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 מתפרסמות גזה הצעות חוק ממעפ ועדת החוקה חוק ו«שמט:

 תוק״יסוז׳: הכנסת (תיקון מס׳ 9)

 1. האמור בסעיף 1 לחוק־יסוד: הכנסת!, יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקיומעיר.!

 ״(ב) הכנסת היא הרשות המחוקקת; דבר חקיקה של הכנסת ייקרא חוק.׳ז

ד ג פ ז י ד ר ב  ד

 סעיף ד לפקודת סדרי השלטון והמשפט,- התש׳יה— המחוקקת תהיה בחוק־יסוד: הכנסת, כשמ שבחוק־יסוד:
 .1948, אומר: מועצת המדינה. הזמנית היא: הדשות המהו־ הממשלה, נקבע כי הממשלה היא הרשות המבצעת.

 קקת״. מן הראוי שהקביעה כי הכנסת היא הרשות
 חבר הכנסת: אליעזר קולפ

עמי 160! ׳ עמי 108; התש״ם,  1 ם״וז וזתשי״ח, עמי 69; התשי׳יט, עמ׳ 146, עמ׳ 158 1־210; התשבי׳ז, עמי 24¡ התשל״ד,
 התשמ״א, דמ׳ 168.
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 חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מסי 10)

, בסופו יבוא: ״כנס כאמור יהיה לא יאותר משבעה 1  1. בסעיף 33 להוק־־יסוד: הכנסת
 ימים מיום קבלת הדרישה•״,

 2. תהילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

ר ב ס י ה ד ב  ד

 מיוחד והדבר נתון לשיקול דעתו של יושביראש
 הכנסת, מוצע להגביל את המועד לשבעה ימים מיום

 הדרישה.
 חבר הכנסת: משה שחל

 סעיף 33 לחוק־יסוד: הכנסת, קובע כי מלבד הכנסים
 הרגילים ״יכנס יושב־ראש הכנסת את הכנסת לפי דרי
 שתם של שלושים חברי־הכנםת או על־פי דרישה
 הממשלה״. אין הסעיף קובע את המועד לכינוס כנס

׳ 108; ההשי׳ם, עמ׳ 160; מ ע , ד ״ ל ש ת  1 סייח התשי׳׳ח, עמי 69; התשי״ט, עמי 146, ?ס• 158 ד־210; התשכ״ז, עמ׳ 24; ה
׳ 101. ג  התשמ״א, עמי 168; מ״ח התשמ׳׳ג, ע

 תוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מסי 2)

, פסקה (2) תסומן (4) ולפניה יבוא: 1 3 1. בסעיף 3(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה ׳ ! י ע ס ח ק י  ת

 ״(2) הצעת חוק התקציב תהיה מפורטת.

 (3) הצעת התקציב המפורטת של משרד הבטחת לא תונח על שולחן הכנסת
 אלא על שולחן ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של

 הכנסת.״

ר כ ס י ה ר ב  ד

 של הרעיון הסמול בתיקון הקודם: פיקוח פרלמנטרי
 יעיל על תכניות העבודה המפורטות של הממשלה.

 מוצע לשמור על הנוהג הקיים בדבר סודיות תקציב
 הבמחון ולהגישו לועדה המשותפת. התיקה המתנע
 יבהיר כי גם מערכת הבטתון הייבת להשתלב במועדי

 ההנחה שנקבעו בתיקון הקודם.

 התיקון האחרון בחוק־יסוד: משק המדינה, הטיל
 על הממשלה חובה להניח את הצעת תקציב המדינה
 על שולחן הכנסת במועד שאינו מאוחר מ־60 ימים
 לפני תחילת שנת התקציב. תיקון זה, אשר התקבל
 בכנסת ללא התנגדות, איגד מחייב הגשת הצעת תקציב

 מפורטת למשרדים השונים.

 מגמת התיקון הנוסף המוצע היא הרחבה והעמקה

 נ ס׳׳זז התשל׳׳ה, עמ׳ 206; ד!תשמ׳׳ב, עמ׳ 170.
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 מונפרפמת גזת הצעת חול! ניטעם ועדת הפניפ ומיכות הפביבה:

 תוק הושוונ לשיקום האס*!/ התשמ״ג~983ן

 1. בחוק זה — !?גירית

 ״אסיר״ — מי ששוחרר כדין ממאסר;

 ״המועצה״ — מועצת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 9 ;

 ״המינהלה״ — מינהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 17 ;

 ״הרשות״ — הרשות לשיקום ׳האסיר המוקמת לפי חוק זה;

 ״השר״ — שר העבודה והרווחה.

לה  2. (א) חוק זה יחול לגבי אסיר שפנה לרשות בדרך שנקבעה תוך שנה מיום שחרורו תחו
 ממאסר, וערב פנייתו היה רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—

, והתגורר בישראל, יהודה והשומרון או חבל עזה.  1965 ב

 (ב) לענין סעיף קטן (א) יראו מי שהופנה לרשות על ידי גוף שנקבע לענין זה
 על יוד*, כמי שפנה אליה.

 (ג) הרשות רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן(א), בהתאם לכללים
 שייקבעו כאמור בסעיף 4,

ת ו ש י  3. מוקמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיו: הקמת ה

 (1) לגבש מדיניות שיקום לאסירים, ובכלל זה מדיניות שיקום לאוכלוסיות
 אסירים מיוחדות;

י כ פ  ה
 נסמן החיים מלמד שחלק מהאסירים המשוחררים
 מוצא קשר טוב יותר עם רשות עצמאית, גם אם היא
 בעלת אופי ממלכתי, מאשר עם אותם גורמים שלטוניים

 הקשורים בהכנסתם לבית הסוהר.
 ועוד מלמדים הספרות המדעית ונסיון החיים בנושא
 זה, שאין להתחיל בשיקום האסיר רק לאחר שחרורו,
 אלא בעודו במאסר. יש להכין בעוד מועד תכנית שיקום
 שלעתים היא כוללת הכשרה מקצועית, התמחות בעבו
 דה בתוך כותלי בית הסוהר ובעבודות חוץ, הכנת דיור
 או מקום עבודה לזמן שלאחר השחרור וכיוצא באלה.
 יש לעשות לשמירת המסגרת המשפחתית או לסייע
 בפתרון משברים משפחתיים, בעוד האסיר מרצה עונשו
 ולאחר שחרורו. שיקום האסיר הוא רצף טיפולי, המת־

 חיל בזמן ריצוי המאסר ובמשד לאחריו.
 גם מהבחינה הזו, אין משרד ממשלתי אחד המסוגל
 לטפל בבעיית המורכבות של שיקדם האסיר. נציבות

י  דכדי

 רבים מאלה שנשלחו לרצות ענשם בבתי הםוהר
 משתחררים ונאלצים לחזור ולחיות בתנאים, במקום
 ובחברו, שתרמו לסטייתם ולפשעם. הסטטיסטיקה של
 שירות בתי הסוהר מלמדת שכששים אחוזים מן האסי
 רים כבר ריצו ענשי מאסר בעבר. הדעה המקובלת
 בפנולוגיה היא, שתנאי החיים במאסר אינם מכשירים
 את האסיר, לחיים נורמליים בחברה הפתוחה. אסירים
 רבים, המבקשים עם שחרורם לחזור למוטב, ולהתרחק
 מדרך הפשע, אינם מסוגלים לכך ללא עזרה' והדרכה

 מצד גורמים אחראיים.

 איז כיום גורם ממלכתי הדואג לאסיר המשוחרר.
 נושא חשוב וכאוב זה נמצא בטיפולן של אגודות מת
 נדבים לטיפול באסיר.המשוחרר, הפועלות במספר ערים
 בישראל בחסות הבהלה ארצית. עם כל ההערכה למסי
 רות ולפעילות של •המתנדבים, אין ביכולתן של האגו
 דות לשאת בנטל הכבד של הדאגה לאסיר המשתחרר.

 1 ס״1ז דיתשכ״ה, עמ׳ 270.
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 (2) להכין, בתיאום עם שירות בתי הסוהר, תכניות שיקום לאסירים לקראת
 שחרורם, ולהפעילן לאחר שחרורם בתיאום, במידת הצורך, .עם שירות

 המבחן למבוגרים;
 (3) לפעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה, לרבות בתחומי התעסוקה,

 הכשרה •מקצועית, •הבטחת הכנסה מינימלית, דיור ושירותי בריאות;

 (4) ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר, לרבות שירותי
 הכוונה וייעוץ;

 (5) לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ואחריו •באמצעות הלשכות
 לשירותים חברתיים שליד הרשויות המקומיות וגופים אחרים;

 (6) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנוש
 אים הקשורים בשיקום האסיר; .

 (7) לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום האסיר,
 להדריכם ולהנחותם;

 (8) לפקח על הגופים המתנדבים העוסקים בשיקום האסיר ולקבוע כללים
 להקצבות מתקציב הרשות לגופים אלה;

 (9) להציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום פעילותה של הרשות;

 (10) לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.

 4. השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,
 יקבע כללים לטיפולה של הרשות באסירים, ובין היתר רשאי הוא לקבוע דרבי פעולה
 לענין סעיף 3(3) וכן סייגים ומבחנים לטיפול באסירים, בין דרך כלל ובין לפי סוגי

 אסירים.

 כללים לדרכי
ל באסירים פו  טי

 הרשות — תאגיד הרשות היא תאגיד.

 6. הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי״ח—
.  1958 [נוסח משולב]8

 הרשות —
קר ף מבו ו  ג

ר ב פ י ה ר ב  ד
 כוללת שיעוצבו במשותף על ידי הגורמים הקשורים
 לנושא. הצעת החוק המובאת בזה מקימה• את המסגרת
 הארגונית הזו — הרשות לשיקום האסיר. עם זאת,
 הצעת החוק מעודדת את קיומם של גופים מתנדבים
 לשיקום האסיר, ולשילובם במסגרת הרשות. בהצעת
 החוק מוגדרים תפקידי הרשות, סמכויותיה, תקציביו
 דרכי פעולתה וניהולה. הרשות תפעל בתחום סמכותו

 של שר העבודה והרווחה.

 המאמץ הכספי והארגוני הנדרש לפעילות הרשות
 הוא לא רק חובת המדינה לאסיר המשתחרר, אלא
 הוא גם השקעה טובה למניעת הפשע, לחסכון בכוח
 אדם ובאמצעים במלחמה בפשע ולמניעת נזקיה הרבים

 של הפשיעה.

 בתי הסוהר מתקשה לטפל במכלול בעיות אלו בעוד
 האסיר מרצה עונשו ואין היא מיועדת ולא מסוגלת
 לדאוג לאסיר לאחר שחרורו. שירותי התיקון במשרד
 העבודה והרוותה פועלים בתהום זה, אולם אין שירותים
 אלה ערוכים מבחינת כוח אדם ותקציבים לקבלת אחר

 יות כוללת בתחום זה.
 ההזנחה והמועקה בשטח הטיפול באסיר •המשוחרר
 מחייבים היערכות חדשה, נמרצת ומיידית מצד המדינה.
 אין מנוס אלא להקצות משאבים כספיים נוספים
 למטרה היונית זו. הקצאת כספים גרידא לאגודות
 הקיימות לא תספיק כדי לשפר את המצב. יש לעשות
 גם לעיצובה של מסגרת ארגונית של עובדים קבועים,
 שתקדיש עצמה למשימה קשה זו בהתאם לקווי מדיניות

 2 ס״זז התשי׳׳ח, עמי 92; התשמ׳׳׳א, עמ׳ 280.
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 7. לעבין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים דין הרשות כדיז המרעה•

, דין הרשות כדין  8. לענין חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי״ב—31952
 המדינה, •

 9. (א) לרשות תהיה מועצה ובה 39 חברים שימנה נשיא המדינה; הודעה על המינוי
 תפורסם ברשומות.

 (ב) המועצה תהיה מורכבת מאלה:

 (1) עשרים ואחד .חברים שיתמנו על פי המלצת השר, שתינתן לאחר
 התייעצות עם שר הפנים, ובהם שמונה אנשי ציבור, ששת פעילים במוסדות
 ובארגוני מתנדבים בתתום הטיפול באסיר, שני חברים מבת חברי הסגל
 האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ובאגודה הישראלית לקרימינולוגיה, שני
 נציגים של ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים במדינה, שני נציגים
 של ארגוני מעבידים שלדעת השר אינם ארגונים יציגים ונוגעים לענין ונציג

 אחד של איגוד מקצועי המייצג את רוב העובדים הסוציאליים במדינה;

 (2) נציב בתי הסוהר, :המנהלים הכלליים של משרדי העבודה והרווחה,
 הפנים, הבינוי והשיכון,. המנהל הכללי של שירות התעסוקה, מנהל האגף
 לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד העבודה •והרווחה,
 מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפנים, ראש מינהל האסירים

 בשירות בתי הסוהר;

 (3) נציג אחד של כל אחד מאלה: שר החינוך והתרבות, שר האוצר, שר
 המשפטים, המפקח הכללי של משטרת ישראל ורמטכ״ל צבא־הגנה לישראל;

 (4) שלושה נציגים של הארגון המייצג את המספר הרבי ביותר של.רשויות
 מקומיות בישראל ונציג אחד של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של

 מועצות אזוריות בישראל.

 (ג) חבר מועצה .כאמור בפסקה (2) לסעיף קטן (ב) רשאי למנות ממלא מקום
( ב ) ן ט  שיכהן כחבר מועצה בהעדרו; מי שקבע נציג כאמור בפסקאות (3) ו־(4) לסעיף ק

 רשאי למנות ממלא מקום לנציגו שיכהן כחבר המועצה בהעדר הנציג.

 10. (א) יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חברי המועצה שמינו
 כאמור בסעיף 9(ב)(1), על פי המלצת השר שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים.

 (ב) המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוע של יושב
 ראש המועצה,

 11. (א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינויים; חבר
 המועצה שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש.

 (ב) חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו, או עד
 למינויו מחדש, לפי הענין.

 3 ס׳׳וז התשי׳׳ב, עמ׳ 339.
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 12. נשיא המדינה רשאי, על פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר י •הפנים,
 להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא —

 (1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

 (2) איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;

 (3) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.

 13. (א) התפטר חבר מועצה מתפקידו, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה חבר אחר
 במקומו באותה דרך שבה נתמנה אותו חבר מועצה.

 (ב) היה לחבר המועצה שהתפטר, הועבר מכהונתו או נפטר ממלא מקום שמונה
 לפי סעיף 9(ג), רשאי החבר שנתמנה במקומו למנות ממלא מקום אחר במקום ממלא

 מקומו של החבר שהתפטר, הועבר מכהונתו או נפטר.

 14. תפקידי המועצה יהיו:

 (1) להתוות את קווי הפעולה של הרשות;

 (2) להנחות את המיגהלה במילוי תפקידיה;

 (3) לדון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגיש לה המינהלה;

 (4) לדון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הדשות.

ר כ ת ח ר ב ע  ה
ו ת נ ו ה כ  מ

י חברים פ ו ל  חי

י המועצה ד  תפקי

 15. המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול להן
 מסמכויותיה.

 16. (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, .רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי דיון
 ונוחלים לעבודת המועצה וועדותיה, ובין היתר הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס
 המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה בהן לרבות ענינים שלגביהם יהיה
 צורך ברוב מיוחד, סמכויות יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדה והחזר הוצאות
 שנגרמו לחברי המועצה או לממלאי מקומם ולחברי ועדות המועצה עקב השתתפותם

 בישיבותיהן.

 (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף
 קטן (א).

עדות  ו

י דיו!  סדר

י י׳י״ייי1 17. (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה מנהל לרשות, ורשאי הוא למנות באותה ה נ  מ

נהלה , ,  דרך סגן למנהל הרשות. והמי

 (ב) עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו —
 אם התמנה כאמור, וחברים נוספים שימנה השר בהתייעצות עם המועצה.

ת המינהלד• 18. המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה על פי ו י ו  סמכ

 חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה.
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 19. (א) המינהלה תקבע, באישור השר, תקן לעובדי הרשות, עובדי הרשות

 (ב) המינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם;
 מינוי עובדי הרשות יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים

 לפי הענין,

 (ג) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות חברי המינהלה שהם עובדי הרשות,
 יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה, י

ות י ו  20. קיומם של המועצה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה קיוס סמכ
 מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו.

ב  21. (א) המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש תקצי
 אותו למועצה; בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה

 משבה וכן הצעת תקציב מילואים.

 (ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר, בצירוף הערותיה והמלצותיה.

 (ג) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את התקציב כפי שהוצע בידי
 המועצה או בשינויים שימצא לנכון.

 (ד) לפני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן (ג) יביא השר את הצעת התקציב
 לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

ן  22. (א) תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וכן מתרומות שתקבל לפי סעיף קטן(ב), מימו

 (ב) בנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשות לקבל תרומות מכל אדם
 ולהשתמש בהן למילוי תפקידיה.

קוח  23. (א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר. פי

ע שוטף או חד־פעמי ז  (ב) השר רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון וכן מ
 על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיו״

 24. הרשות תעביר מדי שנה את הדין וחשבון השנתי שלה לועדת הפנים ואיכות הסביבה יייייז
 של הכנסת ולשר.

ות די ע שהגיע סו ז  25. (א) הרשות וכל מי שהרשות פועלת בעזרתו חייבים לשמור בסוד מ
 לידיעתם עקב מילוי תפקידם ולא לגלותו אלא בביצוע המוטל עליהם לפי חוק זה.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו — מאסר ששה חדשים.
 ־-.

רת דינים  26. הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מתפקידיהם ומםמכויותיהם של שירות בתי הסוהר, שמי
 שירות המבחן וכל גוף אחר על פי כל דין.

 27. • תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות. תחייה
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ת 28. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענץ הנוגע ו נ ק ת  ביציע ו

ם שר הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים  לביצועו, וכן רשאי הוא, בהתייעצות ע
 ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר —

 (1) הקמתן, דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ועדות להכנת תכניות שיקום
 לאסירים לקראת שחרורם;

 (2) דרכי התיאום בין הרשות לבין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות
 וגופים אחרים המטפלים באסיר ובשיקומו.

 חברי הכנסה: שושנה ארפליי־אלמחלינו,
 מרדכי וירשוגפקי ודעאל פויפה
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