
 רשומות

 הצעות חוק
ה ל ש מ מ  ה

1 26 ביולי 2004 2  ח׳ באב התשם״ד 3

 עמוד
 הצעת חוק סימון בלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה)(תיקון מס׳ 2), התשס״ד-2004 606



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעמ הממשלה:

ן מם׳ 2), (תיקו ן בלי רבב (מניעת גניבות)(הוראת שעה) מו  העעת חוק סי
 התשס״ד-2004

 תיקון שם החיק 1. בחוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה), התשנ״ח-998וי ;להלן - החוק
 העיקרי), בשם החוק, במקום ״סימון בלי רבב״ יבוא ״הגבלת השימיש ורישוט פעילות בחלקי

 רבב משומשים־, והמילים ״(הוראת שעה)״ - יימחקו,

 תיקון סעיף י 2. בסעיף ו לחוק העיקרי -
 (ו) הגדרות ״המנהל״ ״מסמן״, ״נזק גולמי", וירכב באבדן גמור״ ~ יימחקו,

 (2) אחרי ההגדרה ״מבטח״ יבוא:
 ״״מפקח״ - עובד המדינה שהשר הסמיכו לענין חוק זה-,״.

 1998, זאת לאור התמקדותו של החוק, ::-־תאם לתיקון
 המוצע בהצעת החוק, בחובת רישום הפעולות הנעשות
 בחלקים המשומשים, וביטול מנגני! השימו! הקבוע בו.

 עוד מוצע לקבוע את הוראות הסעיפים שייוותרו
 בחוק, כנוסחן המוצע בהצעת החוק, בהודאות קבע,
 לפיכך מוצע למחוק את המילים ״הודאת שעה• משם

 החוק, וכן את הוראת סעיף 10 להול ילל; ב׳;:, לאמור:
 ״הוראת שעה

 20. חוק זה יעמוד בתוקפו 5 שנים שיינז תהילתו.״

 סעיפים (לענין ביטול סעיף 2ו לחיל׳ •
 2 ו־9

 בסעיף 2(1) מוצע לבעל אר ההגדרות
 למונחים ״המנהל״. ״מסמן׳״. •נזק גולמי״,
 ו״רכב באובדן גמור״, שכן הגדרות אלד ;!תייהרות לאור
 מחיקת סעיפי החוק הכוללים מוניזימ אלד. במסגרת

 החוק המוצע,
 וזה נוסח ההגדרות שמוצע לבטל:

 ״״המנהל״ - עובד משרד התחבורה ששר
 התחבורה מינה אותו להיות מנהל לעיי׳ י׳יק •ו־;

 ״מסמך - מי שקיבל הרשאה מדגזנהי לסמן חלק
 לפי הוראות חוק זה:

 ״נזק גולמי״ - נזק ישיר שנגרם לרכב. ללא קשר
 לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצא״; ל• בי יבב, למעט

 ירידת ערך הרכב:
 ״רכב באובדן גמור״ - רכב ששמאי רבב קבע בי
 הוא יצא מכלל שימוש והנזק הגולמי יי היא 0* אחוזים

 ומעלה משווי הרכב:״
 כמו כן מוצע לבטל את הוראה העין: 11 לחוק

 הקובעת ל:אמור:

י ר ב  ד
י ל ל  כ

 חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות)(הוראת שעה),
 התשנ״ח-998ו (להלן - החוק), נחקק בכלי נוסף לצורך

 התמודדות עם בעיית גניבות כלי רכב בישראל.
 החוק קובע חובות סימון של חלקי רכב המנויים
 כתוספת שבו, שפורקו מן הרכב שלא לשם הרכבתם
 מחדש באותו רכב (להלן - חלקים משומשים), לצורך
 זיהוים ואפשרות מעקב אחריהם, וכן בנוסף. קובע חובות
 רישום על פעולות מסוימות הנעשות בחלקים
 המשומשים ומונע עשיית כל פעולה בחלקי רכב

 שמקורם בשטחי האחריות הפלסטינית.
 החוק נקבע בשעתו כהוראת שעה לתקופה של 5

 שנים וזאת כדי לבחון את אופן יישומו.
 תוקפו של החוק אמור לפוג כיוס י״א באב

 התשם־ד (29 ביולי 2004).
 נוכח העלות התקציבית הגבוהה הכרוכה בהקמת
 מערבת לסימון חלקים משומשים ומאחר שממדי גניבות
 הרכב לצורך פירוק חלקי רכב. פחתו בשנים האחרונות,
 מוצע לשנות את דרך הפיקוח על השימוש בהלקי רכב
 משומשים, מפיקוח באמצעות סימון החלקים, לפיקוח
 באמצעות רישום פעולות הנעשות בחלקים אלה (ייבוא,
 קניה, מכירה, העברה ובו׳) על ידי העוסקים בכך. בנוסף,
 מוצע להותיר על כנה את ההוראה האוסרת עשיית כל
 פעולה בחלקי רכב שמקורם בשטחי האחריות

 הפלסטינית.
 עוד מוצע לקבוע את הוראות החוק שייוותרו,

 בנוסחן המוצע, כהוראות קבע.

 סעיפים מוצע לשנות את שמו של ההוק ל־חוק
 1 ו־5ו הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי

 סייח התשנ״ח, 290; התש״ס, עמי 206.
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 3. סעיף 2 לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 2

 4. בסעיף ג לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5

 (ו) בסעיף קטן(א) -

 (א) בפסקה (וו, המילים ״יוודא סימון החלקים שפורקו מאותו רבב ואשר
 מיועדים לשימוש חוזר״ - יימחקו:

 (ב) בפסקה (2), במקום ״שסומך יבוא ״שנרשם״:

 (2) סעיף קטן(ב) - בטל.

 5. סעיפים 4 עד 6 לחוק העיקרי - בטלים. ביטול סעיפים
 4 עד 6

ר ב ס י ה ר ב  ד

 םעי^ 4 סעיף ג לחוק קובע לאמור:
 ״חובת מבטח

 ב. (א) שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רבב ורכש בו
 זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרבב או מכוח

 הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:
 (1) החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק
 כללי - יעבירו רק למי שמורשה לכך לפי דין, יוודא
 סימון החלקים שפורקו מאותו רכב ואשר מיועדים
 לשימוש חוזר, ויחזיר את רשיון הרכב לרשות

 הרישוי;
 (2) מכר המבטח את הרכב, שלא למטרת פירוק
 כללי אלא לשם תיקון, יחזיק המבטח ברשיון הרכב
 ולא יעבירו לרוכש הרכב אלא אם כן הרוכש
 המציא לו אישור של מוסך, שניתן לו רשיון לפי
 דין, ולפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב
 במקומו חלק חדש, או חלק משומש שסומן לפי

 הוראות חוק זה.
 לענין סעיף קטן זה, ״פירוק כללי״ - פירוק הרכב

 באופן שהרכב לא יהיה כשיר עור לנסיעה בו.
 (ב) העביר מבטח את רשיון הרכב לרוכש רכב
א^, ידווח על כך למנהל בדרך  כאמור בסעיף קטן (

 שתיקבע.״
 לאור מחיקת חובת הסימון, מוצע להתאים את
 נוסח הסעיף ולמחוק ממנו את ההוראות המתייחסות

 לחובה זו.
 כן מוצע למחוק את חובת הדיווח למנהל, לאור
 ביטול מנגנון הפיקוח והבקרה של משרד התחבורה על

 חלקים מסומנים.

 סעיף 5 סעיפים 4 עד 6 להצעת החוק קובעים
 הוראות לענין סימון חלקים משומשים.

 ומוצע על כן לבטלם.
 וזה נוסחם של הסעיפים האמורים:

607 

 ״מינוי מפקחים
 12. השר ימנה 25 מפקחים לפחות, לענין חוק זה, מבין
 עובדי המרינה: הודעה על מינוי מפקח תפורסם

 ברשומות.״
 מוצע לבטל את חובת מינוי המפקחים הקבועה
 בסעיף 12 האמור, ולקבוע תחתיה, בהגדרה ״מפקח״
 שבסעיף 2(2) המוצע, כי לענין חוק זה רשאי שר
 התחבורה להסמיך עובד המדינה להיות מפקח. בכך
 תתאפשר הסמכת פקחי משרד התחבורה, העוסקים
 בפיקוח על חוקים אחרים שבסמכותו של שר התחבורה,

 לפקח גם על הוראות החוק.

 סעיף 3 סעיף 2 לחוק ענינו איסור פעולות בחלקים
 משומשים שאינם מסומנים. וזו לשונו:

 ״איסור פעולה בחלק שאינו מסומן
 2. (א) לא יעשה אדם פעולה בחלק משומש, אלא אם

 כן החלק המשומש מסומן לפי הוראות חוק זה.
 (ב) מי שייבא חלק משומש לא יעשה בו או לגביו
 כל פעולה, אלא לאחר שסומן לפי הוראות חוק זה: ואולם
 רשאי הוא להעבירו למקום שבו יסומן או למקום שבו

 יאוחסן עד לסימונו.
 (ג) לא יפרק אדם, ולא יתיר בעל עסק שבו
 מפורקים או מורכבים חלקים. לפרק חלק מרכב שלא
 לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, אלא לאחר שסומן לפי

 הוראות חוק זה.־
 לאור מחיקת חובת הסימון של חלקים משומשים,
 מוצע למחוק הוראה זו. יחד עם זאת מוצע, בסעיף 6
 להצעת החוק, לעבות את הוראת סעיף 7 לחוק, שענינו
 חובות רישום ודיווח על פעולות בחלק משומש, ולהחיל
 חובה זו גם על פעולות של ייבוא. פירוק והעברה בכל
 דרך שהיא, של חלק משומש. ירי דברי הסבר לסעיף ד

 להצעת החוק.)
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 תיקון סעיף 7 6. בסעיף ד לחוק העיקרי ־
 (ו) בסעיף קטן(א), המילים ״את פרטי הסימון״ והמילים ״וידווח על בך למי שיקבע

 המנהל״ - יימחקו:
 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) פורק מרכב חלק שלא לשם הרבבחו מחרש באותו רכב, יישום בעל
 העסק שבו פורק החלק את פרטי החלק, את תאריך הפירוק וכן פרסים נוספים

 כפי שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בהן.״
 (3) בסעיף קטן(ב), במקום ״נקנה או נמכר״ יבוא ״יובא, נקנה, נמכר, או הועבר לאחר
 בדרך אחרת״, במקום ״שקנה או שמכר״ יבוא ״שייבא, שקנה, שנזכר, שקיבל או
 שהעביר״, המילים ״פרטי הסימון״ - יימחקו, ובמקום •זהות הקונה א•־ המוכר״ יבוא

 ״זהות היבואן, הקונה, המוכר, המעביר, או המקבל״;
ך יבוא ״ידווח על  (4) בסעיף קטן(ג), במקום הסיפה המתחילה במילים ״יודיע על כ

 כך למי שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן״:
 (5) סעיף קטן(ר) - בטל.

ר ב ס  ה
 חלקים בפיקוח דשות המכס

 5. השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע היראות בדבי
 הטיפול בחלקים המשומשים הנתונים למיקוח רשות
 המכס כאמור בסעיף 14 לפקודה המכס, ביי למנוע

״׳ גמרם סומנו. ,  פעולה אסורה בחלקים אלה או לגבי
 סימון נוסף

 6. חלק משומש, שסומן לפי הוראות חדק זה והורכב
 ברכב אחר, לא יפורק שלא לשם הרכבתי מחרש באותו
 רכב, ולא תיעשה בו כל פעולה אלא לאחר שסומן פעם

 נוספת.״

 סעיף 6 סעיף 7 לחוק קובע חובות ׳׳ישים ידיווח על
 פעולות בחלק משומש

 מכיוון שמנגנון הפיקוח העיקי־י דעני! חלקים
 משומשים, שייוותר לאחר תיקון החיק כמוצע, הוא
 באמצעות רישום הפעולות הנעשות בחלקים אלה, מוצע
 לעבות את חובת הרישום ולהטילה גט על בעל עסק
 העוסק בפירוק חלקים משומשים, וני; על בעל עסק
 המייבא, מקבל או מעביר בכל דרך שהיא הלקים

 משומשים. במסגרת עסקו.
 כן מוצע, נוכח ביטול חובה הסימון, למחוק אה
 ההתייחסות לענין זה המופיעה בסעיף, וכן להסמיך את
 השר לקבוע את פרטי הרישום ואופן הרישום, בתקנות.

י ר ב  ד

 ״סימון חלקים
 4. (א) לא יסומן חלק אלא על ידי מסמן ולפי הוראות

 חוק זה.
 וב) מסמן לא יסמן חלק אלא לבקשת אחד
 מהמפורטים בפסקאות (ו) עד (4) ובהתאם

 להוראותיהם:
 (ו) יבואן - לגבי חלק משומש מיובא, בהסתמך
 על רשיון היבוא של היבואן ולאחר שהמםמן נוכח

 בי החלק המשומש יובא כדין:
 (2) בעל הרכב או מי שבעל היבב ייפה את כוחו

 לכך בדרך שקבע השר -
 (א) לגבי חלק שמבקשים לפרקו שלא לשם
 הרכבתו מחדש באותו רבב כאמור בסעיף

 2(ג);
 (נ) לגבי חלק המצוי ברכב שנקבע לגביו
 שהוא רכב באובדן גמור, לאחר שרשיון הרכב
 הוחזר לרשות הרישוי ורישומו של הרכב

 בוטל,
 (ג) מבטח - לגבי חלק המצוי ברכב שהוראות

 סעיף ניאץו) חלות עליו:
 (4) רוכש רכב ממבטח - לגבי חלק שהוא מבקש
 להחליפו, ואשר מצוי ברכב שהוראות סעיף 3(אא2)

 חלות עליו.
 (ג) המסמן ירשום, עם סימון החלק, את פרטי

 הסימון כפי שנקבע בתקנות.
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 ביטול סעיפים
 8 ו־9

 תיקון סעיף 10

 סעיפים 8 ו־9 לחוק העיקרי - בטליכז.

 בסעיף 10 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), פסקאות (ו) עד (4) - יימחקו-,

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או(ב), דיגו -
א^ לחוק העונשין, התשל״ז-977ו*(להלן - חוק  כפל קנם הקבוע בסעיף 61(

 העונשין).״-,

 (3) בסעיף קטן(ג) -

 (א) בפסקה (1), המילים ״שלא וידא סימון חלקים או״ והםיפה המתחילה
 במילים ״או שלא דיווח למנהל״ - יימחקו-,

 (ב) פסקאות (2) ו־(4) - יימחקו:

. ג^״ )  (4) בסעיף קטן(ד), במקום ״(גץ2) עד (4)״ יבוא "

.7 

.8 

ר ב ס  ה
 סעיף 8 סעיף 10 לחוק ענינו ״עונשין״.

 מוצע להתאים סעיף זה להוראות החוק
 כנוסחן המוצע, ולמחוק ממנו את העבירות שענינן חובת

 הסימון.
 וזה נוסח פסקאות (ו) עד (4) של סעיף קטן(א), וכן

 סעיף קטן(ב), של סעיף 10 האמור, שמוצע לבטלם:
 ״10. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש

 שנים:
 (ו) עושה פעולה בחלק משומש בניגוד להוראות

 סעיף 2(א) או(ב):
 (2) מפרק או מתיר לפרק חלק, בניגוד להוראות

 סעיף 2(ג):
 (ג) מסמן חלק משומש בניגוד להוראות סעיף 4:
 (4) מפרק או מתיר לפרק חלק, או עושה בו פעולה

 בניגוד להוראות סעיף 6:

 (ב) המעביר או המגלה מידע בניגוד להוראות
 סעיף 9, דינו - מאסר שישה חודשים או כפל הקנס
 הקבוע בסעיף 61(א^ לחוק העונשין, התשל״ז-977ו
 (להלן - חוק העונשין); נעברה העבירה ברשלנות ולא
 במחשבה פלילית, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(אץ4)

 לחוק העונשין.״
 כמו בן מכיוון שחובת הרישום היא החובה
 המרכזית בחוק, לאחר תיקונו המוצע, מוצע להחמיר את

 הענישה שתוטל על המפר חובה זו.

י ר ב  ד
 סעיף 7 סעיף 8 לחוק קובע לאמור:

 ״מאגר מידע
 8. השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע הוראות
 בדבר הקמה וניהול של מאגר מידע שישמש לצורך
 ביצוע הוראות הוק זה ולהשגת מטרותיו: תקנות לפי

 סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר -
 (ו) חובת אדם שהוראות חוק זה חלות עליו
 למסור מידע למאגר המידע, ופרטי המידע שעליו למסור,

 לפי הענין-,
 (2) פירוט המורשים לקבל מידע ממאגר המידע:

 (ל) דרכי מסירת המידע ואופן מסירתו.״
 מאגר המידע מטרתו לאגור מידע הנוגע לחלקים

 משומשים שסומנו לפי הוראות החוק.
 לאור מחיקת חובת הסימון מוצע לבטל סעיף זה.

 סעיף 9 לחוק קובע לאמור:
 ״סודיות והעברת מידע

 9. מסמן ישמור בסוד את המידע שהגיע אליו עקב
 עיסוקו ולא יגלה או יעביר לאחר כל מידע מפרטי
 הרישום או כל מידע אחר שהגיע אליו עקב עיסוקו, אלא
 לפי הוראות חוק זה או בכל שהדבר נחוץ לצורך ביצועו,
 או על פי צו בית משפט או בקשת רשות, המוסמכת

 לחקור על פי דין.״
 לאור ביטול חובת הסימון מוצע לבטל סעיף זה.

 * ס־ח התשל־ז, עבר 226.
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 ביטול סעיפים 9. סעיפים 2 ו. 14 ו־5ו, לחוק העיקרי - בטלים.
 2ו. 14 ו־5י

 הוספת סעיף ל!א 10. אחרי סעיף 17 לחיק העיקרי יבוא:

עדה ן הפנימ ובאישור ו יעצות עם השר לביטחו  ״שינוי התוספת 17א. השר, בהתי
ות את התוספת.״ י לשנ ל הכנסת, רשא  הכלכלה ש

. במקום סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא: ו  החלפת סעיף 8! ו

יקבע בתקנות, הלק משומש, עד שי , ערב המו  ״הוראת מעבר 18, בעל עסק שברשותו
 ירשום את פרטי החלק וכן פרטים נוספים, הבל כפי שייקבע בתקנות ועד

יקבע בהן.״  המועד שי

(ג) - בטל.  תיקון סעיף 18» 12. בסעיף קטן 8וא לחוק העיקרי, סעיף קטן

 ביטיל סעיף 20 13. סעיף 20 להוק העיקרי - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לאפשר הרחבת תחולתו גם על חלקי •יבג: 1י-י1ומשים
 נוספים.

 סעיף 11 סעיף 18 לח!ק, בני:־״־ ה-וס, קובע
 לאמור.•

 ״תוזולה והוראת מעבר
 18. חלק משומש הטעון סימון לפי הודאית חוק זה
 והמצוי בידי בל אדם, ערב תחילה י של הוק זד. יסומן עד

 המועד שיקבע השר ״
 מוצע להתאים את הוראת המעבי־ להיי־אית החוק

 המוצע.

 יי שימוש
 תעבורה,
 אחריות

 סעיף 2 ו סעיף 8וא לדוק
 ועשיית פעולות

 כהגדרתם בסעיף, המיובאים
 הפלסטינית.

 מוצע להותיר את הסעיף על כנו אך לביד״• ק ממנו
 את הוראת סעיף קטן(ג) המתייחדת ל:״־.׳ :;:;״־הת חובת

 הסימון
 וזו לשוגה של הוראת סעיף יקירן !׳:.. שמוצע

 לבטלה:
 ״(ג) על אף האמור בחוק זה. לא יסומן חלק
 משומש ברכב משטחי האחריות חאזי־־זית הפלסטינית.״

 סעיף 9 סעיף 14 לחוק קובע לאמור:
 •התשלום ושיעורו

 14. (א) מי שרשאי לבקש את הסימון בהתאם
 להוראות סעיף 4>בץ1) או(2), ישלם למסמץ, בעד סימון
 חלק משומש, תשלום כפי שנקבע בתקנות: ואולם אם
 חלו הוראות סעיף ג, ישלם את התשלום באמור המבטח

 או רוכש הרכב מהמבטח, לפי הענין,
 (ב) לא ייתן המנהל הרשאה לאדם להיות מסמן,
 אלא לאחר ׳שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
 קבע את הסכומים המרביים שרשאי מסמן לגבות

 בהתאם להוראות סעיף קטן(א).״
 הסעיף האמור מתייתר לאור ביטול חובת הסימון,

 ומוצע לבטלו.
 סעיף 15 לחוק קןבע לאמור:
 ״הקמה יחידה במשטרת ישראל

 השר לבטחון הפנים. במסגרת משטרת ישראל יחידה
 ייעודית שתיתן מענה לבעיית גניבות הרכב בישראל.״

 מוצע לבטל סעיף זה, לאור ההחלטה להעביר את
 הטיפול בעניני גניבות רכב לטיפול היחידה הארעית

 לחשיפת פשיעה חמורה ובין לאומית ::היאחב״ל:.

 סעיף 10 מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם
 השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת. לשנות את התוספת להדק, ובכך
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