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מתפרסמות בזת הצעות חוק מטעם הממשלה:

חוק לתיקון פקודת הטבק )מם׳
תיקון סעיף 21

.1

החלפת סעיף 22

.2

בפקודת הטבק! )להלן  -הפקודה( ,בסעיף 21׳ אחרי סעיף קטן)ב( יברא:

!

1זובלה

תיקיז יף
סע

3 3

״)ג( שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לענין זה רשאים להורות
על נעילת מהסן שלא בדרך שנקבעה בסעיף קטן)א( וכן רשאים הם
להתיר הכנסתם של דברים למחסן ,או הוצאתם ממנו ,שלא במעמד רשות
הבלו.״

במקום סעיף  22לפקודה יבוא:

״תעודות היתר

,3

,(2

תשכ״ד1964-

 .22נא( שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לענין זה רשאים להורות,
כי סוחר המוכר טבק לייצור או ליצוא או המעביד טבק למטרות האמורות,
ימסור לקונה או ליצרן תעודת היתר הובלה על כך בטופס שיורה עליו
המנהל .׳
)ב( לא ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן נא( ,תמסור רשות הבא
לקונה או ליצרן תעודת היתר הובלה כאמור׳ בטופס שנקבע.״

בסעיף  33לפקודה ,אחרי סעיף קטן גב( יבוא:
׳׳)ג( שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לעבי! זה רשאים להורות
שמחסן הפקדה יינעל שלא בדרך שנקבע בסעיף קטן)ב(.״
דברי

.1

הסבר

סעיף  21לפקודה קובע:

״פיקוח רשות הבלו
על המחסן

) .21א( מחסנו של סוחר יינעל בשני מנעולים; מפתח .המנעול האחד יהיה גידי הסוחר ומפתח
המנעול האחר — בידי רשות הבלו׳ ותהיה לה זכות כניסה למחסן בכל שעה לשם בדיקתו ואימותו
של המצוי בו.
)ב( אין להכניס למחסן או להוציא ממנו דבר אלא במעמד רשות הבלו.״

הוראה כזו מצויה גם בסעיף  33לפקודה לענין מחסן הפקדה.
הוראות אלה היו חשובות בשעתו לביצוע יעיל של הפיקוח על תשלום הבלו ,שהוטל
על יחידות משקל של טבק שיוצר ונמכר בישראל .כיום׳ כשעיקר הבלו מוטל על סיגריות,
באחוזים מהמחיר לצרכן ,פחתה חשיבותו של הפיקוח הפיסי המתמיד במחסנים של סוחרי
הטבק .מוצע ,איפוא ,להעניק לשר האוצר סמכות להתיר את חומרת הפיקוח הפיסי ולהנהיג
במקומו פיקוח בדרך אחרת כגון בדיקת ספרים ומסמכים.
 _ .2סעיף  22לפקודה קובע׳ וזו לשונו:
״תעודה על טבק
שנמכר או שהועבר

 .22כל אימת שהסוחר ימכור או יעביד טבק לייצור או לייצוא׳ תמסור רשות הבלו לקונה או
ליצרן תעודה על כך בטופס שנקבע.״

אף התיקון בסעיף זה בא להעניק סמכות לשר האוצר להתיר במקצת את רצועת
הפיקוח הישיר של רשות הבלו על מכירת טבק׳ ולהסתפק ,במקרים שעליהם יורה השר,
בתעודת מכירה שתינתן לקונה על ידי המוכר ולאו דוקא על ידי רשות הבלו.
 1דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש ,מס׳  ,5עמי .100
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הצעות חוס  ,590ט״ ז ב ט ב ת חשנ״ז1.1.1964 /

חוק לתיקון דיני העונשין)שימוש ב ר כ ב בלי רשות( ,תשכ״ד־1964
)א( המשתמש ברכב לנסיעה בלי נטילתירשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו כדין,
.1
דינו  -מאסר שלוש שנ״ם.
גב( ״רכב״ לענין סעיף זה  -רכב מנועי׳ למעט רכב עבודה כמשמעותם בפקודת
התעבורה!׳ ולרבות ספינה או סירה המונעים בכוח מיבני׳ ועגלה הרתומה לבהמה.

שימוש ברכב
ללא דשות

בסעיף ) 25א( לפקודת התעבורה׳ לאחר פסקה ) (3יבוא:
 .״) (4עבירות על החוק לתיקון דיני העונשין )שימוש ברכב
בלי רשות( ,תשכ״ד~.1964״

תיקון פקודת
התעבורה

,2
;

דברי

הסבר

נטילת כלי רכב ללא רשות מבעליהם והחזרתם למקומם לאחר נסיעה או זניחתם
במקומ אחר דפכו לחזיון נפוץ בארץ .לפי החוק הפלילי הקיים ,אין מעשה כזה כשלעצמו
מהווה עבירה .כדי שייחשב בגדר גניבה יש צורך שהנוטל את הרכב יתכוון־ בשעת מעשה
ולשלול אותו עולמית מאת הבעלים ,וכוונה כזד אינה קיימת למעשה .כן אין הוראות חוק
^ ת ר ו ת תופסות במעשים כאלה .אזלת היד בהבאתם לדין של מבצעי מעשיים אלה גורמת
להתפשטות הנגע.
!"דייני מדינת ישראל ,נוסה חדש מס׳  ,7עמי .173

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ןטדת־הכספים:

חוק מ ב ק ר המדינה)תיקון מס׳  ,(3תשכי׳ד1964-
בסעיף  16לחוק מבקר המדינה׳ תשי״ח 1958-ונוסח משולב[! )להלן  -החוק העיקרי(
.1
במקום ״ששה שבועות״ יבוא ״עשרה שבועות׳/
".2.

בסעיף 17-לחוק העיקרי ,במקום ״ששת.השבועות״ יבוא ״עשרת השבועות״.

תיקון סעיף 16

תיקון סעיף 17

דברי הסבר
סעיף  16בהוק מבקר המדינה ,תשי״ח 1958-ננוסח משולב[ ,קובע כי שר האוצר.
.יעיר את הערותיו לדין'וחשבון השנתי של מבקר המדינה תוך ששה י שבועות מיום שבו
יקיבל ־את הדין וחשבון ,וכי כתימ מועד זה יונח הדו״ח על שולחן הכנסת.
.׳ בארבע השנים האחרונות האריכה הכנסת על פי הצעת ועדת הכספים ,בדרך של
הוראת שעה ,את המועד שניתן לשר האוצר להעיר את הערותיו .לאחרונה החליטה הועדה
להציע לכנסת להאריך מועד זה דרך קבע בארבעה שבועות .מכאן ואילך יעמדו אפוא
לרשות שד האוצר להערותיו על הדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה׳ עשרה שבועות
במקום ששה שבועות.
 מצד שני הודיע מבקר המדינה לועדת הכספים ,כי בדעתו להקדים המצאת הדיןוחשבון לשד האוצר כדי לאהשד הנחתו על שולחן הבבסת׳ בצירוף הערות השד ,במועד
תום שנת הכספים.
שהיה מקובל עד כה
! ס״ח תשי״ת׳ עמי  ;92ס״ח תשב״ב עמי  ;6ס׳׳ח תשכ׳׳ב ,עמ׳ .42
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר כנסת

חוק שירות המדינה )גימלאות()תיקון מם׳  ,(4תשכ״ד1964-
תיקיןסעיף28

.1

בסעיף  28לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו ) 1955-ל ה ל ן  -החרק העיקרי(•:
) (1במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1זכאי לקצבת פרישה ,ובן אלמנה הזכאית לקצבת שאיר?
שמשכורתם הקיימת פחותה מהמשכורת הקובעת שלפיה יש
לחשב את קצבתם  -תשולם להם קצבה כהפרש שבין משכורתם
הקיימת לבין המשכורת הקובעת ,ובלבד שלא תעלה על
הקצבה שהיתה מגיעה להם אלמלא הוראת סעיף זה; עלתה
המשכורת הקיימת על המשכורת הקובעת ,לא תשולם להם
כל קצבה;״
) (2בפסקה ) (2אחדי המלים ״זכאי לקצבת שא־ר״ יבוא  -״להוציא אלמנה
^
הזכאית לקצבת שאיר״.
1

דברי

הסבר

סעיף  28לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו ,1955-אומר:
״ •28אדם הזכאי לקצבה והוא מקבל גם משכורת מאוצר המדינה או מקיפה אחרת שנקבע מ ל ידי
הממשלה כקופה ציבורית לענין סעיף זה )בסעיף זה — המשכורת הקיימת( ,יחולו עליו הוראות
אלה:
) (1זכאי לקצבת פרישה ,שמשכורתו הקיימת פחותה מהמשכורת הקובעת שלפיה
יש לחשב אח קצבתו — תשולם לו קצבה כהפרש שבין משכורתו הקיימת לבין
המשכורת הקובעת ובלבד שלא תעלה על הקצבה שהיתה מגיעה לו ,אלמלא הוראת י
סעיף זה; עלתה המשכורת הקיימת על המשכורת הקובעת ,לא תשולם לו כל קצבה;
) (2זכאי לקצבת שאיר׳ שמשכורתו הקיימת פחותה ממחצית המשכורת הקובעת
שלפיה יש לחשב את הקצבה — תשולם לו קצבה כהפרש שבין משכורתו הקיימת
לבין מחצית המשכורת הקובעת׳ ובלבד שאותה קצבה לא תעלה על הקצבה שהיתה
מניעה לו׳ אלמלא הוראת סעיף זה; עלתה המשכורת הקיימת על המחצית האמורה׳
לא תשולם לו כל קצבה•״

התוצאה של פסקה ) (2היא שאלמנה של עובד מדינה העובדת ומשתכרת בשירות
מדינה או ב״קופה ציבורית״ ,אינה זכאית לקבל קצבה בזכות בעלה שנפטר ,אם היא
משתכרת יותר ממחצית משכורתו של הבעל .הסדר זה מכביד ללא הצדקה על אלמנות אלה,
מאחר שהוא מוריד בצורה חריפה את רמת חייהן לעומת רמתם לפני פטירת הבעל .ההסדז^
הוא גם המור בהשוואה להסדר שנקבע לגבי עובדים הזכאים לקצבת פרישה )ראה פסקה)(1
של סעיף  ,(28שלגביהם הסייג לקבלת הקצבה הוא השתכרות עד כדי המשכורת הקובעת
המלאה.
החוק המוצע בא לתקן את המצב בנדון זה ולהשוות את מצבן של האלמנות לשל
עובדים הזכאים לקצבת פ 1ישה.
חגרת הכנסת :

ח .למדן

! ס״ח תשט״ו ,עמי  ;135ם׳׳ח תשכ־׳א ,עמי  ;51ס״ח תשכ׳׳א׳ עמי  ;173ס״ח תשב״נ ,עמי .59
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המחיר  8אגורות

הצעות חו ,590 3מ״ז בטבת תשב״ר1.1.1964 ,
הודפס ע׳׳י המדפיס ה מ מ ש ל ת י  /י ר ו ש ל י ם

