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מתפרפמת גזה הצעת חדק מטעם הממשלה:

חוק גתי דין דתיים )הזמנה לבית הדין( )תיקון(/התשמ״א-ו98ז
החלפת

לחוק בתי דין דתיים )הזמנה לבית הדין( ,התשט״ז—1956
.1
העיקרי( ,ייקרא ״חוק בתי דין דתיים )כפיית ציות( ,התשט״ז—1956״.

הספ

ב

)להלן — החוק

תיקון סעיף 4

.2

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום ״שבעים וחמש לירות״ יבוא ״המש מאות שקלים״.

תיקון סעיף 5

.3

בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום ״שבעים וחמש לירות״ יבוא ״המש מאות שקלים״.

הוספת סעיף לא

.4

אחרי סעיף  7לחוק העיקרי יבוא :
7א) .א( • לבית דין ,כשהוא דן בענין שבשיפוטו ,יהיו כל הסמכויות
על פי סעיפים  6ו־ 7לפקודת בזיון בית המשפט  ,בשינויים המחוייבים.

״בזייז
כיי

'

2

י  ,י י ז

)ב( הודעה בכתב על קנס או מאסר שהוטלו מכוח סעיף קטן )א(
תינתן מיד לנשיא בית המשפט העליון; הנשיא ,או שופט אחר של בית
המשפט העליון שהנשיא קבע לכך ,רשאי ,לאחר שזימן את הנידון אם
ביקש זאת ,לבטל את הקנס אד המאסר או לשנותם לקולה.״

דברי
מעיף 1

ראה דברי הסבר לסעיף .4

סעיפים  4ו־ 5לחוק העיקרי מסמיכים בית
פעיפיפ
דין דתי להטיל קנס שבעים וחמש לירות
 2ו־3
על מי שהוזמן לבית הדין ולא התייצב ,או שהתייצב•
וסירב למסור עדות.
מוצע להעלות את הסכום לחמש מאות שקלים.
החוק הקי׳ים אינו מסמיך בתי דין דתיים
.
״
להפעיל אמצעים לכפיית ציות לצוויהם.
סמבות זאת הוקנתה לבתי המשפט הרגילים בסעיפים

1

ס״זן

2

ה ו ק י א׳׳י ,ב ר ך

348

התשט״ו,

עמי

הסכר
 6עד  8לפקודת בזיון בית המשפט; וסעיפים אלה הו
חלו ,בשינוי מה ,גס על בתי הדין לעבודה )סעיף 38
לחוק בית הדיו לעבודה ,התשכ״ט—.(1969
מוצע להקנות לבתי הדין הדתיים סמכות לכפיית
ציות לצווים היוצאים מלפניהם ,בקנס או במאסר,
ומכאן ההצעה לשנות גם את שם החוק; אולם במקביל
להסדר שנקבע בחוק בתי דיז דתיים )מניעת הפדעה(,
התשכ׳־ה— ,1965ההודעה על נקיטת אמצעי כפיה תי
מסר לנשיא בית המשפט העליון ,והוא או שופט אחר
של בית המשפט העליון יהיה רשאי לשנות לקולה את
קביעת בית •הדין.

.40

א  /פ ר ק כ״ג ,עמי
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הצעות

חוק

 ,1536כ ״ ו ב א ד ר ג ׳ ה ת ש מ ׳ ׳ א 1.4.1981 ,

מתפרסמות בזה ממעש ועדת החוקה חוק ומשפט הצעות חוה של חכר״ ה»פת:

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מסי  ,(12התשמ״א-ו198
)א( בסעיף  21לחוק הבחירות לכנסת ] מ ס ח משולב[ ,התשב״ט—1969
.1
החוק העיקרי( ,במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ד( יבוא:

1

)להלן— ,

תיקיו סעיף!2

״)ב( הועדה המרכזית תמסור בכתב פירוט החלטותיה האמורות יבסעיף קטן )א(
לועדות האזוריות ,לכל סיעה ולכלימזכיר של ועדת קלפי.
)ג( בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן )א( ,תמנה כל סיעה
את חבריה בועדות הקלפי ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לבל חבר,
)ד( לא מינתה סיעה נציגיה לועדת קלפי ,תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה
סיעה.״
)ב(

בסעיף  21האמור ,אחרי סעיף קטן)ו( יבוא:
״)ז(

נציג של סיעה.בועדת קלפי חייב לזהות את עצמו בפני מזכיר ועדת

הקלפי ,כאמור בסעיף )74ב( ,לפני שיוכל לשמש בתפקידו.״
)א( בסעיף )95ב( לחוק העיקרי ,במקום ״ומספר תעודת השוטר״ יבוא ״ומספרו
.2
:האישי של השוטר במשטרה״.

ת י ק י ן ס ע י ף 95

)ב( בסעיף )95ד( לחוק העיקרי ,במקום ״ואת מספר תעודת השוטר שלו״
יבוא ״ואת מספרו האישי של השוטר במשטרה״.
בסעיף  101לחוק העיקרי ,במקום ״הכל כפי שאישרה הועדה המרכזית״ יבוא
.3
״הכל כפי שאישרו יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו״.
דברי
י א .לפי המצב החוקי הקיים ממנות הועדות
האזוריות את חברי ועדות הקלפי באופן
אישי בהתאם להרכב הסיעתי שקבעה הועדה המרכזית.
לסיעות עצמן נתונה הרש!־ת להחליף את החברים ואת
•ממלאי מקומם בכל עת .כמעט כל החלפה כזו דורשת
התערבות־ מינהלית של הועדה האזורית.
ג

ב .מאחר שחילופי הגברי והמינויים האישיים
נמצאים ממילא בידי הסיעות ,ולועדה המרכזית או
האזורית אין כל ענין בידיעה שפלוני או אלמוני הוא
נציגה של סיעה כלשהי בועדת קלפי ,וכדי למנוע סר
בול מיותר בעבודת הועדות האזוריות והסיעות ,מוצע
להתאים את האמור בחוק למציאות ולהטיל את האח־
׳ריות למינוי חברי ועדות הקלפי על הסיעות.
ג .כדי למנוע מחלוקות בועדת הקלפי עצמה
בשאלת ההרכב הסיעתי ,מוצע שההרכב הסיעתי יימסר
דשמית למזכיר ועדת הקלפי וכל נציג של סיעה יהא
חייב להזדהות תחילה בפני המזכיר.
1

ם״ח התשכ״ט ,עמי

ז!צ»וח

חוק

 ,1336כ ״ ו

 ;103ה ״ ח

כאדר ב׳

 ,1525ו ז ת ש מ ״ א  ,ע מ י

ה ח ש מ ׳ ׳ א 1.4.1981 ,

ת י ק ו ן ס ע י ף !01

הפבר
בהתאם לכך יתוקנו התקנות ,ואת כתבי המינוי
לנציגי סיעה בועדת הקלפי יוציאו הסיעות עצמן ולא
הועדה האזורית )בדומה למינוי המשקיפים(,
 .מתברר כי השוטרים מחליפים את תעודות
השוטר לעיתים מזומנות וכל תעודה־ מוח
לפת נושאת מספר שונה .לעומת זאת יש לכל שוטר
מספר אישי במשטרה ומספר זה אינו משתנה.
0

2

לפיכך מוצע לקבוע בפרטי הזיהוי את המספר
האישי ולא את מספר תעודת השוטר.
ארגון ההצבעה של הימאים הוא,מסורבל
סעיפיה
 3עד  7ויקר מאד .מתוך רצון לפשט מעט את
הליכי ההצבעה מוצעים התיקונים שעיקריהם:
א .לא יישלחו לאוניות רשימות המועמדים המל
אות אלא רק שם הרשימה והאות שלה ושם המועמד
הראשון בה;
ב .המידע הזה יישלח לאוניות רק לאחר אישור
הרשימות ולא יהיה צורך לשלוח תיקונים והשלמות.

.288
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.4

תיקו! סע־ף

במקום סעיף  104לחלק העיקרי יבוא:
 .104עם אישור רשימות המועמדים כאמור בסעיף  63ישלח יושב ראש
הועדה המרכזית לאחראים הודעה על האות והכינוי שאושרה לכל

״רשימות
המועמדים

רשימת מועמדים ועל שמו של המועמד הראשון בכל רשימת מועמדים
שאושרה.״
י

ב י ט ו

6

תיקון סעיף

ס ע י

י

S

תיקה

.5
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J

O

בסעיף  108לחוק העיקרי אחרי ״וידאגו שיהיה בו מכשיר כתיבה״ יבלא ״ופתקי
.
הצבעה ריקים מאלה שסופקו לפי סעיף 101״.
בסעיף ) 110א( לחוק העיקרי ,המילים ״ופתק הצבעה מאלה שסופקו לפי סעיף
,7
101״ — יימחקו,

ס ע י ף 110

.8

ב י ט ו ל ס ע י ף 135

תיקח

סעיף  105לחוק העיקרי — בטל.

סעיף  135לחוק העיקרי — בטל.

בסעיף ) 146ב( לחוק העיקרי ,במקום ״) 17ג(״ יבוא ״)17ו(״ ,ובמקום ״)21ב(״
.9
יבוא ״0021״.

ס ע י ף 46נ

דברי
ס

״״

g

סעיף זה הוא שריד של תקופת הצנע
ומוצע לבטלו.

השגר
עקב תיקוני חוק שנעשו בעבר השתנה
מיספור הסעיפים שאדיהם מתייחם סעיף
 146ויש לתקנו.
חברי הכנסת ו׳ בן־מיאיר ,י׳ חשאי ו־ח׳ ?ורפו
9

חוק מימון מפלגות )תיקון מסי  ,(4ה ת ש מ ״ א  -ו  9 8ו
תיקח

n

1

סעיף

בסעיף  13לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג—1973
.
בסעיף ק ט ן ) ב ( יסומן)ה( ובמקום סעיף קטן)א( יבוא:

1

)להלן — החוק העיקרי( ,האמור

״)א( פרשו חבר אחד או שני חברים מסיעה ,לא יהיו הם זכאים למימון הוצאות
שוטפות ,ומימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה שממנה פרשו לא ישתנה.
)ב( עברו חבר אחד או שני חברים מסיעה לסיעה ,לא ישתנה מימון ההוצאות
השוטפות של אף אחת משתי הסיעות.
)ג( פרשו שלושה חברים לפחות מסיעה והקימו סיעה חדשה ,ישתנה מימון
ההוצאות השוטפות של הסיעה שממנה פרשו ותהיה הסיעה החדשה זכאית למימון
הוצאות שוטפות ,ההל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי,
)ד( עברו שלושה חברים לפחות מסיעה לסיעה ,ישתנה מימון הוצאותיהן השוט״
פ ו ת של שתי הסיעות ,החל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי.״
s

1

.

ב ס ע י ף

3

î

1

א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף ק ט ן ) ב ( יבוא:

״)ג( התפלגה סיעה בהסכמת רוב חבריה ,אחרי שועדת הכנסת הכירה בה ,תהיה
כל אחת מהסיעות החדשות זכאית למימון הוצאות שוטפות ,אף אם היא מונה
חבר אחד או שני חברים.״
הבר הכנסת •יהודה חשאי
!

0
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