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 מתפרסמת כזה הצעת חדק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 19), החשנ״ב~992ו [521]

 תיקיו סעיף נ 1. בסעיף 1 לפקודת התעבורה1 (להלן - הפקודה) -

 (1) בהגדרת ״מונית׳/ במקום ״שבעה אנשים״ יבוא ״שמונה אנשים״:

 (2) בהגדרת ״רכב מנועי״ המלים ״וכן אופניים או תלת אופן עם מנוע עזי־, אך׳ -
 יימחקו;

 (3) בהגדרת ״עבירת קנס״, הסיפד. המתחילה במלים ״וכן עבירה על חוק חגורות
 בטיחות״ - תימחק;

 (4) בהגדרת ״עבירת תעבורה״, הםיפה המתחילה במלים ״וכן עבירה על חדק חגורת
 בטיחות״ - תימחק:

 (5) במקום הגדרת ״רשות הרישוי״ יבוא:

 ״״רשות הרישוי״ - כל אחד מאלה ששר התחבורה מינה אותו להיות רשות הרישוי,
 לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של עניינים:

 (1) מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה:

 (2) מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה.״

. בסעיף 70 לפקודה, אחרי פסקה (17ב) יביא:  תיקיז סעיף 70 2

 ״(17ג) הגירות בטיחות והתקני ריסון ברכב, םיגם, החובה להתקינם ולחגרס וכל תנאי
 לשימוש בהם:״.

 ההגדרה הקיימת של ״רשות רישוי״ קובעת לאמור:

 ״״רשות הרישוי״ - מי ששר התחבורה מינה אותו,
 בהודעה ברשומות, מנהל אגף הרישוי כמשרד התחבורה,
 לרבות מי שמנהל אגף הרישוי אצל לו, בהודעה ברשומות,
 סמכותו כרשות הרישוי, לבל שסח המדינה אד לחלק ממנו,

 לעניו פלוני או לסוג ענינים;״

 מוצע לאפשר גמישות בקביעת רשויות הרישוי; ענין
 הסמכות של רשות הרישוי לאצול מסמכותה, מוצע לקבוע

 בסעיף נפרד בפקודה ולא בחלק מן ההגדרה.

 סעיפים החובה לחגור חגורות בטיחות ברכב, מעוגנת
 2 ו־4 בחוק חגורות בטיחות ברכב, התשל״ג-3ד19,
 ואילו התקנים של חגורות הבטיחות והודאות
 בדבר קביעת נקודות עיגון ברכב וכן חובת ריתום ילדים

 בהתקני ריסון ברכב נקבעו בתקנות התעבורה.

 דברי

 סעיפים ההגדרה הקיימת של מונית קובעת לאמור:

 1 י 3 ״מונית״ - רכב מנועי ציבורי המיועד

 להסיע עד שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון
 הרכב כמונית;״

 חלק מדגמי הרכב המשמשים ביום כמונית מותאמים על
 פי מפרטי הרכב של היצרן להסיע בנוחות שמונה נוסעים:
 מוצע לתקן את ההגדרה ולכלול בה מוניות שהותאמו כאמור.

 ההגדרה הקיימת של •׳רבב מנועי״ קובעת לאמור:

 •׳רכב מנועי״ - רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה
 שהיא, ולרבות אופנוע עם רבב צדי או עם גרור או בלעדיהם,
 חלתיאופנוע וכן אופניים או תלתיאופן עם מנוע־עזר, אך

 למעט רכב הנגרר על־ידי רכב מנועי;

 מוצע למחוק אח המונח ״אופניים או תלת אופן עם מנוע
 עזר״.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; התשמי׳ו, עמ׳ 198.
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: הוםפת סעיף 31 א ו ב ה י ד ו ק פ 8 ל ף 1 י ע י ם ר ח  3 א

 ״אצילת סמכויות 81א. רשות הרישוי רשאית לאצול מסמכותה לעובד מעובדי משרד

 התחבורה.״

ק ו ז ל ו י ם י  4. חוק חגורות בטיחות ברכב, התשל״ג-21973 - בטל. ב
 חגורות בטיחות

ה ל י ח ז  5. תחילתם של סעיפים 2 ו־4 שישים ימים מיום פרסומו של חוק זה, י

 דברי הסבר

 סעיף 5 מוצע כי ההוראות בדבר חגורות בטיחות ייכנסו
 לתקפן 60 ימים מיום פרסומו של החוק כדי ליתן
 לשר התחבורה מירווח של זמן להכנת התקנות הנדרשות.

 :יף 16ה

 לפי המוצע, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, יהא רשאי לפטור ממם או לקבוע שיעור מס מופחת

 להכנסות הבאות:

 על מנת ליצור אחידות בהסדרים לתגורות בטיחות
 ואמצעי ריתום אחרים, מוצע לעגן הסדרים אלה בפקודת

 התעבורה.

 3 ס׳׳ח התשל״ג, עמ׳ 250! יזחשל׳׳ד, עמי 28.

 סעיף 1 מוצע להעניק לשר האוצר סמכות לקבוע את
 שיעורי המס לגבי מכשירים פיננסיים חדשים,

 שחלקם לא היו קיימים עד כה.

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.  די

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 88), התשנ״ב-1992 [522]

 1. אחרי סעיף 16ד לפקודת מס הכנםהנ (להלן - הפקודה), יבוא: הוספת סע

 ״הכנסות מעסקאוח. 16ה. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס או

ק לקבוע שיעור מס מופחת לגבי הכנסות הנובעות מסוגים של עסקאות בשערים י ש ת ב י מ י י ס  מ

 עתידיים, מריבית על ניירות ערך מסחריים, ולגבי הכנסה שמקורה בניירות
 ערך שנרכשו בעסקת מכירה בחסר, וכן רשאי הוא לקבוע את שיעור המס

 שיחול לגבי הכנסה מריבית או מדיבידנד על ניירות ערך זרים:

 לענין זה -

 ״ניירות ערך זרים״ - סוגי ניירות ערך וסיווגם לפי דרכי סחירותם, הכל כפי -
 שקבע שר האוצר בצו:

 דברי הסבר
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 ״עסקה בשערים עתידיים״ ־ חוזה לגבי שינוי עתידי בשער מטבע, בשיעור
 מדד, או בשיעור ריבית, וכן זכות לעשיית חוזה כאמור;

 ״מדד״ - אחד המדדים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטסיסטיקהו

 ״בורסה״ - בורסה לניירות ערך כמשמעותה בסעיף 45 לחוק ניירות ערה
 התשכ״ח־21968;

 ״ניירות ערך מסחריים״ - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, שהנפיקה
 חברה לתקופה שקבע שר האוצר בצו, הכוללים התחייבות של החברה
 לשלם למחזיק בתום התקופה האמורה סכום מסויים, ובלבד שסכום זה אינו

 כולל הפרשי הצמדה:

 ״עסקת מכירה בחסר״ - מכירה בבורסה של נייר ערר שאינו נכם של המוכר,
 , או מכירה בבורסה של נייר ערך חסום אף שהוא נכס של המוכר: לענין זה,
 ״נייד ערך חסום״ - נייר ערך שקיימת לגביו מניעה לביצוע עסקה או
 פעולה בידי המחזיק או בידי סוג מחזיקים, לתקופה שנקבעה ואשר טרם

 חלפה.״

 תיקיו סעיף 92 2. בסעיף 92 לפקודה, האמור בסעיף קטן (א< -יסומן (1) ובסופו יבוא:

 ״(2) על אף האמור בפסקה(1), סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס פלונית ממכירת
 ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 16ה יקוזז רק כנגד רווח הון ממכירת ניירות ערך

 זרים.״

ג 3. במקום סעיף 125ב לפקודה יבוא: 1 2  תיקון סעיף 5

 ״שיערי ילמס 25נב. על אף האמור בסעיף 121, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה

י כלהלן: נ ד י ב י ל י  ע

 (1) על דיבידנד המשתלם על ניירות ערך זרים כמשמעותם בסעיף
 16ה, שהוא הכנסה בידי יחיד - 35%:

 (2) על דיבידנד אחר שהוא הכנסה בידי יחיד ועל דיבידנד
 המשתלם לחבר בני אדם תושב חוץ - 25%.״

י הסבר  דבר

 סעיף 2 מוצע לקבוע בסעיף 92 לפקודה כי הפסד
 ממכירת ניירות ערך זרים יקוזז רק כנגד רווח

 הון ממכירת ניירות ערך זרים.

 סעיף 3 מוצע לקבוע בסעיף 125ב לפקודה כי שיעור
 המס על דיבידנד המשתלם על ניירות ערך זדים
 יהיה 35%, כאשר הדיבידנד משתלם ליחיד. לגבי דיבידנד
 •אחר המשתלם ליחיד ולגבי דיבידנד המשתלם לחבר בני אדם

 תושב חוץ, ימשיך לחול מס בשיעור 25%.

 (א) הכנסות הנובעות מסוגים של עסקאות בזכויות
 עתידיות.

 (ב) הכנסה מריבית על ניירות ערך מסחריים.

 (ג) הכנסה שמקורה בנייר ערך שנרכש בעסקת
 סבירה בחסר (עסקת שורט).

 כמו כן, יוסמף שר האוצר באישור כאמור לקבוע את
 שיעור המם על הכנסה מריבית או מדיבידנד על ניירות ערך

 זרים שיקבע לענין זה, בצו.

 2 0׳׳ח התשב״ח, עמ׳ 234.
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 תיקון סעיף 161

 תיקון סעיף 170

 תיקון חוק
 להשקעות משותפות

 כנאמנות

 4. בסעיף 161(א< לפקודה, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרת חוב או דיבידנד על מניות בשביל תושב
 ישראל אז לזכותו, ינכה מהם מס בשיעורים אלה:

 (א) מריבית או מדיבידנד המשתלמים על ניירות ערך זרים כמשמעותם בסעיף
 16ה - 35%:

 (ב) מריבית או'מדיבידנד לאחרים - 25%:״.

 5. בסעיף 170(א) לפקודה, בסופו יבוא:

 ״לענין זה, ״משלם״ - לרבות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-31976,
 שבאמצעותו משתלמת ההכנסה, אלא אם כן בידי המוסד הכספי אישור מפקיד השומה

 הפוטר אותו מחובת ניכוי במקור.״

 6. בחוק להשקעות משותפות בנאמנות; התשכ״א-41961,

 (א) אחרי סעיף 35 יבוא:

 35א. (א) בסעיף זה -

 ״ניירות ערך זרים״ - ניירות ערך שרכישתם מותרת מכוח סעיף 19, למעט
 ניירות ערך שרווח ההון ממכירתם פטור ממס לפי סעיף 97(ג) לפקודה:

 ״מטבע חוץ״ - המטבע שבו נרכשו ניידות הערך:

 ״חישוב המם
 לגבי הכנסה

יירות ערן־  מנ

י הסבר  דבר

 מתייתםת לסוגי תשלומים שונים, כגון ריבית, תמלוגים,
 דיבידנד ועוד.

 ביצוע הניכוי במקור נעשה באמצעות הבנקים בישראל
 אשר מעבירים את התשלום לחוץ לארץ.

 על מנת להסיר ספק, מוצע לקבוע במפורש, כי מוסד
 כספי המעביר לתושב חוץ הכנסה חייבת, תחול עליו חובת
 הניכוי במקור הקבועה בסעיף 170(א) לפקודה, אלא אם כן
 הומצא לו אישור מפקיד השומה על כר שהמס נוכה במקור

 בידי המשלם.

 סעיף 6 מוצע לקבוע בחוק להשקעות משותפות בנא
 מנות, התשכ״א-1961, כי הכנסה של קרן
 נאמנות מדווח מניירות ערר זרים במטבע חוץ, תהיה חייבת
 במם בשיעור של 35%, לפי ערכו בשקלים חדשים בהתאם

 לשער היציג של מטבע החח בתום שנת המס.

 כמו כן, מוצע לקבוע שיטה לחישוב דווח הון מניירות
 ערן־ זרים בידי קרן נאמנות.

 השיטה המוצעת זהה לשיטה הקבועה בסעיף 5 לחוק מם
 הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-1985, לעניך
 חישוב הכנסה מניירות ערף נסחרים בבורסה, בשנת רכי
 שתם, בידי נישומים שחל עליהם פרק ב׳ לחוק האמור.

 במקביל, מוצע לתקן את חוק להשקעות משותפות
 בנאמנות, התשכ״א--1961(סעיף 6 להצעת החוק) ולקבוע בו
 שיעור מס של 35% לגבי הכנסה של קרן נאמנות מרווח
 הנובע מניירות ערד זרים במטבע חוץ, לרבות רווה מדיבי

 דנד.
 סעיף 4 סעיף 161(א)(1) לפקודה קובע כי בנק המקבל
 מתושב תוץ ריבית על איגרות חוב או דיבידנד
 על מניות בשביל תושב ישראל או לזכותו, ינכה מס במקור

 בשיעור של 25%.

 מאחד שמוצע לקבוע כי שיעור המס על ריבית ודיבידנד
 המשתלמים על נייר־ת ערף זרים, יהיה 35%, מוצע להחליף
 את פסקה (1) לסעיף 161(א) לפקודה, ולקבוע בה כי אדם
 המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרת חוב או דיבידנד על
 מניות, בעד תושב ישראל או לזכותו, ינכה מהם מם במקור
 בשיעור של 35% - כאשר הריבית או הדיבידנד משתלמים על
 ניירות ערף זרים ו״25% לגבי ריבית או דיבידנד אחרים.

 סעיף 5 סעיף 170 לפקודה קובע כי בל המשלם לתושב
 חוץ הכ!:םה חייבת, חייב לנכות ממנה במקור מס
 בשיעור של 25% א11 מקבל התשלום הוא יחיד, ומס בשיעור
 המוטל לפי סעיפים ><12!״127 לפקודה, אם המקבל הוא חבר
 בני אדם(או שיעור אחר שנקבע במקרים מיוחדים). הוראה זו

 3 ם״ף החשל״ו, עמי 52.

 * סייח התשכ״א, עמי 84.
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 ״שער מטבע חוץ״, למועד פלוני - השער היציג של מטבע החוץ שקבע בנק
 ישראל באותו מועד, ואם לא קבע באותו מועד, השער היציג שקבע כאמור

 לאחרונה לפני אותו מועד:

 ״מחיר מכירה של ניירות ערך זרים״ - המחיר שנקבע לניירות הערך לצורך
 חישוב מחיר הפדיון של יחידה בקרן:

 ״רווח או הפסד מניירות ערך זרים במטבע חוץ״ -

 (1) מחיר המכירה במטבע חוץ של ניירות ערך זרים המוחזקים
 בקרן ליום האחרון של שנת המם:

 (2) בתוספת התמורה שנתקבלה במטבע חוץ ממכירה ומפדיון של
 ניירות ערך זרים בשנת המס־

 (3) בניכוי עלות הרכישה במטבע חוץ של ניירות ערך זרים בשנת
 המס!

 (4) בניכוי מחיר המכירה במטבע חוץ של ניירות ערך זרים
 שהוחזקו בקרן ליום האחרון של שנת המס שקדמה לשנת המס

 שלגביה מחושב הרווח;

 לענין זה, ״מחיר המכירה במטבע חוץ של ניירות ערך זרים
 המוחזקים בקרן״ - לרבות מניות הטבה וזכויות המגיעות לקרן בשל
 ניירות ערך זרים שהוחזקו או מוחזקים כה, אשר טרם קיבלה.

 (ב) על אף האמור בסעיף 35, הכנסתה של קרן נאמנות מרווח מניירות
 עי־ך זרים במטבע חוץ, חייבת במם בשיעור של 35%, לפי ערכו בשקלים

 חדשים לפי שער מטבע החוץ לתום שנת המס.

 (ג) הפסד מניירות ערך זרים בשנת מס מסויימת יקוזז כנגד רווח
 מניירות ערך זרים בשנות המס הבאות, לפי ערכו בשקלים חדשים לפי שער

 מטבע החוץ בתום שנת המס שבה נעשה הקיזוז.

 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בכללים את
 הדרכים לחישוב המקדמות שתשלם קרן נאמנות לגבי דווח מניירות ערך זרים,
 לרבות הדרכים לחישוב המקדמות שהקרן שילמה כערכן לפי שער מטבע החוץ

 בתום שנת המס.

 (ב) בסעיף 36, בסופו יבוא ״ולמעט ניירות ערך זרים״.

 תחולה 7. תחולתו של סעיף 6 לגבי הכנסה מניירות ערך שנצברה החל ביום פרסומו של חוק זה.
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ק זה. ל חו ו ש מ ו ס ם פר ו י  ב
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 מתפרסמות בזד הצעות חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 חוק העונשין(תיקון מסי 41), התשנ״ג-992ו* [523]

, אחרי סעיף 361 יבוא: הוספת סעיף 361א  ־1. בחוק העונשין, התשל״ז-דד^1
 ״אי תשלום 361א. (א) בסעיף זה, ״פסק דין״ - פסק דין חלוט של בית משפט או של בית

ת דין דתי מוסמך, אשר ביצועו לא עוכב. ו נ ו ז  מ

 (ב) מי שתוייב בפסק דין לשלם מזונות לילדו הקטין או לבןיזוגו,
 ונמסרה לו התראה בכתב, בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות, על אי תשלום
 מזונות, והוא פיגר בתשלום המזונות, כולם או חלקם, יותר משלושה חדשים,
 שלא מחמת חוסר יכולת וללא צידוק כדין, דינו - מאסר שישה חדשים.״

 הסבר

 בין חוב של אדם לפי פסק דין רגיל לבין חוב של הורה או בן
 זוג לפי פסק דין למזונות. בחביעת מזונות, להבדיל מכל
 תביעה אזרחית אחרת, בית המשפט או בית הדין בודק
 ומתחשב, בין היתר, ביכולתו הכלכלית של הנתבע ויכולת זו
 מהווה מעשה בית דין. לעומת זאת, בכל חוב אחר, יכולת
 התשלום של החייב אינה חלק מעילת התביעה אלא היא נושא

 לדיון נפרד בדרכי ההוצאה לפועל של פסק הלין.

 לפיכך יש מקום לחדש ולראות אי כיבוד פסק דין
 למזונות כעבירה פלילית. ההרתעה שבכך אף תתרום להקלת
 העומס התקציבי מעל המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות

 (הבטחת תשלום), התשל׳יב-2ד19.

-התיקון המוצע מבוסם על ההנחה, במסגרת ההלכה, כי
 מימוש תובת המזונות של הבעל הוא אמצעי ראוי ביחסים בין
 בני זוג, ובעל שאשתו תובעת גירושין, המבקש להיפסר
 מעול חובת המזונות, יכול לעשות כן, אם יהא מוכן ליתן גט

 לאשה.,

 חברי הכנסת: דוד ליבאי, חיים אורון, נאוה ארד,
 אברהם בורג, יוסי גולדברג,/ תמר נוז׳נםקי,
 שרה דורון, אלי דיין, אליקים חעצני, רענן כהן,
 יצחק לוי, עדנה פולורד, יהודה פרח, אברהם
 פורז, יאיר צבן, דוד נוקד, אמנון רובינשטיין,

 ראובן ריבלין

 : (22 באוקטובר 1991).
.141 

י  דבר

 סעיף 362 לחוק העונשין, התשל״ז-דד19, ענינו הזנחת
 ילדים ומושגחים ;אחרים, והוא קובע לאמור:

 ״הזנחת ילדים ומושגחים אחרים

 362. הורו של ילד שלא מלאו לו ארבע עשרה שנים או של
 מי שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו(בסעיף זה ובסעיף הבא -
 מושגחים), וכל המחוייב על פי דין או הסכם לדאוג לצרכי
 חייו של מושגח הנתון להשגחתו, והוא אינו מספק מזון,
 לבוש, צרכי לינה וצרכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה
 לשמירת שלומו ובריאותו, דינו - מאסר שלוש שנים, זולת
 אם הוכיח שנקש אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת

 הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם.״

 סעיף זה כולל איפוא את היסוד של אי סיפוק צרכים
 חיוניים לילד הנתון להשגחתו עד גיל 14.

 הוראה זו מקורה במשפט האנגלי, והיא קיימת אצלנו
 מלפני קום המדינה. בינתיים חלה התקדמות בהתייחסות
 החברה לעבירות של נטישת ילדים והזנחתם, ובחוקי מדינות
 שונות העבירה מחייחםת לכל קטין ללא הגבלת הגיל עד 14
 ובלי להתחשב בידי מי מוחזק או מתפרנס'הקטין למעשה.

 החידוש העיקרי בהצעה הנוכחית הוא בכך שאין
 להסתפק בסעד הקיים בהוצאה לפועל, של מאסר ״אזרחי״ על
 אי תשלום חוב מזונות ל־21 יום, אלא יש לראות אי תמיכה
 בבן זוג או ילדים, לאחר פסק דין חלוט, בעבירה שעליה יש
 להעמיד את הנאשם לדין פלילי. יודגש כי קיים הבדל בסיסי

 ״ הצעת חיק מס׳ תתוד׳ג: הועברה לועדה ביום יי׳ד בחשון התשנ״
 1 ס״ח החשל׳׳ז, עמ׳ 226; התשנ׳׳א, עמ׳ 208: ה״ח התשנ״ב, עמ׳
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 חוק בתי דיל דתיים (כפיית ציות)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ו• 5241]

 הוספת סעיף 4א 1. בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט״ז-1956', אחרי סעיף 4 יבוא:

 •׳ירידה לנכסים 4א. (א) הגיש אדם לבית דין רבני תביעת גירושין שבשיפוטו הייחודי,

ז והנתבע נמלט מהארץ או מסתתר ואין אפשרות למצאו, רשאי בית הדין, י י ' ו כ ז ל  ו

 לבקשת התובע, ואם הוא סבור שהדבר עשוי להביא להתייצבותו של הנתבע,
 לצוות על -

 (נ) תפיסת כל נכס מנכסיו של הנתבע, מיטלטלין או מקרקעין,
 לרבות חשבון בנק והזכות להשתמש בכרטיס חיוב, רישום עיקול
 עליהם או מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות מה ייעשה בנכס
 ובפירותיו כל עוד הצו בתקפו: צו לפי פסקה זו לא יפגע בזכותו של

 נושה, לרבות כל מי שתלוי בנתבע, לרדת לאותם נכסים:

 (2) ביטול דרכון ישראלי שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב־
 21952, או קיצור תקופת תקפו, או קביעה שהוא יהיה תקף לשיבה
 לישראל בלבד, ועל החזרתו למשרד הפנים: לא יינתן צו לפי פסקה
 זו אם בזמן הגשת התביעה היה הנתבע בחוץ לארץ, אלא לאחר
 שבית הדין שוכנע כי נעשו מאמצים סבירים למצוא את הנתבע
 ולהביא לידיעתו את דבר הגשת התביעה ואת זימונו להתייצב בפני

 בית הדין.

 (ב) ניתן צו לפי סעיף זה, רשאי בית הדין, לפי בקשת הנתבע או כל מי
 שעלול להיפגע מהצו, לבטל את הצו או לשנותו.״

י הסבר  דבר

 מוצע לתקן את חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות),
 התשט״ז-1956, בהוספת הוראה דומה וכן הוראה בדבר
 שלילה או סיוג של דרכונו הישראלי של בעל נמלס, באופן
 שיחזק את הסמכויות לכפיית ההתייצבות של בעל נמלט.
 אמצעים מסוג זה נחוצים מפני שמעשה הגירושין מצריך את

 שיתופו של הבעל במתן הגט.

 מוצע כי הסמכות לנקיטת' אמצעים אלה תהא נתונה
 לבית הדין.

 יש לציין כי היועצת למעמד האשה במשרד ראש
 הממשלה העלתה הצעה דומה, המאפשרת הכרזת סרבן גם

 שנמלט - לעבריין נמלט.

 חברי הכנסת: דוד ליבאי, חיים אורון, נאוה אדר,
 אברהם בורנ, יוסי גולדברג, תמר נוז׳נסקי,
 שרד, ־ויד, אלי דיין, אלילים העצני, רענן כהן,
 יצחק לוי, עדנה םולודר, יהודה פרח, אברהם
 פורז, ׳יאיר צפן, דוד צוקר, אמנון דיכינשטייז,

 ראובן ריבלין

 חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982,
 כולל הוראה זו:

 ״תפיסת נכסי נאשם שנמלט

 104. (א) נאשם שנמלט או מסתתר ואץ אפשרות למצאו,
 רשאי בית המשפט, לבקשת פרקליט מפרקליטות המדינה,
 ואם הוא סבור שהדבר עשוי להביא להתייצבותו של הנאשם,
 לצוות על תפיסת כל נכס מנכסיו של הנאשם, מיטלטלין או
 מקרקעין, על רישום עיקול עליהם בפנקסי המקרקעין או על
 מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות מה ייעשה בנכס ובפירו־

 תיו כל עוד הצו בתקפו.

 (ב) צו לפי סעיף זה לא יפגע בזכותו של נושה לרדת
 לאותם נכסינו

 (ג) ניתן צו לפי סעיף זה, רשאי כל מי שתלוי בנאשם
 ותפיסת הנכם עשויה לפגוע בפרנסתו, לבקש מכית המשפט

 לבטל את הצו או לשנותו.״

 • הצעת חזק מסי תתח׳׳ד; הועברה לועדד, ביום י״ד בחשון דתשנ״ב (22 באזקםזבד 991».

 1 ם״ח התשט׳׳ז, עמ׳ 40! התשמ״א, עמ׳ 284.

 2 ס״ח התשי״ב, עמי 260.
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