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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

ן מס׳ 9) (שינוי מועד הנחת חוק התקציב קו נה(תי  הצעת חוק־יםוד: משק המדי
* 2002  על שולחן הכנסת), התשם״ב-

, בסעיף 3(ב), בפסקה (1), במקום ״משישים ימים״ יבוא  תיקון סעיף 3 1. בחוק־יסוד: משק המדינה1

 ״מתשעים ימים״.

 אינם מספיקים ללמוד את התקציב לפני הקריאה
 הראשונה.

 מוצע להקדים את מועד הנחת חוק התקציב על
 שולחן הכנסת. בכך תינתן לחברי הכנסת ולציבור הרחב
 אפשרות ללמוד את הצעת התקציב ולהכין הערות

 עניניות כבר לקראת הקריאה הראשונה.

 חברי הכנסת: אלכסנדר עינקר, קולט אביטל, רומן
 ברונפמן, יעחק גאגולה, עבי הנדל, אליעזר
 כהן, אמנון כהן, מוחמד כנעאן, סופה לנדבר,

 מיכאל נודלמן

י ר ב  ד

 מטרת התיקון המוצע להקדים את המועד להנחת
 הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת - משישים ימים
 לפני תחילת שנת הכספים לתשעים ימים לפני תחילת

 שנת הכספים.

 לפי הדין הנוכחי, חוק התקציב מונח על שולחן
 הכנסת לא יאוחר משישים ימים לפני תחילת שנת
 הכספים. בפועל מונח חוק התקציב על שולחן הכנסת
 בסוף אוקטובר וקריאה ראשונה מחקיימת לאחר מכן לפי
 מועד שקבעה הממשלה. כתוצאה מכך, חברי הכנסה

 הצעת חוק מסי פ/638ו; הועברה לועדה ביום כי׳ד בחשון התשסי׳א (22 בנובמבר 0ס20).
 סייח התשל״ה, עמי 206.

ן מס׳ 36) (סגירת תיקים בעבירות מין או ן הפלילי(תיקו  הצעת חוק סדר הדי
 אלימות בלפי בן זוג), התשם״ב~2002*

ב-1982' (להלן - החוק העיקרי), אחרי  הוספת סעיף 59א 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״

 סעיף 59 יבוא:

 ״החלטה שלא 59א. (א) על אף האמור בסעיף 59, לענין עבירת מין או אלימות כלפי בן

ת זוג, שאינה עבירת פשע, החלטה שלא לחקור לבקשת בן הזוג המתלונן ^ א ו א ^ י  מ

 בלפי בן זוג תהיה באישור קציץ משטרה המכהן כראש אגף חקירות מרחבי או בראש

 אגף חקירות של תחנת משטרה אזורית.

 (ב) בסעיף זה -

 ״בן זוג״ - מי שמקיים או שקיים מערכת יחסים זוגית עם מי שביצע

 לכאורה את העבירה;

ר ב ס  ה

 מוצע כי תיק חקירה, אשר נפתה על רקע תלונה
 בעבירת אלימות או בעבירת מין כאמור, לא ייסגר עם
 ביטול התלונה, אלא רק לאחר תקופה של שנה,
 שבמהלכה שוכנע קצין משטרה בכיר שהקרבן אינו נתון

 עוד בסכנה.

י ר ב  ד

 תופעת האלימות בלפי נשים בתוך מערכת זוגית,
 הולכת וגוברת. למקרי רצת לא מעטים של נשים קדמה

 תלונה במשטרה על שימוש באלימות של בן הזוג.

 פעמים רבות מבקשות הקרבנות לבטל את התלונה
 בשל חשש מבן זוגן, או בשל רצונן לסייע לו.

 י הצעת חוק מם׳ פ/2ד26; הועברה לועדה ביום כ״ז בתמוז התשס״א (8ו ביולי 2001).
 י ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.

 454 הצעות חוק 07ל3, כ״ה באייר התשס״ב, 7.5.2002



 ״עבירת מין או אלימות״ - עבירה מהעבירות לפי סעיפים 92 ו, 203,203א,

 203ב, 305, 307, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 345, 346, 347,

 348, 368ב, 308ג, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380,

 381(א), 382(ב), 382(ג), 402, 404, 427, 428 לחוק העונשין, התשל״ז-

".21977 

62K 62אחרי סעיף לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 

 62א. החליט קצין משטרה, כמשמעותו בסעיף 59א(א) לפי אותו סעיף,

 שלא לחקור עבירת מין או אלימות כלפי בן זוג, כהגדרתם בסעיף 59א(ב),

 או החליט תובע לפי הוראות סעיף 02(א) שלא להעמיד אדם לדין בעבירה

 כאמור, יחולו הוראות אלה:

 (1) ההחלטות לא ייכנסו לתוקפן במשך שנה מיום מתן ההחלטה:

 (2) המשטרה תעביר את פרטיו של בן הזוג המתלונן למרכז לטיפול

 ולמניעת אלימות במשפחה שברשות המקומית: לא היה ברשות

 המקומית מרכז כאמור, תעביר המשטרה את הפרטים למחלקה

 לשירותים חברתיים שברשות המקומית-,

 (3) שוכנע קצין משטרה, כמשמעותו בסעיף 59א(א) עד תום השנה,

 על סמך דיווח שקיבל מגוף מהגופים המפורטים בסעיף קטן(א), כי בן

 הזוג המתלונן אינו נתון בםבנה מבן הזוג שעליו התלונן, ייכנסו

 ההחלטות לתוקף.

 חברי הכנסת: אופיר פינםיפז, אפי אושעיה, חוסביה ג׳בארה, יעל דיין,

 בעמי חזן, יוסי כץ

.2 

 ״סגירת תיק
 בעבירת מין
 או אלימות
 כלפי בן זוג

 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

ה כמסוכן), ן מס׳ 67) (שימוש בחומר הנחז (תיקו ן נשי  העעת חוק העו
*2002  התשס״ב-

, אחרי סעיף 159 יבוא: הוספת סעיף 159א  1. בחוק העונשין, התשל״ז-1977י

 ׳שימוש בתומר 59וא. השולח, המניח או המוסר לאחר, חומר או חפץ הנחזה כמסבן את

 חייו של אדם או את גופו, בנסיבות שיש בהן כדי לגרום לבהלה בציבור או

 להפרת הסדר הציבורי, דינו - מאסר שישה חודשים או הקנס האמור

 בסעיף 61(אץ4).״

 הנחזה במסוכן

ר ב ס י ה ר ב  ד

 היזמה לתיקון החוק נובעת מכמה מקרים של
 משלוח דברי דואר אשר עוררו חשד שהם מכילים

 חומרים ביולוגיים מסוכנים.

 חבר הכנסת אפי אושעיה

 מוצע לקבוע בי כל העושה שימוש בחומר או בחפץ
 היוצרים רושם כי הם מסבנים את חייו של אדם או את
 גופו, בנסיבות שיש בהן כדי לגרום לבהלה בציבור או

 לתפרת הסדר הציבורי, עובר עבירה.

 כמו כן, לאור הנזק הכלכלי הכבד הנגרם מהתראות
 שווא, מוצע לקבוע בצד העבירה עונש מאסר וכן קנס

 בשיעור של עד 150,000 שקלים חדשים.

 הצעת חוק מם׳ פ/2990; הועברה לועדה ביום כ״א בחשון התשס״ב (ד בנובמבר 2001).
 סייח התשל״ז, עמ׳ 226.

 הצעות חוק 3107, כ״ה באייר תתשס״ב, 7.5.2002 455



 הצעת חוק הנוטריונים (תיקון מס׳ 8 והוראות שעה}(תקופת כשירות},
*2002  התשס״ב-

- (X2^)2 בחוק הנוטריונים, התשל״ו-11976 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף . 1  תיקון סעיף 2

 (1) במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין סו שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים

 לפחות בישראל;׳׳;

 (2) פסקת משנה (ב) - תימחק.

 תחילה 2. תחילתן של פסקאות משנה(א) ו־(ב) של סעיף 2^(x2) בנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, שלוש

 שנים ושלושה חודשים מיום פרסומו(בחוק זה - יום התחולה).

 הוראות שעה 3. בתקופה שעד יום התחולה יחולו הוראות אלה:

 (ו) בתקופה המתחילה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה והמסתיימת

, במקום פסקת א^ )  בתום שנה ושלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה בסעיף 2

 משנה (א) יבוא:

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע וחצי שנים

 לפחות בישראל;״.

 (2) בתקופה המתחילה בתום שנה ושלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה ועד

, במקום פסקת משנה (א) יבוא: ^ א )  יום התחולה בסעיף 2

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין 12 שנים לפחות, מתוכן שש וחצי שנים לפחות

 בישראל-,״.

ר ב ס  ה

 (2) לאפשר לעורך דין שיש לו ותק של 10 שנים
 במקצוע, אף שחלק מהשנים עבד מחוץ לישראל, להיות
 לנוטריון, כל עוד עבד בארץ כעורך דין, למשך פרק זמן

 משמעותי של 3 וחצי שנים לפתות.

 סעיפים מוצע שהתיקון ייכנס לתוקפו שלוש שנים
3 ושלושה חודשים לאחר פרסום החוק, כרי ־  2 ו
 לאפשר למערכת המינהלית, להיערך
 בתתאם. בינתיים, ישונה ההסדר תקיים היום בתדרגה,

 כמוצע בסעיף ג להצעת החוק.

 חברי הכנסת: גנרי דיגר, מרינה סולודקין,
 מרדכי משעני

* ר ב  ד

 סעיף 1 מוצע לתקן אח חוק הנוטריונים
 התשל״ו-6ד9ו בשניים אלה:

 (1) לאפשר לעורך דין עם ותק של 10 שנים במקצוע
 להיות נוטריון, במקום ותק של 15 שנים הנדרש היום, מן
 הטעם שדי בפרק הזמן המוצע של עיסוק במקצוע עריבת
 דין, המחייב לימוד אינטנסיבי ועמידה בבחינות
 תובעניות במו גם עיסוק יום־יומי בסוגיות משפטיות
 כבדות משקל, כדי לאפשר לעורך דין להיות גם

 נוטריון;

 הצעות חוק מס• פ/2201; הועברה לועדה ביום ט״ו בסיון התשס״א (6 ביוני 2001): מם׳ פ/2908: הועברה
 לועדה ביום ב׳ בכסלו התשס״ב (5 בדצמבר 2001).

 ם״ח התשל״ו, עמי 96ו; התש״ם, עמי .182.
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