רדומות

הצעות חוק
י״א־בםיון התשמ״ז

 8ביוני 1987
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חוק מי׳לזוה קצר מועד )תיקון מס׳  ,(4התשמ׳יז—1987
.

חזק לחיקון פקודת מ ד הםן־הר )מס׳  ,(11התשמ״ז—: 1987

.

חזק לז3עחבת תקפן של תקנית שעת חיתם )תשלומי׳ חובה( ,התשמ״ז—1987
חוק המקרקעין )רישום זמני( ,התשמ׳׳ז—1987

.
.

.
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חוק מילווה קצר מועד )תיקון מ ס  ,(4התשמ״ו987-ו
,

בסעיף  :1לחוק ם׳׳לווה קצר מועד ,התשמ״ד—) 1984להלן
.1
במקום ״ 500,000מיליון שקלים״ יבוא ״ 3,000מיליון שקלים חדשים״.

החוק העיקרי(,

ת י ק ו ן 6עיף

1

בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום ״ 1,000,000מיליון שקלים״ יבוא ״ 6,000מיליון
.2
שקלים חדשים״.

ת י ק מ סעי!׳

9

1

ונוי
חוק מילווד .קצר מועד ,התשמ״ד— ,1984מסמיך
את הממשלה ללוות בשם 'המדינה סכום שלא יעלה
על  500מיליון שקלים חדשים .שר האוצר הוסמך
להגדיל סכום זה בצו ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,עד לסכום של  1,000מיליון שקלים חדשים,
והסכום אכן הוגדל כאמור ,באישור הועדה.
1

ה״ח׳ ההשמ״ד ,ענז׳  ;69זזתשמ״ה ,ע » ׳  ,22עמ׳

ר ״ ע ו ת חוק

 ,1834י״א כ ס י ו ן החשמ׳׳ז8.6.1987 ,

no

י-

•

הפגר
בשל התרחבות הביקוש למילויה זה נוצל מלוא
הםכום שנקבע בחוק ויש צורר 'בהגדלה נוספת של
סכום המילווה .מוצע ,על כן ,להגדיל את סכום המילודה
ל־ 3,000מיליון שקלים חדשים ולאפשר לשר האוצר
להגדילו בצו כאמור עד לסכום של 6,000-מיליון שקלים
חדשים.

ממ׳ .203
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חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס׳  ,{itהתשמ״ז1987-
המ-זמת סעיף 28
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במקום סעיף  28לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב—) 1971להלן —
.1
הפקודה( ,יבוא:
1

״ייח
י "

ישית

ופ

 .28אסיר שנידון למאסר לתקופה העולה על ששח חדשים ,למעט מאסר
עולם שהוטל כעונש חובה כל עוד לא בקצבה ל ו •תקופה ,והשלים
בהתנהגות טובה שבי שלישים מהמאסר שעליו לשאת ,רשאית ועדת
שחרורים שהוקמה לפי חוק העונשין ,התשלי׳ז— , 1977ליתן לו רשיון
להתהלך חפשי ,וכל עוד .הרשיון בתקפו לא ייאסר מכוח אותו גזר־דין.״
3

היספתסע־ףעא

.2
"

ב י ט ו

אחרי סעיף  29לפקודה יבוא:
י ״ייו

לאחר תופ
ת ק ו פ ה ו

29א.
,

)א(

ועדת שחרורים או שופט כאמור בסעיף  32רשאים להורות,
,

,

לפי סמכויותיהם ,אף לאחר תום תקופת הרשיון ,כי בעל הרשיון ישא
את יתרת ענשו כאילו לא ניתן הרשיון )להלן — ביטול למפרע( ,אם
ראו כי עבר עבירה או הפר תנאי אחר מתנאי הרשיון בתוך תקופת
הרשיון; הורו כך — יראו את הרשיון לענין סימן זה כרשיון שבוטל.
),ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יבוטל למפרע רשיון

דברי
סעיף  28לפקוח! בתי הסוהר ]נוסת חדש[,
התשל״ב—) 1971להלן — פקודת בתי
י
הסוהר( קובע לאמיר:
ס ע י ה

ג

־ ׳׳ .28מזן רשמן חופש
אסיר שנידון למאסר שנתיים או מתר ,למעט
מאסר שלם ,והשלים שני שלישים ממאסרו
בהתנהגות טובה ,רשאית ועדת השחרורים
שהוקמה לפי׳ חוק דרכי ענישה ליתן לו רשיון
• להתהלך תפשי בכל שטח המדינה או בחלק
ממנה כפי שיפורש ברשיון ,וכל עוד הרשיון
בתקפו •לא ייאסר מכוח אותו גזר דין.״
התוצאה היא ,שאסיר שנ*דזז •למאסר לתקןפה
העולה על ששד .חדשים •ופחותה משנתיים — אין
ועדת השחרורים מוסמכת ־לשחררו שחתר מוקדם
ברשיון והיא יכולה רק להמליץ על שחרורו המוקדם
בלא כל תנאי ,בהתאם להוראות םעיף ) 49ב( לחוק
העונשין ,התשל״ז—) 1977להלן — חוק העונשין(.
תנםיון .מלמד כי במקרים לא מעטים סבורה ועדת
השחרורים שאסיר שנידון למאסר כאמור ראוי דוקא
לשחרור מוקדם בתנאים ובפיקוח ,הנובעים מרשיון
חופש ,ולאי לשחרור מוחלט.
מוצע להרחיב את סמכות ועדת השחרורים לתת
רשמן חופש ,בא-יפן שתחול גפ על אסיר שניחן

לתקופת מאסר הקצרה משנתיים והעולה• על ששה
הדשים )סמכדת ,השחרור המוקדמ של אסיר שנידון
למאסר עד ששה; חדשים׳ •היא לפי סעיף ) 49א( לחוק
העונשין ,בידי שר המשטרה( .כדי להסיר ספק מוצע
גם לקבוע במפורש כי איו סמבות לתת רשיון תופש
למי שנידון .למאסר עולם שהוטל העונש-חובה ,פל
עוד לוא נקצבה לו תקופה )לפי סעיף  41לחוק העונשין,
עונש •מאסר עולם שלא נקבע כעונש חובה ,תקופתו
קצובה ממי׳לא .ואינה יכולה׳ לעלות׳ על עשרים שנים(.
מוצע לבטל בסעיף  28את הסייג הקיים לעבין
שטח המדינה ,במגמה לאפשר לועדת השחרורים,
במקרים ראויים ,לשחרר ברשמו אסיר בתגאי שיעזוב
את המדינה וישהה בחוץ לארץ בתקופת הרשיון או
להתיר לו ,לפי בקשתו ,לצאת לחוץ לארץ בתקופת
הרשיון ,אם תמצא זאת לנכיז.
אין בפקודת בתי הסוהר הודאה מפורשת
«״״
חמסמיפה את ועדת השחרורים או את בית
המשפט לבטל רשיון לאחר תום תקופתו ,גם כשהעילה
לביטולו קמה .בתוך תקופת הרשיון .משום כד נוהגת
ועדת השחרורים במקרים רבים ,בעיקרי כאשד תוגש
כתב אחשדם בגד בעל הרשיון על זעירה שעבד בתקיפת
הרשיון אך טרם נסתיים משפטו ,לבטל את החשמן
בתוך תקופתו אך להורות על דחיית ביצוע החלטתה
2

 1ד ע י מ ד י נ ת ישרז!ל : ,ו ס ח ה ד ;  ,21ע י ׳ ני ;45ש׳׳ח התשמ״ד ,עמי  ;90הייה התשמ״ו ,עמ׳ -254
 2ס״ה התשל״ז ,עמי .22-6
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בשל הפרתו על־ידי עבירה שנעברה בתוך תקופתו ,אם •עברו ששה
חדשים מיום שבעל הרשיון הורשע סופית באותה עבירה ,ולא יבוטל
למפרע רשיון בשל הפרת תנאי אחר מתנאיו בתה־ תקופת הרשיון,
אם עברו שלושה חדשים מיום שתמה תקופת •הרשיון.״
.3

סעיף  35לפקודה — בטל,

ב י ט ו י סעיף 35

דכרי
עד למתן פסק הדין בענינו של! בעל הרשיוון ,תור
שהי» מתנה ,את הביצוע בהרשעתו של בעל הרשיון
בדינו ,בית המשפט העליון העיר א ! אחת על הצורד
בתיקון החוק כדי ׳'הסדיר את הפעלת סמטויות ועדת
השתרודיפ בדרד נאותה )ראה עע׳׳א  1/83סלמאן נגד
ועדת השחרורים )£״ד לז).((641 (3

הסבר
העיף 3

״ .35דין המאשר הנדםף
מי שנושא ,או חייב :למזאת ,יתרת ענשו או
ענשים ׳מצטברים כאמור •מעיף  ,34רשאית
ועדת חושחתדיס ליתן לו דשיזן אף אם
,התקופות אינן עולות כדי שנתיים.״

1

מוצע לקבוע במפורש כי סמבות ועדת השחיוזריים
ובית מ ש פ ט להפקיע דשיזן חופש עומדת גם לאחר
תום תקופת הרשיון ,בתנאי שעילת ההפקעה קמה .בעת
שהרשיון היה בתוקף .עם זאת מוצע כי הסמגותלבטל
למפרע רשיון תוגבל בזש קצןזב לאחר תום תקופת
הרשיון.

סעיף  35לפקודת בתי הסוהר קובע לאמור:

הוראות סעיף  28החדש ,המוצע בסעיף  ,1שלפיהן
תיסמך ,ועדת השחוזדים לתת רשיון חופש גם למי
שיידון למאסר שאינו עולה כדי שנתיים ,ד&פבות אח
הוראותיו של סעיף  35למיוחדות ומוצע לבטל סעיף זה.
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תוק להארכת רגקפן של תקנות שעת תימס )תשאפד חובה(,
התשמ״ז1987-
תקפן של תקנות שעת חירום )תשלומי חובה( ,התשי״ח— , 1958מוארך בזה עד
.1
יום ט״ו בתמוז ההשמ״ח ) 30ביוני .(1988
ג

דפרי
תקפן של תקנ־ת שעת חירום )תשלומי חובה(,
התשי״ח— ,1958עומד לפוג ביום ג׳ בתמוז התשמ״ז
) 30ביוני  .(1937מאחר שהצורר בהן עומד בעינו,
והצעת חוק ההיטלים המיוחדים המיועד להחליף גם
את התקנות ,תונח בקרוב על שולחן הכנסת ,מוצע
להאריך את תקפן בשנה נוספת״
ואלה המטרות שלשמן רשאי שר התעשיה והמסחר
להטיל היטלים לפי התקנות:
) (1הסדרת הביקוש או החצרוכת של טובין ,לרבות
מניעתם של ?׳ודפים או הוזלתם של טובין;
1

הארכת תוקף

השבר
) (2הגנה על תוצרת הארץ בפני תחרות של מוצרי
יבוא;
) (3קיום מחיר אחיד או יציב לטובין;
) (4ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף ,בין אם נקבע
לטובין מחיר מרבי או קבוע לפי כל דין ובין
אם לאו ,אם הריווח אינו נובע מעמלו אי מיעילתו
של מחזיק הטובין.
) (5עידוד היצוא.

ס״ח התשכ״ד ,ע מ ׳ 5׳׳ ;1התשמ׳יד ,עצי 34׳ ועמי  ¡167התשני״-ה ,ע מ ׳ • ;136התשמ״ו ,ע  2׳ ׳.192
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בית או דידה שלא נתמלאו לגביהם התנאים הדרושים לרישומם בפנקס המקרקעין
.1
או בפנקס הבתים המשותפים ,חובה לרשום אותם בפנקס המקרקעין ובפנקס בתים
משותפים ,ברישום זמני ,תוך שנד׳ מתחילתו של חוק זה; אחריות הרישום על החברה
המשכנת.
ד י ן רישדט
זמני

ס ד ר י דיברשש
הזמני

רישום זמני ל פ י חוק זה דינו ,לכל דבר ,כדין רישום על פי חוק המקרקעין,
.2
התשכ״ט—.11969
.3

שר •המשפטים יקבע בתקנות א ת סדרי הרישום על פי חוק זה.
תעובר על הוראות חוק זה ,דינו — מאסר שנה.

עונשין

.4

אחריות נושא
משרה בתאגיד

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד ,ייאשם בעבירה גם כל אדם אשד בשעת
.5
ביצוע העבירה היה מנהל פעיל ,שותף — למעט שותף מוגבל ,או פקיד באותו תאגיד,
שהיה אחראי לעניין הנדון ,אם לא הוכיח שנקט מצדו את כ ל האמצעים הסבירים להבטחת
ביצועו של חוק זה.
1

דברי
 .מאות אלפי דירות בשיכונים ציבוריים טרם נרשמו
במשרד ספרי האחוזה בארץ .הן רשומות במשרדים של
החברות המשכנות ,והעברת הדירות מיד ליד ,על ידי
מכר ,נעשית בחסד על ידי ההברות המשכנות ולאחד
טלטולים רבים של בעלי הענין .אישור חוק זה יאפשר

הסבר
רישומן של• כל הדירות במשרד ספרי האחווה ,ברישום
זמגי ,אשר יהיה בעל תוקף לכל דבר כמו שנכס רשום
כדין במשרד ספרי האחוזה .פעולה זו תרגיע את כל
בעלי הזכויות ויוכלו אחוג כבעלים לכל דבר לגבי.
י
הנכס שבידם.
חבר הכנסת מאיר כהז־אכידג
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