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8] הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מם׳ 12) (שינוי נוהל), התשנ״ד-994 ו 0 4] 

ו (להלן - הפקודה) -  תיקון סעיף י 1. בסעיף ו לפקודת המבס

 (ו) בהגדרת ״מחסן רשוי״, במקום ״ללא תשלום מבס״ יבוא ״עד לשחרורם מפיקוח רשות
 המכס באמור בסעיף 4ו:״;

 (2) במקום הגדרת ״תעודות״ יבוא:

דע האגור  ״״תעודות״ - מסמכים מכל סוג, לרבות פנקסים, פלטי מחשב וכן בל מי
 במחשב או במאגרי מידע;״.

(א) ואחריו יבוא:  תיקון סעיף 9 2. סעיף 9 לפקודה יסומן

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר האוצר רשאי לקבוע סוגי הצהרות שרשאי
 להצהיר מי שלא מלאו לו 8 ו שנים.״

 תיקון סעיף 24 3. בסעיף 24 לפקודה, בסופו יבוא ״בדרך שתיקבע בתקנות״.

 ביטול סעיף 25 4. סעיף 25 לפקודה - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מבחינה טכנולוגית וניהולית, מבלי שיהיה כבול בסעיפי חוק
 לגבי הסדרים שמטיבם משתנים עם הזמן ואשר מקומם

 הראוי הינו בחקיקת משנה.

 סעיף ו תיקון הגדרת ״מחסן רשוי״ נדרש לאור
 ההסכמים הבינלאומיים הקובעים טובין רבים

 הפטורים ממכס, אך חייבים במם קניה ומע״מ.

 תיקון הגדרת ׳׳תעודות״ - נועד להרחיב את הגדרת
 המונח ״תעודות״ כפקודת המכס. כך שהמונח יכלול
 מסמכים מכל סוג שהוא, לרבות מידע הכלול במאגרי מידע

 במחשבים.

 סעיפים סעיף 24 לפקודת המכס קובע כי כל טובין
 3 ו״4 הניתנים לפיקוח רשות המכס, חוץ מטובין
 שיבואם אסור. ניתן להגיש עליהם רשםון
 ולקבל עליו התרה. סעיף 25 קובע את דרך הגשתו של

 הרשמון - במסירה מידי בעל הטובין לידי גובה המכס.

 התיקון נועד לבטל אה הצורך במסירה הפיסית של
 הרשמון לגובה המכס. ביום, כשניתן למסור מסמכים
 באמצעות מחשבים, פקסימיליה וכדומה, ;?ין צורך לקבוע כי
 הנשת הרשמון תהיה במסירה ביד. התיקון שומר על
 המסגרת ליבוא טובין, שהיא הגשת רשמדן והתרה, אך

 מאפשר לקבוע בתקנות את ההליכים לשחרור הטובין.

א ו ב  מ

 פקודת המבס נחקקה בשנת 1925 ותוקנה מאז כמה
 פעמים. מאז חקיקתה התרחשו שינויים רבים בעולם המסחר
 הבינלאומי ובתהליכי המכס. התפתחות אמצעי התחבורה,
 התפתחות הקשר בין מדינות והסכמי הסחר שישראל
 חתומה עליהם גרמו לשינויים גדולים הן בהיקף היבוא
 לישראל והן ברמת הידע הטכנולוגי הכרוך בהשתתפות
 במסחר הבינלאומי; פקודה המכס, בפי שהיא מנוסחת ביים,
 איננה מאפשרת שימוש בבל האמצעים הטכנולוגיים

 הקיימים.

 אגף המכס ומע״מ נערך עתה להקמתה של מערכת
 מכס חדשה שתהא מבוססת על פיתוחים עדכניים בתהום
 טכנולוגיית המחשבים, ותהווה קפיצת דרך הן מבחינה
 טכנולוגית והן מבחינת תהליכי העבודה. מערכת המכס
 החדשה תאפשר שחרור מהיר של טובין מהמכס באמצעות
 שימוש בתקשורת מחשבים מתקדמת. המערכת מתוכננת בך

 שתהא גם בעלת פוטנציאל להתייעלויות נוספות.

 עיקרם של התיקונים המוצעים הוא ביטול ההסדרים
 והנהלים הקבועים בפקודת המכס גופה, ובמקומם, יזעבקת
 סמכות לשר האוצר ולרשויות המכס לקבוע הסדרים
 מתאימים בחקיקה משנה. תיקון זה יאפשר לאגף המכס
 לנעל את האפשרויות הטכנולוגיות הקיימות ולהתפתח

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי ס״ה ההשמ״ו. עמי 36 ועמי 275.
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 תיקון סעיף 26

 החלפת סעיף 28

 החלפת סעיף 30א

 תיקון סעיף 31

 5. בסעיף 26 לפקודה, הםיפה המתחילה במלים ״כדי להתאימו״ - תימחק.

 6. במקום סעיף 28 לפקודה יבוא:

ן שהותר ישמש ן יראו את הטובין כרשומים, והרשמו  ״התרת הרשמון 28. משהותר רשמו
 הרשאה לנהוג בטובין כרשום בו.״

 7. במקום סעיף ס3א לפקודה יבוא:

 ״חובת מתן 30א. (א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות חובה על אדם ליתן הצהרה
ה לענין דיני המכס בכתב, בעל פה, בהתנהגות או בכל דרך אחרת. י ה צ  ה

ל בעלי  (ב) קביעה לפי סעיף קטן(א) יבולה להיות כללית או לסוגים ש
 טובין או לסוגי טובין או לסוגי מקומות.״

(א) ואחריו יבוא:  האמור בסעיף 31 לפקודה יסומן

 ״(ב) הערובה תינתן ותאושר בתנאים ובאופן שיקבע גובה המכס.

 (ג) ערובה שניתנה ואושרה כאמור בסעיף קטן (ב), תחייב את נותניה, ביחד ולחוד,
 לתשלום סכום הערובה במלואו.״

.8 

 9. סעיף 32 לפקודה - בטל. ביטול סעיף 32

 את תחולת הסעיף. כן מוצע לבטל את הוראת העונשין לענין
 סעיף זה, שכן בסעיף העונשין הכללי שבפקודה נקבע עונש
 של ששה חודשי מאסר לכל עבירה שלא נקבע לה עונש אחר

 בפקודה.

 סעיפים הסמכות הכללית לדרוש ולקחת ערובות
 8 1־9 והתחייבויות קבועה בסעיף ו3 לפקוהה.

 בסעיף 32 לפקודה נקבע בי ערובה תינתן
 בשטר התחייבות או בכתב ערבות, או בערבון במזומנים, או
 בצורה אחרת שתראה רשות המכס, או בכמה מהדרכים
 האמורות יחד, אך בכל מקרה יאשר גובה המכס את

 הערובה.
 מוצע לקבוע בסעיף 31 כי לגובה המכס תהיה סמבות
 לקבוע תנאים להגשת הערובה ולבטל את הקביעה בסעיף

 32 לפקודה לגבי דרכי הגשתה.

 וזה נוסחם של סעיפים 31 ו־32 לפקודת המכס:

 ״זבות לדרוש ערובה

 31. רשות המכס רשאית לדרוש ולקחת ערובות לקיום
 הוראות דיני המכס ולהגנת הכנסותיה של רשות המכס
 בכלל: עד שלא ניתנה הערובה הנדרשת לגבי הטובין
 שבפיקוחה, רשאית היא לסרב למסירת הטובין או להתרת

 הרשמון שלהם.

 טיבה של ערובה

 32. מקום שנדרשת ערובה תינתן הערובה בשטר
 התחייבות או בכתב ערבות בצורה שנקבעה או בערבון

י ר ב  ד

 סעין! 5 סעיף 26 לפקודה קובע לאמור:

 ״רשות להגיש רשמון מיוחד

 26. רשאי המנהל להרשות רישומם של טובין בכל צורה
 ואופן שיראה להורות כדי להתאימו לצרכיו של מקרה שאין

 הוראות המכס הולמות אותו בדיוק.״

 לאור ההתפתחות הטכנולוגית ואפשרות רישום הטובין
 בדרך ממוחשבת, מוצע לתת למנהל סמכות כללית לקבוע

 את רישום הטובין בדרך שיראה לנבון.

 סעיף 6 סעיף 28 לפקודת המבט קובע: ״התרתם של
 רשמונות תהיה בחתימת גובה המכס על
 הרשמון ומשהותר הרשמון יראו את הטובין כרשומים,
 והרשמון שהותר באמור ישמש הרשאה לנהוג בטובין ברשום

 בו.״

 במערכת המבם החדשה התרת הרשמון תיעשה בדרך
 של הזנת המחשב בפקודת התרה של פקיד המכס, ולעתים
 אף אוטומטית על ידי המחשב. בתקנות שיותקנו לפי סעיף 24
 המוצע, ניתן יהיה לקבוע דרכים לביצוע התרה שיתאימו

 לטכנולוגיה החדשה.

 סעיף ד סעיף 30א לפקודה מעניק לשר האוצר סמבות
 לקבוע את הדרך והאופן למתן הצהרות לענין
 דיני המכס, ולקבוע דרכים שונות למתן הצהרות לנושאים
 שונים. נוסח הסעיף כפי שהוא ביום מוגבל בעיקר למי
 שנושא עמו טובין או שהטובין מצויים במטען הלוואי שלו
 דהיינו למה שמבונה מסלול ״אדום-ירוק״. מוצע להרחיב
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 תיקון סעיף 53 10. בסעיף 53(1) לפקודה -

בוא ״להגיש לפני  (1) במקום ״להגיש תוך עשרים וארבע שעות לאחר בואה אל נמל" י
ת לאחר בואה״; עד עשרים וארבע שעו ל האניה לנמל ו  בואה ש

(א) ואחריו יבוא:  (2) האמור בסעיף יסומן

 ״(ב) מצהר כניסה יימסר בדרך שתיקבע בתקנות.״

(א) ואחריו יבוא:  11. האמור כסעיף 63 לפקודה יסומן

וגש וערובה תופקד לפי הוראות גובה המכס.״  מב) רשמון ארעי י

ובאו טובין לנמל  12. בסעיף 65(ג) לפקודה, אתרי ״אותם טובין״ יבוא ״או 45 ימים מיום שי
 תעופה״.

 13. בסעיף 68(א) לפקודה, המלים ״חבי־מבס״ - יימחקו.

א ״יאשר בו  14. בסעיף 4ל לפקודה, במקום ״יאשר פקיד המכס בחתימתו על קבלת הטובין״ י
 פקיד המכס, בדרך שתיקבע בתקנות״.

 תיקון סעיף 3¿

 תיקון סעיף 65

 תיקון סעיף 68

 תיקון סעיף 4ל

 15. בסעיף דד לפקודה, בסופו יבוא.• תיקון סעיף דד

 ״(5) ינהל רישום של מצאי הטובין במחסן, בדרך שתיקבע בתקנות.״

 החלטת סעיף 124 16. במקום סעיף 124 לפקודה יבוא:

 24ל. (א) מכס ישולם לפי תעריף שהוא בר תוקף בשעת התשלום: התשלום
יעשה בדרך שתיקבע בתקנות.  י

 ״הזמן הקובע
 לגבי שיעור

 סעיף 13 לאור העובדה שביום חלק גדול מהטובין
 המיובאים פטור ממכס, מוצע למחוק את
 המגבלה .הקיימת היום לפיה רק טובין חבי מכס סותרים
 באחסנה במחסן רשוי. לפיכך, ניתן יהיה לאחסן במחסן רשוי
 את בל סוגי הטובין, אלא אם כן החםנתם נאסרה בתקנות.

 סעיף 14 אף התיקון לסעיף זה הוא במסגרת התיקונים
 שנועדו להתאים את פקודת המכס לשינויים
 טכנולוגיים. לפי המוצע. יבוטל הצורך בחתימתו של פקיד
 המכס לשחרור הטובין, וניתן יהיה לאמץ שיטות טכנולוגיות

 וניהוליות מתקדמות להסדרת שחרור הטובין.

 סעיף 15 מוצע כי המחסנים ימוחשבו באופן שניתן
 יהיה לעקוב אחר תנועת הטובין בהם וכי

 כניסתם של הטובין ויציאתם תנוהל באופן ממוחשב.

 סעיפים סעיף 24 ו לפקודת המכס קובע את המועד
ו שבו נוצר החיוב במכס לצורך חישוב המסים. ד ־  16 ו
 מוצע להשאיר פן מהותי זה של הסעיף בעינו,
 אך להכניס בו שינוי פרוצדורלי שנועד לאפשר קביעה
 בתקנות של דרכי השלום מגוונות ואמצעי תשלום מודרניים,

י ר ב  ד

 במזומנים או בצורה אחרת שתראה רשות המס או בכמה
 מהדרכים האמורים באתר: בכל מקרה יאשר גובה המס את
 הערוכה ושטר ההתחייבות או כתב הערבות יחייב את

 חותמיו ביחד ולחוד לתשלום סכום המם במלואו.״

 סעיף 10 מוצע לקבוע בתקנות את הדרבים להגשת
 המוצהר וכן לאפשר הגשתו לפני הגעת

 האניה, כדי לאפשר שימוש באמצעים טכנולוגיים.

 סעיף ו ו מוצע להרחיב את סמכות גובה המכס לקבוע
 את דרכי הגשתו של רשמון ארעי וכן את דרכי
 הפקדת הערובה. גם לגבי רשמון נקבע בי מסירתו תהיה לאו

 דוקא ביד, אלא בדרך שתיקבע בתקנות.

 סעיף 12 ביום ניתן למכור טובין שאינם נתבעים על ידי
 היבואן בתום 3 חודשים לאחר נטישתם. סעיף
 זה מקשה על ממץ(מסופי מטען וניטול בנתב״ג) כיוון שקצב
 תנועת הסחורות בממץ הינו מהיר, ושהייתם של טובין
 למשך שלושה חודשים מקשה על תפעולו השוטף. לפיכך.
 מומלץ לאפשר לגובה המכס למכור טובין שיובאו לנמל

 חעופה לאחר שלא נתבעו במשך ארבעים וחמישה ימים.
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), המכס על יבוא טובין בדואר חבילות,
 ישולם לפי תעריף שהוא בר תוקף בשעת שומת המכס בפי שהורה פקיד המכס

 המוסמך בבית. הדואר.

 (ג) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 140 או
 160 ב.״

 17. סעיף 128 לפקודה - בטל. ביטול סעיף 123

 8 ו. בסעיף 146 לפקודה, בסופו יבוא: תיקון סעיף 146

וגשו בדרך שתיקבע בתקנות.״  ״(ד) המסמכים והתעודות המפורטים בסעיף זה י

(ב) יבוא: תיקון סעיף 157  19. בסעיף 157 לפקודה, במקום סעיף קטן

די התייר בשעת ן כאמור בסעיף קטן(א) מותנית במסירת הצהרה בי  ״(ב) התרת הישבו
 היבוא, הכל כפי שייקבע בתקנות.״

 20. בסעיף 204 לפקודה, בפסקה (9), במקום ״או מצג״ יבוא ״מצג או תעודה״. תיקון סעיף 204

 21. בסעיף 1ג2א לפקודה, במקום ״סעיף 1א(א)״ יבוא ״סעיפים 1א(א), 100, 8ס1(ב), 135 תיקון סעיף 231א
 ו־142״.

 22. אחרי סעיף 239 לפקודה יבוא: הוספת סעיפים
 239א-239ב

לם את המכס המגיע  ״חובת הראיה 239א. בהליכים שסעיף 229 לא חל עליהם, הטוען ששי
ו הראיה. ן או שהותרו סובין כדין, עלי ן כדי יש רשמו  או שהג

 סעיף 21 התיקון המוצע נועד לאמץ הסדרים שונים
 הקיימים כיום בחוק מע״מ אשר אינם קיימים

 בפקודת המכס.

 (א) סעיף 00 ו לחוק מע״מ - מאפשר למנהל לוותר על
 ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות על חובות מס במקרים
 ראויים. סמבות מעין זו קיימת לגבי חובות מע״מ וחובות מס
 קניה, והבללתה גם על המכס תביא לאחידות בין חובות

 המם השונים.

 (ב) החלת סעיף 108(ב) לחוק מע״מ, לענין מבס לפי
 הפקודה יאפשר קבלתם של צילומי מסמכים כראיה בבית
 המשפט, בתנאי שאלו יהיו חתומים בידי היבואן ופקיד

 המכס.

 !ג) החלה כאמור של סעיף 135 לחוק מע״מ יאפשר
 לקבוע בי פגם טכני בפעולה שנעשתה על ידי האגף לא יפגע

 בתוקפה.

 (ד) בן מוצע להחיל את סעיף 142 לחוק מע״מ לענין
 מכס לפי הפקודה, הקובע חובת סודיות על פקידי האגף לגבי

 מידע הקשור למכס שהגיע לידיהם.

 סעיף 22 מוצע להוסיף גם בפקודה את הסעיפים
 הקובעים את חובת הראיה ופטור מחתימה,

 כפי שהם קיימים בחוק מע״מ.

י ר ב  ד

 בגון תשלום באמצעות הוראה לבנק או באמצעות מסלקה
 בנקאית.

 לאור התיקון המוצע בסעיף 124 לפקודה, הופך סעיף
 128, שעניינו מקום תשלום המכס למיותר, ולכן מוצע

 לבטלו.

 סעיף 18 בסעיף 146 לפקודה נקבעו הדרכים להגשת
 תעודות. מוצע שהדרכים להגשת התעודות

 תיקבענה בתקנות.

 סעיף 19 סעיף ד15(ב) לפקודה קובע:

 מב) על אף האמור בסעיף קטן(א) לא
 יותר הישבון לפי סעיף זה, אלא אם כן מסר התייר בשעת

 היבוא הצהרה בטופס שנקבע לצורך זה.״

 מוצע להשמיט את המלה ״בטופס״ וזאת על מנת
 לאפשר גם שימוש בטפסים ממוחשבים, בפי שייקבע

 בתקנות.

 סעיף) 20 השינוי המוצע בנוסח הסעיף נועד להכניס
 את המונח ״תעודה״ כהגדרתה המוצעת
 בסעיף 1 לרשימת המסמכים הקבילים, אשר בשלם ניתן

 לחלט טובין.
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ו או  פטור מחתימה 239ב. (א) רשמון, תעודה וכל מסמך המוצאים על פי חוק זה, ששמ
 תוארו של המוציא מצוינים בהם, אינם טעונים חתימת ידו.

דות ומסמכים  (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות סוגי רשמונים, תעו
(א) לא יחול עליהם.״  אשר סעיף קטן

בוא ״ו23ג,  תיקון חוק 23. בחוק מם קניה(טובין ושירותים), התשי״ב-1952/ בסעיף 29ג, במקום ״ו־231ג״ י
 מם קניה

 י 239א ו־239ב״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 23 מוצע להוסיף גם בחוק מם קניה את הסעיפים מחתימה כפי שהוספו בפקודת המכס באמור בסעיף 22
 הקובעים את חובת הראיה ואת הפטור לעיל.

 סייח התשי״ב, עמי 544! התשג׳׳ג, עמי 15.

 [805] הצעת חוק העונשין(תיקון מס׳ 42) (מעשה גזענות), התשנ״ד-994 ו

 תיקון כותרת 1. בחוק העונשין, התשל״ז-דד19י (להלן - החוק העיקרי), בפרק ח/ בסימן איו, בכותרת,
 במקום ״הסתה לגזענות״ יבוא ״גזענות״,

 הוספת סעיף 2. אחרי סעיף 44וד לחוק העיקרי יבוא:

 ״מעשה גזענות 44וד1. (א) העובר עבירה מתוך מניע של גזענות, דינו - כפל העונש
 שבקבע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר.

 (ב) בסעיף זה, ״עבירה״ - למעט עבירה שהעונש שנקבע לה הוא מאסר
 עשר שנים ומעלה, ועבירה לפי סעיפים 44וב ו־44וד.״

 144רו

 שענינן פגיעה ברכוש, אולם אין החוק הקיים מחמיר בעונשו
 של המבצע עבירה ממניעים גזעניים.

 מוצע לקבוע כי המבצע עבירה כלשהי, מתוך מניע של
 גזענות, יהיה צפוי לכפל העונש המרבי הקבוע לעבירה, אך
 לא יותר מעשר שנות מאסר. החמרת עונש המאסר עד עשר
 שנים, מבטאת את החומרה שבה רואה המחוקק מעשה

 שנעשה מתוך גזענות.

 כאשר עונש המאסר המרבי הקבוע לעבירה עולה על
 עשר שנות מאסר, תוכל ההחמרה עם נאשם שביצע את
 העבירה ממניע גזעני, לבוא לידי ביטוי במסגרת העונש

 המרבי הקבוע לעבירה.

י ר ב  ד

 כסעיף 144א, בסימן א׳1 לפרק ח׳ לחוק העונשין,
 התשל״ז-דד19, מוגדר המונח ״גזענות״ בלשון זו:

 ״״גזענות״ - רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות
 או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של
 האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או

 למוצא לאומי־אתני״.

 הסימן האמור קובע שתי עבירות, האחת אוסרת
 פרסום הסתה לגזענות והשניה אוסרת החזקה פרסום באמור
 לשם הפצתו. הסימן אינו מתייחס למעשי גזענות אחרים,
 שלא על דרך של פרסום. מעשים אלה מהווים, בדרך כלל,
 עבירות פליליות בפני עצמן, כגון עבירות נגד הגוף ועבירות

 סייח התשל״ז, עמי 2:6; התשנ״ד, עמי 59.
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: ת ס נ כ ל ה ה ש נ י ד מ ת ה ר ו ק י י ב נ י נ ע ה ל ד ע ו ם ה ע ס ת מ ס נ כ ד ה ב ל ח ק ש ו ת ח ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

 הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון)(מבקר המדינה), [806]
 התשנ״ד-994ו*

ד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ״ב-992וי (להלן - החוק תיקון סעיף 1 דו . בסעיף 2 לחוק לעי  ו
 העיקרי), המלים ״מבקר המדינה״ - יימחקו.

 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, המלים ״מבקר המדינה״ - יימחקו. תיקון סעיף 5

 3. בסעיף ד לחוק העיקרי, המלים ״ועם מבקר המדינה״ - יימחקו. תיקון סעיף ד

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הרעיון הגלום בחוק לעידוד טוהר המידות בשירות המדינה, התשי״ח-1958 ונוסח משולב], במיוחד בבל הקשור
 הציבור, התשנ״ב-1992, להעניק תעודת הוקרה לחושף לפרק השביעי של החוק (נציב תלונות הציבור).

ה במסגרת בירור התלונה, אין הנציב בוהק את מעשי נ י ד מ י ה ?  שחיתות הוא רעיון סיב, אולם שילובי של ״
ת השחיתות עצמם ואם אבן הם בוצעו. אלא אם בן החשד ק פ נ ל ה ה ע צ ל מ ז ד • ל ה נ י ל ת ת ה ר ד ג ה ר ל י ש ק י ה י ל  בתו
ח ™1 «ב?ר בחשד היה מבוסם, יאשר על בן מוצע שלמבקר המדינה לא י ת ר ם א * י י ת ע ת א י נ ק ת ש ה ו ב י ג ל ה י ד י ע ת  ה

 יהיה מעמד בחוק האמור.
ן ג ד מ ו ת ד ס נ כ  חבר ה

 הצעת חוק מסי אשע״ז: הועברה לועדה ביום ב־׳ו באדר התשנ״ד (9 במרס 994ו).
 ם״ח התשנ״ב, עמי 134.

: ת ס נ כ ל ה ה ש ב י ב ס ת ה ו כ י א ם ו י נ פ ת ה ד ע ם ו ע ט ת מ ס נ כ ר ה ב ל ח ק ש ו ת ח ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

 הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 39), התשנ״ד-1994* [807]

א יבוא: הוספת סעיף ו 5 ף 8 י ע י ס ר ח , א ק התכנון והבניה, התשב״ה-965וי ו ח  ו. ב

 ״הצמדת מקומות 58וא1. (א) בסעיף זה -
 חניה

;(XK)2145 ״דירה״ - בהגדרתה בסעיף 

את ה ו י נ ח ח ה ט ועד לחניית כלי רבב, הבולל את ש  ״מקום חניה״ - שטח המי
ל כלי הרכב.  שטח התימרון לכניסה וליציאה ש

 158א ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו, יש להכשיר לעתים קורה ששטחי התניה שהוכשרו לבנין על פי
 לכל בנין מקומות חניה שמספרם נקבע על פי תקן הקבוע התקן האמור, מוצמדים, כולם או חלקם, לדירה אחת:
 בתקנות, בהתאם לשימוש המיועד של הבנק. במקרים לא מעטים נעשה הדבר כרי לאפשר לבעל הדירה

 הצעת חוק מסי תשי״א: הועברה לועדה ביום כ״ה בשבס התשנ׳׳ד (9 בפברואר 1994).
 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ד, עמי 113.
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ר ו ש י א * ב ל ה א י נ ת ח ו מ ו ק י מ נ ש ת יותר מ ח ה א ר י ד וצמדו ל  (ב) לא י

א אם בן ל , א ר ו מ א  הועדה המקומית ולא תאשר הועדה המקומית הצמדה כ
ת ו מ ו ק י מ נ ש ר מ ת ו וצמדו לה י ועד לדירה מחייב שי מוש המי  שוכנעה שהשי

 חניה,

ד מקומות חניה לדירה בניגוד להוראות סעיף זה, דינו -  (ג) המצמי
 מאסר שנה או קנס.״

ר ־. ב ס י ה ר ב  ד

 המקומית לתכנון ולבניה: כן מוצע לקבוע כי הועדה לא
 תאשר הצמדה של יותר משני מקומות חניה לדירה אלא אם
 כן השתכנעה כי יש לכך הצדקה נוכח השימוש המיועד

 לדירה.

ז ר ו  הבר הכנסת אבדהמ פ

 להשתמש בשטח שהוצמד לדירתו שלא למטרות חניה. מצב
 דברים זה גורם לכך שלמעשה אין מספר ראוי של מקומות

 חניה לבנין.

 כדי למנוע מצב זה מוצע לקבוע בחוק שאין להצמיד
 יותר משני מקומות חניה לדירה אחת אלא באישור הועדה
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