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מתפרסמות בזה ומעות חוק מסעם הממשלה:

הצעת חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה )תיקון( ,התשנ״ז996-ו
תיקוןסעיף

ז

תיקון סעיף

3

בחוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה ,התשב״ז-ד96ו' )להלן -החוק העיקרי(,
ו,
בסעיף ו -
)ו(

ההגדרה ״שירות חירום״  -תימחק:

)(2

אחרי ההגדרה ׳׳פקיד רישום״ יבוא:
״״פעילות איבה״ -פעילות ששר הבטחון ,באישור ועדת החוץ והבטחון של
הכנסת ,הכריז עליה כעל פעילות איבה ,לענין חוק זה;
״פעילות מבצעית״  -פעילות ששר הבטחון ,באישור ועדת החוץ והבטחון של
הכנסת ,הבריז עליה בעל פעילות מבצעית ,לענין חוק זה.״

בסעיף )3א( לחוק העיקרי ,במקום ״שחייל בשירות־חירום נפטר במדינה או מחוצה לה
.2
עקב מילוי תפקידו״ יבוא ״שחייל נפטר עקב מילוי תפקידו ,במדינה או מחוצה לה ,במהלך
או עקב פעילות איבה או פעילות מבצעית״.
בסעיף  6לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 6

.3

הודאת מעבר

הכרזה על שירות חירום לפי חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה ,התשב״ז-
.4
 967ו ,בנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,תמשיך לעמוד בתוקפה.

)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״הכרזת שירות חירום״ יבוא ״הכרזה על פעילות
איבה או פעילות מבצעית״;
) (2במקום ״הכרזת שירות־חירום•׳ יבוא ״הכרזה על פעילות איבה או על פעילות
מבצעית״.

דברי הסבר
בחוק רישום פטירות חיילים שנספו במערבה,
התשב״ז-ד96ו )להלן  -החוק( ,בסעיף ו מוגדר המונח
״שירות־הירום״ כלהלן:
״״שירות־חירום־  -שירות ששר הבטחון ,באישור ועדת
החוץ והבטחון של הכנסה ,הכריז עליו בעל שירות־
חירום לענין חוק זה.־
מוצע להחליף את המונח ״שירות־חירוכר בשני
מונחים שונים  -״פעילות איבה־ ו־פעילות מבצעית־.
המצב החוקי היום ,שלפיו שר הבטחון באישור
ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מבריז על שירות
כ־שידות־חירום־ ימשיך לחול לענין הכרזה על פעילות
ב״פעילות איבת• או ״פעילות מבצעית״.
סעיף 2

סעיף )3א( לחוק קובע כלהלן:

״אישור פטירת חייל
) .5א( היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לבך
שחייל בשירות־חירום נפטר במדינה או מחוצה לה עקב
מילוי תפקידו ,יתן בחתימת ידו לגבי אותו חייל אישור
פטירת חייל.״
פרט להחלפת המובת ״שירוח־חירוס־ במונחים
״פעילות איבה־ ו״פעילות מבצעית״ מוצע להוסיף
ולקבוע כי אישור פטירת חייל יינתן רק כאשר בידי
הקצין המוסמך ישנן ראיות מספיקות לכך שהחייל נפטר
עקב מילוי תפקידו וזאת במהלך או עקב פעילות איבה
או פעילות מלחמתית.
סעיף 4

מוצע בי הכרזה על שירות חירום שנעשתה
לפי הוראות התוק תמשיך לעמוד על

בנה.

י ס־ח התשכ־ז ,עמי 2יז.
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הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות )מם׳  ,(21התשנ״ז996-ו
בפקודת המועצות המקומיות  ,במקום סעיף  23יבוא:

ו.

1

׳עונשין

החלפת סעיףג2

ג .2העובר על הוראה שבחוק עזר ,דינו  -קנס של  2,600שקלים חדשים,
ובעבירה נמשכת קנם נוסף של  120שקלים חדשים לבל יום שבו נמשכת
העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה ,או
לאחר הרשעה.״

דברי הסבר
החוק המוצע מטרתו להשוות את הוראות סעיף
העונשין שבפקודת המועצות המקומיות )להלן -
הפקודה( ,להוראות ,בענין זה ,שבסעיף  254לפקודת
העיריות.
סעיף  23לפקודת המועצות המקומיות קובע
לאמור:
״הודאות בדבר קנסות והוצאות
 .23בתוק־עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות
על תעובר עליו שלא יעלו על ,900ו שקלים חדשים לכל
עבירה ,ובעבירה נמשכת  -על סכום נוסף של 6ד שקלים
חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה
בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה,
או לאחר הרשעה :לא נקבע עונש בחוק העזר ,יהיה דינו
של העובר עליו קנס שלא יעלה על  90ו שקלים חדשים
לבל עבירה ,ובעבירה נמשכת  -קנס שלא יעלה על  9ו
שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר
הודעה או הרשעה כאמור.״
ו

לפי המצב החוקי היום ההוראה העונשית ושיעורי
הקנס קבועים בכל חוק עזר בנפרד.
שיעורי הקנס מתעדכנים בצו של שר המשפטים
המוצא מכוח סמכותו לפי סעיף  64להוק העונשין,
התשל״ז-ל97ו)להלן  -הצו( ,ובל אימת ששיעורי הקנס
מתעדכנים בצו כאמור ,רשאית בל מועצה מקומית
לעדכנם בבל חוק עזר בנפרד.
פקודת העיריות קובעת בסעיף  254שבה הוראת
עונשין כללית החלה על בל מי שעובר על הוראה שבחוק
עזר ,וכן מנגנון שונה לעדכון קנסות ,לפיו שיעור הקנס
המוטל בחוקי העזר של העיריות קבוע בפקודת העיריות
והוא מתעדכן ישירות מכוח הצו .מנגנון זה פוטר את
העיריה מהצורך לעדכן את שיעורי הקנס בבל תוק עזר
בנפרד.
מוצע כי המצב המשפטי החל לגבי עיריות יחול גם
לגבי מועצות מקומיות.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9התשב־ה ,עמ׳  ;256ם־ח התשנ״ד ,עמ׳ .240
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