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 מתערפמת בזה הצעת חד?! מטעם מממשלה:."'

 חוק הנועד (שפיזזה, ענישה ודרבי גויפול) (תיק!1 מסי-7),
 התשמ״ה-985ו

 1. בסעיף 49 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א—1971 {׳ במקום
 סעיף קטן (ג) יבוא:

̂ המרכז והדרום —  ״(ג) (1) תחילתו של סעיף 13 (א) לגבי מחוזות ירושלים,
 למעט נפת אשקלון — בידם ג׳ בניסן התשמ׳׳ז(1 באפריל 1987), ובלבד שעד

 למועד האמור לא יוחזק קטין במעצר יחד עמ אדם שאינו קטין;

ר כ ס י ה ר ב  • ד

 סעיף 13 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי י ״(ג) (1) תהילתו של סעיף 13 (א) לגבי
 טיפול), התשל׳׳א—1971, קובע את עקרון ההפרדה בין מחוזות חיפה והצפון, ולגבי נפת אשקלון
 קטינים ובגידים בכל הנוגע. להחזקתם במעצר. בסעיף — ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל׳
 13 (א) לחוק נקבע, כי הקטינים יוחזקו בבתי מעצר 1982), ולגבי כל מקום אחר — בית! י״ח
 נפרדים המיועדים רק להם או באגף נפרד בבית מעצר. י בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983), ובלבד
 סעיף 49 (ג) לחוק קובע את מועדי תחיליתה שי הוראה שעד למועד האמור לא יוחזק קטין

 זו, וזה לשונו: במזמור יחד עם אדם שאינו קטין.

 1 ס׳׳ח וזתשל׳׳א, זנמ׳ 134; ד,ו1של״ז, עמי 137; התשמי׳א, עמ׳ 273; התשמ״ב, עמ׳ 159 ועמי 6ל1; ,התשמי׳ד, עמ׳ 153 וזימ׳ 156.
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 (2) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי
 לקבוע בצו מועד מאוחר יותר במקום האמור בפסקה (1), אד לא יותר

 משנה אחריו.״

לי׳ 2. תחילתו של חוק זה ביום י׳ בניסן התשימ״ה (ג באפריל 1985). י ח  ת

ר כ פ י ה ר ב  ד

 עד בה הושלמה בנייתם של בתי מעצר לקטעים
 במחוזות חיפה והצפון, במחוז תל אביב ובנפת אשקלון.

 לפי הוראת סעיף 49(ג) לחוק, מועד תחילת האמדה
 בסעיף 13 (א) לחוק צריך לחול ביום י׳ בניסן התשמי׳ה
 (1 באפריל 1985), אולם הקמתם של בתי מעצר
 לקטינים במחתות ירושלים, המרכז והדרום — למעש
 נפת אשקלון — טרם הושלמה. לפיכך יש צורך בדחייה
 נוספת של תחילת ההוראה, ומוצע שהדחייה תהיה, עד
 יום ג׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987) עם מתן
 אפשרות לדחיית מועד זה בשנה נוספת באמצעות צו
 של שר העבודה והרווחת, באישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת.

 (2) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת
 תעבורת והרווחה של הכנסת, רשאי
 לקבוע בצו מועד מאוחר יותר במקום
 יום י׳׳ה בניסן תהשמ״ג(1 באפריל 1983)
 האמור בפסקה (1), אך לא יותר משנתיים

 אחריו.״

 בהתאם לאמור בפסקה (2) לסעיף קטן(ג) האפור
 ובשל הקשיים התקציביים שבהם נתקלה בנייתם של
 בתי המעצר לקטינים, נדחתה תחילתו של סעיף 13 (א)
 לחוק בשני צווים שהוציא שר העבודה והרווחת בשניט
 1983 ו־1984 (ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1058 ; התשמ״ד,

 עמ׳ 1120).

 מתפדפמת גזה הצעת חוה מטעם ועדת החוקו! חיה ומשפט של הכנסת:

 חזק העזגשץ (n*?!ttהתשמ״ה, )20 מסי -19$5

, אחרי סעיף 300 יבוא: ת 1, בחוק העונשין, התשל״ז—1977 ג פ 0 1  ה
 סעיך 300«

 ״רצת מדרגה 300א. (א) מצא בית המשפט כי עבירת הרצח לפי סעיף 300 (א)
 ראשונה ,

 בוצעה באדם שנחטף, או תוך כדי התעללות בקרבן לפני או אחרי מותו
 — ייאשם מבצע העבירה ברצח מדרגה ראשונה.

 (ב) על הרשעה ברצח מדרגה ראשונה לא יחולו סעיפים 48 (ב)
) ו־49.״ ג ) ־ ו , 

ו נ פ י ה ר ב  ד

 היתה כל זיקה, מוצע להוסיף דרגת נוספת לרצח, הוא
 רצת ׳ממדרגה ראשונה״ אשר יחמיר עם פושעים אלה.
 בדרך זו יינתן ביטוי לתחושת הזוועה והסלידה כלפי
 גילויים כאלה מבלי להפוך את המדינה, באמצעות

 עונש מוות — לרוצחת.
 חברת הכנסה שולמיית אלוני

 הוק העונשין הנוכחי מכיר בדרגה אחת בלבד של
 רצח, שהעונש בצידת 'הוא מאסר עולם. אסירים
 שהורשעו על־פי החוק הקיים, נהנים בשלבים שונים
 של מאסרם מהקלות, הטבות, חופשות והבינות חלקיות
 או מלאות. לנוכח הגילויים התת־אנושיים של רצה
 והתעללות ברוטלית בקורבנות שיבינם לבין הפושע לא

 1 ס״ה התשל״ז, עמי 226¡ התשמ״ד, עמ׳ 156.
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