפוף לכך שמתן דמי שתיה במקובל

 במקצועות מםויימים לא ייחשב כמתן שוחד.

 יש לציין כי ארצות המערב, כגון אנגליה, צרפת וקנ
 דה, קבעו, לפני זמן רב, עבירה דומה לזו המוצעת בזה.
 עונש המאסר המוצע לעבירה זו הוא מאסר שלוש שנים,
 לעומת שבע שנים לעובד הציבור. כך מודגשת חומרת

 העבירה הנעברת בידי עובד הציבור.

 םעיפיס התיקון המוצע לסעיפים 291 ו־295 לחוק
 3 ו־4 מיועד לשלב את ההוראה החדשה בדבר
 לקיחת שוחד בידי עובד במגזר הפרטי בשאר ההוראות

 שבסימן הדן בעבירת שוחד.

 וזו לשון סעיפים 291 ו־ 295:

ד ח ו  ״מתן ש
 291. נותן השוחד דינו כדין לוקח השוחד אלא שהעונש

 שהנותן צפוי לו הוא מחציית העונש האמור בסע־ף 290.
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 חוק לתיקון פקודת הדיג, תש״ם-1980

 1, בסעיף 3(1) לפקודת הדיג> 4937* (להלן - הפקודה), בדישה, המלים ״ולאנשים תיקון העיף 3
 המתאימים״ — יימחקו, ובסיפה יבוא ״אם לדעתו אין להענקת רשיון מניעה מטעמים של

 בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש״.

 2, בםעיף,3א לפקודה ־ י תיקון םעיף גא
 (1) בסעיף קטן (1), המלים ״בים כברת״ והמלים ״או במשוטיה או

 במפרשיה״ ־- יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(2)׳ המלים ״בים כברת״ - יימחקו.

 3, (א) האמור בסעיף 9 לפקודה יסומן(1) ובו אחדי פסקה (ז) יביא: חיקין סע,ף 9

 ״(ח) תקנות הבאות להבטיח כי ספינות דיג ינהגו לפי אמנות
 בינלאומיות שישראל צד להן;

 (ט) תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע פקודה זו,״

ר ג פ י ה ד כ  ד

 א. ישראל הצטרפה לאמנה בדבר שמירה על מקו
 רות החי בדרום מזרח האוקינום האטלנטי. בהתאם לא
 מנה זו רשאית הועדה הבינלאומית לשמירה על אוצרות
 החי בדרום מזרח האוקינוס האטלנטי להמליץ המלצות
 לגבי הנושאים המפורטים באותה אמנה והמלצות אלה
 מחייבות את המדינות שהצטרפו לאמנה. הועדה האמורה
 כבר המליצה מספד המלצות בענין הגבלת הדיג באזו

 רים אלה.

 כדי שתהיה לשר החקלאות הסמכות להטיל הגבלות
 לפי המלצות אלה על ספינות דיג רשומות בישראל הפו
 עלות באיזור האמור, מוצע להטיל חובת קבלת רשיון
 על ספינות אלה; בתנאי הרשיון יסדיר שר החקלאות את
 הענינים המכרים באמנה, בכל הנוגע לגודל חדשת, גודל
 הדגים, עונות מותרות, אזורי דיג, הגבלת ציוד, אזורי

 הטלה וכר.

 ב. ממשלת ישראל הינה חברה י בועידת הדיג ־לים
 התיכון, וסביר להניח כי יהיה צורך בסמכויות אכיפה

 כנ-ל גם לענין זה.

 ג. עם התפתחות הדיג החופי בספינות מנוע, יש צורך
 להסדיר ברשיון גם סוג דיג זה. כדי לשמור על ניצול
 רציונלי של מלאי הדגה יהיה מן ההכרח לווסת את כושר

 הדיג של הספינות.

 בסעיף 9 לפקודה מפורטים נושאים שלג פעי!* 3
 ביהם הוענקה סמכות להתקץ תקנות, אולם
 רשימת הנושאים איננה ממצה. מוצע כי השר יהיה מוסמך

 לפי הדישה של סעיף 3 לפקודה ״רשאי שר
 ״ החקלאות או פקיד המורשה על ידו כחוק

 ליתן רשיון לאנשים המתאימים לדוג דגים״.
 טבעו של העיסוק בדיג הוא שיש לדרוש לגבי מתן
 רשיון לעוסק בדיג, תעודה מהמרשם בפלילים של המש
 טרה. לעניץ זה נוהגת המשטרה כאילו נתקבל סעיף 4
 להצעת חוק המרשם בפלילים, תשל״ה-5ל19 (הצעות

 חוק תשל׳יה, עמ׳ 305), המורה לאמור:
 ״4. מי שהוסמך על פי חיקוק לתת או לבטל רשיון,
 היתר, זבות עיסוק או זכות אחרת (להלן - הרשיון),
 ולשם כך הוא רשאי להביא בחשבון את הרשעותיו או
 אופיו של מבקש רשיון או של בעל רשיון, תמסור לו
 המשטרה מידע מן הרישום, לגבי אותו אדם, בין לפי

 דרישתו ובין לפי דרישת מבקש הרשיון.״

 לאור סעיף 4 זה מוצע, כדי ששר החקלאות או הפקיד
 המורשה ליתן רשיון יוכלו לקבל מידע מן המרשם, כי
 תהיה.בפקודה הוראה שלפיה הרשות המעניקה רשיונות
 רשאית להביא בחשבון הרשעות קודמות של המבקש או

 את אופיו. ־

 לפי סעיף 3א לפקודה חלה חובת קבלת
 ״ רשיון על כלי שיט לדיג רק אם הם פועלים
 בים כנרת, ולעני{ זה נאמר כי ״רואים סירה כאילו מש
 תמשים בה לצורך דיג לכשנוהגים בה במנוע שלה או
 במשוטיה או במפרשיה ומציידים אותה במכשירי דיג
 הפועלים כתיקונם״.. מוצע להטיל חובת קבלת רשיון
 על כל כלי שיט לדיגהרשוס בישראל ובלבד שהוא מונע

 בכוח עצמו, וזאת משלושה טעמים:

 1 ע״ר 1937, הוס׳ 1, עמי 157; 1939, עמי 51; 1946, עמי 51.
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 (ב) אחרי סעיף קטן(1) האמור יברא:
 ״(2) תקנות לענין פסקאות(ח) או(ט) לסעיף קטן(1) טעונות

 אישור ועדת הכלכלה 1של הכנסת.״

ה ב פ י ה  דיג ד

 התקנת תקנות כמוצע תהיה טעונה אישורה של ועדת
 הכלכלה של הכנסת.

 להתקין תקנות הבאות להבטיח קיומן של אמנות בינ
 לאומיות שישראל צד למן(ראמ-ז׳ברי הסבר לסעיף 2)

 ותקנות לענין ביצועה של הפקודה דרך כלל.

רות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)  חוק המכר(די
 (תיקון מם׳ 2), תש״ם-1980

 תיקון סעיף 2ב 1. (א) האמור בסעיף 2ב לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
 תשל״ה-1974 1׳ יסומן(א), ובו, בפסקה (3)׳ המלים ״ולפצות את הקונה אם לא יתמלאו

 התחייבויות המינהל כאמור״ - יימחקו.

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:

 ״(ב) חוזה שנחתם בין הקונה לבין המינהל כאמור בפסקה (3) של
 סעיף קטן(א), בין יום כ״א בשבט תשל״ה (2 בפברואר 1975) לבין יום
 ב׳ בניסן תשל״ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות

 המיבהל כאמור בפסקה (3) האמורה.

 (ג) חוייב המינהל לפצות אח הקונה על אי מילוי התחייבויותיו
 על פי פסקה (3) של סעיף קטן(א), ישפה המוכר את המינהל זולת אם

 הוכיח כי המינהל הוא האחראי לעילת הפיצוי.״

ר ב פ י ה ר ב  ד

 מוצע, איפוא, לראות חוזה שנחתם בין המינהל לבץ
 הרוכש בתקופה הנ׳׳ל כאילו כלולה בו התחייבות המינ־
 הל לפצות את הקונה למקרה שלא יחכיר לו את הדירה

 כפי שהוסכם בחוזה.

 כן מוצע לקבוע בחוק כי אס יחריב המינהל לפצות
 את הקונה בשל אי מילד.התחייבויותיו, ישפה המוכר
 את המינהל על כך בכל מקרה שבו אי מילוי התחייבות

 לא מרם באשמת המינהל.

 חובתו של המינהל לפצות את הקונה אם לא יעמוד
 בהתחייבויותיו לגבי הקניית זכויות החכירה לקונה מעו
 גנת בדיני החוזים הכלליים, ומוצע לבטל אח החובה
 לכלול התחייבות לענין פיצר הקונה בחוזים שייחתמו

 עם המינהל מתחילת תקפו של חוק זה.

 ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976) נכנס לתוקף
 תיקון לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי
 דירות), המאפשר לקצר את התקופה של הבטחת כספי
 הקונה לגבי דירה שעל מקרקעי ישראל אם נמסרה לקתה
 חזקה בדירה ונחתם חוזה לחכירה עם מינהל מקרקעי
 ישראל, אשר בו התחייב המינהל להקנות לקונה זכויות

 ־חכירה בדירה ולפצותו אם לא יעשה כן. -

 אולם בחוזים שנחתמו בין המינהל לבין רוכשי דירות
 מתחילת תקפו של החוק העיקרי, דהיינו מיום כ״א בשבט
 תשל׳׳ה (2 בפברואר 1975) ועד ב׳ בניסן תשל״ט (30
 במרס-1979), לא נכללה התחייבות לפיצדהקונה כא
 מור, ונמצא כי לגבי מספר רב של חוזים לא ניתן לבטל
 תקפם של ערבות בנקאית או של ביטוח להבטחת כספי

 הקונה.

 •ג ס״ח תשל״ה, עמי 14; תשל־ו, עמי 134.

 134 ד.צעות חוק 1439, יי באדר תש״ס, 27.2.1980

 המחיר 20 אגורות חדשות נדפס בזפום הממשלה, ירושלים


