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 (11) מתן סמכות לשר המשפטים להושיט עזרה משפטית
 בישראל לגבי החלטות כעניני מסים שהתקבלו באזור
 והסדרת נושא מסירת ידיעות שבידי רשות מס בישראל

 לרשות מס באזור (תקנות 7א וידב);

 (12) מתן חזקת תושבות לפי דיני ישראל לאזרתי ישראל
 המתגוררים באזור לגבי חוקים מסויימים (תקנה 6ב<.

 תקפן של התקנות הוארך לאחרונה עד ליום 31
 בדצמבר 1989, אך הצורך בהן בעינו עומד, ומוצע

 להאריך את תקפן בשנתיים נוספות.

 להלן נוסח התקנות הקיימות:

 ״תהמת־שעח־חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה -
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-ד196

 הגדרות
 1. בתקנות אלה -

 ״אזור״ - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה;

 ״היום הקובע״ - ב׳ בםיון התשכ״ז(10 ביוני 1967) או
 היום המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא הגנה לישראל

 לאזור:
 ״מפקד״ - מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור או
 בחלק ממנו או מפקד אזור או חלק מאזור מטעם צבא הגנה

 לישראל:

 ״בית משפט צבאי״ - בית משפט שנתבונן על ידי מפקד.

 םמכות כית משפט
 2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישרא־
 לי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם האוכלוסין לפי
 חוק מרשם האוכלוסין, התשכ׳׳ה-1965, על מעשו או מחדלו
 שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום

 השיפוט של בתי המשפט בישראל.
 בתקנה זו, ״אדם הנמצא בישראל״ י לרבות אלה:

 (1) אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק
 מרשם האוכלוסין, התשב׳׳ה-1965;

 סעיף 1 תקנות־שעת־תירום (יהודה והשומרון וחבל
 עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-ד196,
 שתקפן הוארך מדי פעם בפעם, מסדירות את הענינים הבאים:

 (1) מתן סמכות לבית משפט בישראל לשפוט, לפי דיני
 מדינת ישראל, אדם שבא מישראל לאזור או תאגיד
 הרשום בישראל אשר עברו באזור עבירה שהיתה בת

 עונשין אילו בוצעה בישראל (תקנה 2);

 (2) הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיים שהוקמו בשטתים
 שעליהם הן חלות (להלן - האזור), כדי להעמיד לדין
 אנשים מישראל שעברו על צווי מפקד האזור (תקנה

:(4 

 (3) מתן סמכויות חקירה, חיפוש וכיוצא באלה לשוטרים
 בישראל, לגבי עבירות שהן בנות עונשין בבתי

 המשפט הצבאיים הללו (תקנה 3):

 (4) מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע עונשים פליליים
 ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא באזור (תקנה 6):

 (5) מתן אפשרות לבצע באזור עונשים וצווים שהוטלו
 בישראל על תושב האזור (תקנה 6א);

 (6) מתן סמכות לבית משפט בישראל להסתמך על תסקיר
 שהוכן לגבי קטין תושב האזור על ידי רשות באזור

 המוסמכת לתת תסקיר (תקנה 5א):

 (7) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור בישראל בהז
 מנתם ובהבאתם של עדים לבתי משפט צבאיים שבאזור

 (תקנה 5):

 (8) מתן סמכות לשר המשפטים להסדיר את עניני העזרה
 המשפטית של השלטונות בישראל לבתי המשפט

 המקומיים באזור בענ־נים אזרתיים (תקנה 7):

 (9) מתן אפשרות למסור מידע מן המרשם הפלילי לרשויות
 ולבעלי תפקידים מסויימים באזור (תקנה 4א):

 (10) מתן סמכות לרשויות המס בישראל לפעול באזור כדי
 לגבות חיובי מם אשר הוטלו בישראל על ישראלים

 המתגוררים באזור (תקנה 3א):

 ס״ח התשכ״ז, עמ• 136: החשמ״וז, עמ׳ 16.

 20 הצעות חוק 1959, כ״ט בחשון התש׳׳ן, 27.11.1989



ר כ ס י ה ר ב  ד

 (1) מפקד או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות
 עם היועץ המשפטי באזור:

 (2) ראש המינהל האזרחי או מי שהוא הסמיך
 לכך בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור:

 (3) בית משפט צבאי:

 (4) היועץ המשפטי באזור ועוזריו:

 (5) תובע צבאי:

 (6) סניגורו של נאשם - לעניו מידע על נאשם
 לצורך ההליך שלו.

 (ב) על מידע הנמסר לפי תקנת משנה (א) יחולו
 הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ׳׳א-1981
 (להלן - חוק המרשם הפלילי), החלות לענץ מידע שנמסר לפי

 סעיף 5(א) לחוק המרשם הפלילי, בשינויים המחוייבים.
 (ג) נזקק אדם בענינו שלו למידע מן המרשם לצורך
 הגשתו לרשות מרשויות צבא הגנה לישראל באזור תמסור
 המשטרה את המידע לאותה רשות, על פי בקשת אותו האדם:
 על מידע הנמסר כאמור יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי
 החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 9 לתוק, בשינויים

 המחוייבים.

 הזמנת עדים וביצוע
 5. (א) הזמנה להעיד בבית משפט צבאי או להמציא לו
 מסמכים תומצא למי שנמצא בישראל בדרך שממציאים
 בישראל בדיון פלילי הזמנה להעיד או להמציא מסמכים.

 (ב) אדם בישראל שהוצא נגדו צו הבאה על ידי בית
 משפט צבאי על אי התייצבותו לפניו לשם מתן עדות או
 המצאת מסמכים, רשאי שוטר לעצרו ולמסרו כדרך ולרשות
 שנקבעו בצו ההבאה, על מנת שיתייצב לפני בית המשפט

 הצבאי לשם מתן העדות או המצאת המסמכים.

 תפסיד סצץ מבחן
 5א. (א) הורה בית משפם בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק
 הנוער לגבי קטין תושב האזור, רשאי בית המשפט להסתמך
 על תסקיר של קצין מבחן, בוחן נוער או רשות אתרת

 המוסמכת לתת תסקיר באזור.
 (כ) בתקנה זו ובתקנה 6א, ״חוק הנוער״ - חוק הנוער
 (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1ד19: ״קטין״ -

 כמשמעותו בחוק הנוער.

 ביצוע עונשין ומעצר
 6. (א) מי שנדון והוטל עליו עונש בבית משפט צבאי, יהא
 ענשו ניתן לביצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל עונש
 שהוטל על ידי בית משפם, במידה שלא בוצע העונש באזור.
 (ב) מי שניתנו בגדו פקודת מעצר או צו מעצר באזור
 מכוח סמכות שהוענקה על ידי מנשר או צו של מפקד, יהיו
 מעצרו והחזקתו במעצר ניתני! לביצוע בישראל בדרך

 שמבצעים בישראל פקודת •מעצר או צו מעצר.

 (2) תאגיד הרשום בישראל:
 .(3) תאגיד הפועל בישראל או שהשליטה בו
 היא כידי מי שרשום בישראל כאמור בפסקה(1)

 או (2).
 (ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו לאחר
 היום הקובע, בין שאירעו לפני תחילת תקנות אלה ובין

 שאירעו לאחריה.
 (ג) תקנה וו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או
 המחדל היה תושב של אתד האזורים ולא היה רשש במרשם
 האוכלוסין באמור בתקנת משנה (א)(להלן - תושב האזור).
 (ד) הסמכות לדון אדם על פי תקנה זו תהא בידי בית
 המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום בו נעברה העבירה
 או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של

 הנאשם או נתפס הנאשם.
 (ה) אין דנים אדם בישראל על מעשה או מחדל שזוכה
 או הורשע עליהם בפסק דין שניתן בפניו בבית משפט צבאי
 או בבית משפט אחר באחד האזורים: אולם אם גרם המעשה
 או המחדל למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע

 כאמור בשל עבירה אחרת שבאותו מעשה או מחדל.

 סמכויות של שוטי
 3. סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי כל דין •
 יחולו, בשינויים ־מחוייבים, גם לגבי עבירה שבית משפט
 בישראל מוסמך לדון בה לפי תקנה 2 ולגבי עבירה שבית

 משפט צבאי מוסמך לדון בה.

 סמכויות בעניני ממים
 3א. (א< חלה על אדם חבות במס לפי כל חיקוק, רשאי מי
 שמוקנות לו סמכויות לפי אותו חיקוק או לפי כל חיקוק אחר

 הדן בגבייתו, להפעילן גם באזור.
 (ב) בתקנה זו, ״מס״ - כמשמעותו בפקודת המסיס
 (גביה), לרבות תשלום שפקודת המסים(גביה) חלה עליו לפי

 כל חיקוק.

 העברת נאשפ לאזוד
 4. (א) קיים יסוד סביר להניח שאדם עבר באזור עבירה
 שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה, והאדם נמצא בישראל,
 רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות שהאדם ייעצר •על ידי
 שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה העבירה בדרך ולרשות
 שיורה עליהם, כיי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על
 אותה עבירה: והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרך

 אחרת.

 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכותו
 לפי תקנה זו, כולה או מקצתה, לפרקליט המדינה.

 מםירת מידע מן המרשם הפלילי
 4א. (א) המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם הפלילי
 לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי

 דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:
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 (2) אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי דין
 סופיים ושל צווים והחלטות אחרות שביתנו
 בענינים אזרחיים על ידי בית משפט, בית דין,
 משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת באזור;

 (3) הכרה ואישור של מסמכים שהוצאו או
 אושרו על ידי רשות באזור.

 (ב) תקנה זו תלה על מסמכים, פסקי דין, צווים
 והתלטות, בין שהוצאו, ביתבו או אושרו לפבי היום הקובע

 ובין לאחריו.

 עזרה- משפטית בענינ׳ מכים
 7א. (א) שד המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג,
 לקבוע הוראות בדבר גבייתו בישראל של מם שהוטל באזור
 וכן בדבר אכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות

 מוסמכת באזור בדבר חבות במס.
 (ב< בתקנה זז, ״מס״ - כמשמעותו לפי כל דין או
 תחיקת בטתון החלים באותו אזור, לרבות תשלום אשר לפי
 הדין או תחיקת הבטחון באותו אזור נגבה כאילו היה מס.

 מסירת ידיעות לרשויות מש כאזור
 7ב. (א) על אף האמור בחוקי המסים לעבין חובת שמירת
 הסודיות על ידי רשויות המס, תהא רשות מס בישראל

 רשאית למסור ידיעות לרשות מס באזור.
 (ב) על מסירת ידיעות ועל דינן של ידיעות שנמסרו
 כאמור בתקבת משנה (א) יחולו, בשינויים המחוייבים,
 הוראות חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות
 המס), התשכ״ז-ד196 (להלן - חוק לחילופי ידיעות בין

 רשויות המם).

 (ג) בתקנה זו, ״חוקי מסים״, ״רשויות מס״ ו״ידיעות״
- כמשמעותם בחוק לחילופי ידיעות בין רשויות המם.

 שמירת סמכויות
 8. תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 תוספת

 (סעיף 6ב)
 1. חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952

 2. חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשי״ט־1959
 3. חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

 4. פקודת מס הכנסה
 5. חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה־1965

 6. תוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967
 7. חוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב], התשכ״ח-1968

 8. חוק הפסיכולוגים, התשל׳׳ז-דד19
 9. חוק לקיום תקפן של תקנות־שעתיחירוס (רישום ציוד

 וגיוסו), התשמ״א-1981״.

 ביצוע עונשים וצוויס באזור
 6א. (א) תושב האזור שנידון בבית משפט בישראל והוטל
 עליו עונש מאסר, יהא ענשו, במידה שלא בוצע בישראל,
 ניתן לביצוע באזור שהדא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו
 אזור עונש מאסר שהטיל בית משפם צבאי: אולם ימשיכו
 לחול עליו הוראות סעיפים 45(ב) ו־(ג), 46 וי49 עד 51 לחוק
 העונשין, התשל״ז-ד197, הוראות סעיפים 28,15 עד 35 ו־66
 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1971, והוראות

 סעיף 11(ב) לחוק־יםוד: נשיא המדינה

 (ב) ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין
 תושב האזור במעון נעול לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער או על
 הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול המנויים
 בסעיף 26 להוק הבוער, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא
 בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים
 באותו אזור צו דומה שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; אולם
 ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 31 עד 37 ו־42 לחוק
 הבוער והוראות סעיף 11(ב) לחוקייסוד: בשיא המדינה; לענין
 זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר הממונה על
 המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם קצין המטה

 לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.

 (ג) נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן - צו
 המבחן) על קטין תושב האזור, ניתן לבצע את הצו, במידה
 שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים
 באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור: הפרה
 באזור של צו המבחן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת
 המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969(להלן - הפקודה) יחולו.

 (ד) נבחן שערכאה שיפוטית באזור הרשיעה אותו על
 עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, תהיה הרשעתו
 בהרשעת נבחן על עבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 13
 לפקודה, ובית משפט בישראל יהיה רשאי לפעול כאמור

 בפרק ב׳ לפקודה.

 חזקת תושבות
 6ב. (א) לצורך החיקוקים המנויים בתוספת, הביטוי
 ״תושב ישראל״ או ביטוי אחר בענין תושבות, מגורים או
 ישיבה בישראל האמור בהם, יראו אותו ככולל גם אדם
 שמקום מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי
 לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י-1950, ואשר אילו
 מקום מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמור.

 (ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט
 של הכנסת רשאי בצו לשנות את התוספת.

 עזרה משפטית בענינים אזרחיים
 7. (א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע

 הוראות בדבר -
 (1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו בענינים
 אזרחיים על ידי בית משפט, בית דין, משרד הוצאה

 לפועל או רשות אחרח באזור:
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ת - תיקון תקנה 6 ו נ ק ת ה 6 ל נ ק ת  2. ב

עברה רו למעצר באזור שבו נ , בסופה יבוא: ״וכן ניתן להעבי ( ב ה( ת משנ נ ק ת  (1) ב

 העבירה״;

ת משנה (ב) יבוא: נ ק  (2) אחרי ת

ו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר בישראל, יהיו ב האזור שניתנ ש ו  ״(ג) ת
 מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע באזור שהוא תושב בו, בדרך

 שמבצעים באזור פקודת מעצר או צו מעצר״.

ת יבוא: הוספת תקנות ו ה 6ב לתקנ  3. אחרי תקנ
 6ג ו־6ד

ל מפקד כוחות צבאיהגנה לישראל  ״דיו חובת 6ג. דץ חובת שמירה שהוטלה לפי צו ש
יות המקומיות (הסדרת בת שמירה לפי סעיף 15א לחוק הרשו 7 באזור כדין חו י י ' 0  ״

. 2  השמירה), התשכ״א-1961

ר כ ם ו י ד ר ב  ד

 ב. לפני שנתיים תוקנו תקנות שעת תירום (הבטחת
 מוסדות חינוך), התשל׳׳ד-1974, במטרה להרחיב את החובות
 החלות על המעביד בישראל כלפי עובדו המחוייב בחובת
 שמירה ולהחילן גם כלפי עובד המחוייב בחובת שמירה מכוח

 צו של מפקד כותות צה״ל באזור״.

 כעת מוצע להשלים הסדר זה ולהקנות זכויות זהות למי
 שנפגע עקב השמירה בעת שמילא חובת שמירה שהוטלה
 עליו לפי החוק בארץ או לפי צו של מפקד כוחות צה״ל באזור.
 לצורך זאת מוצע לכלול בהגדרה של ״מתנדב״ בסעיף
 198ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ׳יח-1968,
 גם מי שממלא ללא שכר חובת אבטחה לפי צו שהוציא מפקד

 כוחות צה״ל באזור.
 להלן נוסח הסעיפים הרלוונטים לנושא:

 ״פרה ט׳2: זכויות מתנדבים
 הגדרות

 198ה. לענין פרק זה -
 ״מתנדב׳׳ -

... (1) 
 (2) מי שממלא ללא שכר חובת אבטחה לפי חיקוק, לרבות
 אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע
 אבטחה, שלא אגב שירותו לפי חוק שירות בטחון [נוסח

 משולב], התשי״ט-1959.
.... (3) 
.... (4) 
.... (5) 
.... (6) 
.... (7) 

 סעיף 2 (תיהון תהנה 6)

 ענינה של תקנה .6>ב) - מתן אפשרות של ביצוע
 בישראל של מעצר שהוטל באזור, בישראל.

 לאור ההוראות שבתקנה 4, לענין העברה לאיזור של
 חשוד הנמצא בישראל, התעורר ספק אם ניתן להעביר לאזור
 מי שנעצר בישראל מכות תקנה 6(ב) מבלי להזקק לפרוצדורה
 הקבועה בתקנה 4. מוצע להבהיר ספק זה ולקבוע מפורשות
 את אפשרות ההעברה לאזור וע״י כך לאמץ את ההלכה
 שנקבעה בבג״ץ 130/85 פאכרי עותמן מוסא חאג׳ מוחמד נ.
 שר המשטרה ואח׳(פדיי לט(1) עמי 718) מפי כבי השופט

 שמגר, נשיא בית המשפט העליון.

 במקביל לכך מן הראוי לאפשר את החזקתם באזור בו
 הם מתגוררים של תושבי האזור אשר נעצרו בישראל, כשם
 שעונשים וצווים אחרים אשר הוטלו עליהם בישראל ניתנים

 לביצוע באזור.

 סעיף 3 (הוספת תקנות 6ג ו־6ד)

 א. סעיף 15א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת
 השמירה), התשכ״א-1961, קובע לאמור:

 ״נימלאות לנפנעים חוס תנמולים לנפנעי פעולות איבה
 15א. מי שקיים חובת שמירה מכוח חוק זה ונפגע תוך כדי
 שמירה ביום כ״ו באייר התשכ״ז(5 ביוני 1967) או לאחר
 מכן, דינו כדין נפגע לפי חוק התגמולים לנפגע־ פעולות
 איבה, התש״ל-1970, והוראות החוק האמור יחולו ולגבי

 התלויים בו״.
 מוצע להשוות את דינו של ישראלי הממלא חובת שמירה
 מכוח צו של מפקד כוחות צה״ל באזור לזה של מ* שממלא את
 אותה חובה בארץ, לענין קבלת תגמולים במקרה של פגיעה.

 2 ס״ח התשכ׳׳א, עמ׳ 169.
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בת שמירה במוסד חינוך לפי צו שהוציא מפקד כוחות  6ד. מי שקיים חו
 צבא־הגנה לישראל באזור יראוהו כמתנדב לעניו סעיף 198ד, לחוק הביטוח

״. 3  הלאומי [נוסח משולב!, התשכ״ח-1968

 מתנדב לפי חרק
 הביטוח הלאומי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות אז כחזרה ממנו, אף שלא
 ממעונו או למעונו, כפגיעה לפי הפרק האמור, ובלבד

 שהתקיימו שאר התנאים כאמור בסעיף 37״.
 (פרק ג׳ דן בביטוח נפגעי עבודה ופרק ג1 דן בהכשרה

 מקצועית ודמי מחייה לאלמנות ויתומים)״.

 זכויות לגמלאות
 198ו. מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת התנדבות ועקב
 פעולה זו יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי הענין, הוראות

 פרק ג׳ והוראות פרק ג1/ הכל בשינויים המחוייבים;
 לענין זה יראו גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום

 י־ סייח וזתשכ״ח, עמי 108.

ת כזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת: מ ס ר פ ת  מ

 חוק העונשין (תיקון מס׳ 32), החש'׳ן-1989 [262]

 החלפת סעיף 401 1. בחדק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 401 יבוא:

ו או ממי שמחזיק בו כדין, ת מבעלי  ״שימוש בנלי שימ 401. המשתמש בכלי שיט בלי נטילת רשו
ת דינו - מאסר שלוש שנים,־ בסעיף זה, ״כלי שיט״ - כל כלי העשוי לשוט, למעט ו ש א ר ל  ל

 כלי המונע על ידי משוטים בלבד״.

ק העיקרי יבוא:  הוספת ם־מו ה1 2. אחרי הסימן ה׳ לפרק י״א לחו

כ פ ר ר ל ש ק ת כ רו  ״סימן ה׳1: עכי

 הגדרות 413א. בסימן זה -

ת מי שמחזיק בו כדין! ל רכב״ - לרבו ע ב  ״

ץ״ יבוא  ״פורץ״ ו״מתפרץ״ - כמשמעותם בסעיף 405, כאשר במקום ״בנ
 ״רכב״:

ר כ ס י ה ר כ  ד

 1988 15.5%. נתונים ראשונים באשר לגידול בפשיעה
 בישראל בתקופה ינואר-אפריל 1989, מצביעים על כך
 שגניבת כלי רכב ממשיכה לצבור תאוצה - בתקופה זו חלה

 עליה של 9%.

 בשנים האחרונות התפתחו בישראל במהירות מפתיעה
 הפעילות הפלילית של גניבת כלי רכב. בעוד שבשנת 1986
 נגנבו 12,518 כלי רכב, בשנת 1988 נגנבו 16,874 כלי רכב.
 העליה״בענף עברייני זה היתה בשנת 1987 16.7% ובשנת

 י נ״ח החשל״ז, עמי 226: התשמי׳מ, עמי 87.
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, רכן ל ידי רכב רר ע ג ב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא או הנ כ ״ - ר ב כ ר  ״
ב צדי אד כ ה אופנוע עם ר לרבו ם כאמור, ו גררי  ׳מכונה או מיתקן הנעים או הנ
, אם יש להם ע וכן אופניים או תלת־אופן ו פנ ר או בלעדיהם, תלת־או ו ר  עם ג

 מנוע־עזר:

 ״זיוף״ ו״מסמך״ - כהגדרתם בסעיף 414 לחוק.

ת מבעל ו ש ב ללא ר כ ר ממקום למקום, ר  413ב. הנוהג, משתמש או מעבי
ר שלוש ס א ך אליו, דינו ־ מ לקח או בסמו , ונוטש אותו במקום ממנן נ  הרכב
ל מקום אחר, דינו - מאסר חמש שנים. כ ב ב כ ר  שנים: עושה כן ונוטש את ה

ר שבע שנים. ס א , דינו - מ ב רכב נ ו  413ג. (א) הג

רו למקום אחר או , והוא מעבי ל רכב ע ב ב ללא רשות מ כ  (ב) הנוטל ר
, אף אם עשה ו ת המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעלי בו סי ר בנ ח  לאדם א

. נב רכב ו ל ידי אחר, דינו כדין ג  .כל אחד מאלה ע

ב דבר מתוך רכב, דינו - מאסר שלרש שנים. נ ו  413ד. (א) הג

בר ת מבעל הרכב, בין אם החלק מחו  (ב) המפרק חלק מרכב ללא רשו
 לרכב דרך קבע בין אם־ לאו, דינו - מאסר חמש שנים.

) בירדער שהרכב גנרב, דינו - מאסר ב ) ן ט  (ג) העושה כאמרר בסעיף ק
 שבע שנים.

ב או בחלק ממנו, דינו - מאסר חמש שנים. כ ר  413ה. ההורס או פוגע במזיד ב

, דינר - מאסר שלרש שנים; עשה כן ב או המתפרץ לרכב כ  413ו. הפורץ ר
יבה או פשע, דינו - מאסר שבע שנים.  בכוונה לבצע גנ

ר ב ס ב ואין לו ה כ ר תו מכשיר המשמש לשם פריצה ל  413ז. מי שנמצא ברשו
ר לכך, דינו - מאסר שלוש שנים. י  סב

ב או המזייף מסמך, או המשתמש במסמך במרמה, הכל כדי לבצע נ ו  413ח. הג
ל ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו - מאסר חמש שנים. ל ע ק ה  או ל

ל , או עושה מעשה שמקשה ע ל רכב  413ט. המזייף או מטשטש סימני זיהוי ש
 זיהויו, דינו - מאסר שבע שנים.

ב או כ ר ה  413י. המקבל בעצמר או עליידי אחר רכב או חלק ממנו ביודעו ש
רה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על־ידי אחר, או  החלק הושג בעבי
ב או בחלק ממנו כאמור, דינו - מאסר שבע כ ר  ביחד עם אחר, את השליטה ב

 שנים.

 שימוש ברכב
 ללא רשות

 גניבת רכב

 גניבה מרכב או
 פירוק רככ

 חבלה במזיד

 פריצה לרכב

 החזקת מכשירי
 פריצה

 גניבה או זיוף
 של מסמך

 שינוי זהות של
 רכב

 קבלת רכב גנוב
 או חלק גנוב

 מרכב

ר כ ס י ה ר ב  ד

 כלי רכב המוחנים ברשוח הרבים או בחניונים, לאמיחו של
 דבר התפתחה תעשייה עברייניה שלמה סביב ענף עברייני
 זה כשרכבים נגנבים עליפי הזמנה, מפורקים במהירות
 בתחום הקו הירוק או מתוצה לו, זהותם מותלפת ״ונותני
 שירותים״ למיניהם מתמחים בשינוי זהות הרכב, אספקת

 חלפים, זיוף מסמכים ועוד.

 עבירות הרכוש מהוות כי80% מכלל העבירות המבוצ
 עות מדי שנה. בתוך עבירות הרכוש, חלקן של העבירות
 הקשורות בכלי רכב מגיע ל־40%. מדובר בענף עברייני
 שחלקו בכלל הפשיעה, מהבחינה הכמותית, הוא גדול
 במיוחד. מה שמחמיר את• התופעה הינה התמסדות ענף
 עברייני זה, ובמידה רבה, גם הקלות היחסית בה ניתן לגנוב
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, ב מרכב ו נ ל רכב גנוב, או חלק ג  413יא. העוסק במכירה, בקניה או בפירוק ש
 דינו - מאסר עשר שנים.

 413יב. הוראות סימן זה באות להוסיף על הוראות חוק זה וכל דין אחר ולא
 לגרוע מהן.

י ספת השניה, בפסקה 1, לפנ , בתו 2 נוסח משולב), התשמ״ד-1984  3. בחוק בתי המשפט [
 ״441״ יבוא ״413ב סיפה, 413ג עד 413ו, 413ח עד 413יא״.

ר כ  ס

 אנשים. במובנים רבים הרכב הוא שלוחת ביתו של הפרס.
 התופעה העבריינית המחפתחת במהירוח של גניבת כלי רכב
 והתמסדות כלל העבריינות הפלילית הקשורה בתעשיה
 פלילית זו גורמת נזקים כלכליים וחברתיים קשים מאד
 בישראל. ההפסד הכלכלי בלבד מוערך בחצי מיליארד דולר.

 חומרת הבעיה והיקפה מצדיקים התייתסות ספציפית
 ומפורטת יותר בחוק הפלילי. בצד ההתייחסות הקונקרטית
 בפרק נפרד למציאות בה אנו חיים, כלולות גם החמרות
 בענישה המקבילות לענישה המקובלת בסעיפים אחרים בחוק

 הפלילי.
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 מסחר ברכב גנוב
 או בחלק של

 רכב גנוב

 שמירת דינים

 תיקון חוק
 כתי המשפט

 בחוק הפלילי היום אין תשובה נאותה לחומרת הבעיה
 ואין גם התייחסות קונקרטית מספיק למהות הבעיה, היקפה
 וממדיה. סעיף 401 לחוק הפלילי קובע כי ״המשתמש ברכב
 לנסיעה בלי נטילת רשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו
 כדין, דינו - מאסר שלוש שנים״. מאחר וקל יותר לגייס
 ראיות על נטילת הרכב מאשר על גניבתו על־פי יסודות
 ההגדרה הכללית בחוק הפלילי, משמש סעיף זה כסעיף
 האישום המרכזי לצורך הרשעת אותם עבריינים העוסקים
 בגניבות כלי רכב. גניבת כלי רכב בתורת שכזו נופלת

 במסגרת ההגדרה הכללית של גניבה.

 כלי הרכב בהרבה מובנים דומה מאד לביתו של האדם.
 הוא משמש גם אמצעי תנועה וכלי עבודה להרבה מאד


