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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים()תיקון מם׳ (4
)חילוט דמי ערבות( ,התש״ס*2000-
תיקון סעיף 51

.1

בחוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו , 1996-בסעיף - 51
י

)(1

האמור ברישה עד ״בתנאים שיקבע״ יסומן ״)א(״;

)(2

הםיפה החל במילים ״בקשה לחילוט ערבות״ תסומן ״)ג(״ ולפניה יבוא:
״)ב( נוכח שופט בי משוחרר בערובה הפר תנאי מתנאי השחרור ובי לא ניתן
להביאו בפניו ,רשאי הוא להורות על חילוט הערבות.״
דברי

סעיף  51לחוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה -
מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק( ,שענינו תוצאות
הפרת תנאי שחרור בערובה קובע כי ״שופט הדן בענינו
של משוחרר בערובה ,שהובא לפניו בשל הפרת תנאי
מתנאי השחרור ,רשאי להורות על חילוט הערבות...״.
עד לאחרונה היתה ההלכה הפסוקה כי לא ניתן
לדון בבקשה לחילוט דמי ערבות כל עוד לא הובא
המשוחרר בערבות בפני בית המשפט ,ולפיכך לא ניתן
היה לדון בחילוט ערבות של משוחרר בערבות שהפר את
תנאי הערבות ונמלט.

הסבר
לאחרונה קבע בית המשפט העליון בבש״פ 7323/98
מדינת ישראל נ׳ ברוך רג׳ואן)טרם פורסם( כי הפרשנות
הדווקנית של הסעיף אינה משרתת את התכלית
החקיקתית שלו ולפיכך פסק כי בית המשפט יכול
להורות על חילוט ערבות גם שלא בפניו של המשוחרר
בערבות.
הצעת חוק זו באה לעגן הלבה זו בחוק ,שכן
פרשנותו של בית המשפט עולה בקנה אחד עם מטרות
החוק ועם מטרות מוסד הערבות.
חבר הכנסת נחום לנגנטל

* הצעת חוק מס׳ פ ;811/הועברה לועדה ביום כ״ז בטבת התש״ס ) 5בינואר .(2000
י ס״ח התשנ׳׳ו ,עמ׳  ;338התשנ״ח ,עמי .198
מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק עבודת הנוער )תיקון מם׳ ד)(1חובתו של ראש רשות ציבורית(,
התש״ם*2000-
בחוק עבודת הנוער ,התשי״ג ,1952-אחרי סעיף  38יבוא:
הוספת סעיף 38א .1
38א) .א( ראש רשות ציבורית חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת
״חובת פיקוח
של ראש
עבירות כאמור בסעיפים 33 ,33א33 ,ב ו־33ג על ידי קבלן מבצע־ ,המפר
רשות ציבורית
חובתו האמורה ,דינו  -מחצית העונש הקבוע למעביד נער בניגוד לאותם
סעיפים.
דברי
רשויות ציבוריות רבות מעסיקות קבלנים פרטיים
לביצוע עבודות שונות בתחומיהן.
מוצע כי ברשויות אלה יהיו המנהל הכללי של
הרשות והפקיד האחראי על ביצוע העבודות אחראים

הסבר
לביצוע הוראות חוק זה בתחומי הרשות ,גם בעת
העסקת קבלן פרטי.

* הצעת חוק מם׳ פ ;1010/הועברה לועדה ביום ב״ז בכסלו התש״ס ) 6בדצמבר .(1999
י ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;115התשנ״ח ,עמ׳ .256
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)ב( נעברה עבירה לפי סעיפים 33 ,33א33 ,ב ו־33ג על ידי קבלן
מבצע ,חזקה היא כי ראש הרשות הציבורית הפר את חובתו לפי סעיף קטן
)א( ,אלא אם כן הוכיח בי נהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ,ועשה
בל שניתן כדי למלא את חובתו.
)ג( בסעיף ז ה -
״רשות ציבורית״  -כהגדרתה בסעיף  (1)2עד ) ,(8לחוק חופש המידע,
התשנ״ח , 1998-וכן גופים באמור בפסקאות) (9ו־) ,(10לאותה הגדרה,
ששר העבודה והרווחה קבע שהם רשות ציבורית לענין חוק זהי,
2

״קבלן מבצע״  -אדם המבצע עבודה לפי הזמנתה של רשות ציבורית
בתחום הרשות הציבורית;
״ראש רשות ציבורית״  -בהגדרתו בחוק חופש המידע ,התשנ״ח998-ו ,ובן
מי שאחראי ברשות הציבורית על הזמנת העבודה שבקשר אליה
נעברה העבירה.״
חבר הכנסת אבשלום וילן
ם׳׳ח התשנ״ח ,עמ׳ .226

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

העעת חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
)תיקון מם׳ ) (20בחירת מועמד יחיד( ,התש״ס*2000-
בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה975-ו
.1
בסעיף  ,9במקום סעיף קטן)ד( יבוא• - :

ו
׳

תיקון סעיף 9

״)ד( היה מועמד אחד בלבד ,יהא הוא הנבחר ,ובלבד שמספר הקולות הכשרים
שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו :לא נבחר המועמד כאמור,
תבחר המועצה ראש רשות ,מבין חבריה ,לפי הוראות סעיף .26״
דברי
חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה ,1975-קובע בסעיף )9ד(
לאמור:
״)ד( היה מועמד אחד בלבד ,יהא הוא הנבחר,
ובלבד שקיבל לפחות מספר קולות כשרים השווה ל־40%
ממספר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה :לא
קיבל המועמד  40%באמור ,תבחר המועצה ראש רשות
מבין חבריה לפי סעיף .26״

הסבר
מוצע להחליף את סעיף )9ד( האמור ולהפריד,
במקרה של מועמד יחיד ,בין הבחירות למועצת הרשות
לבין הבחירות לכהונת ראש הרשות.
מוצע כי הבחירות לראש הרשות יתקיימו במקרה
של מועמד יחיד בהצבעה בעד המועמד או נגדו והוא
ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על
מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו.

חברת הכנסת יהודית נאות
הצעת חוק מם׳ פ ;903/הועברה לועדה ביום ה׳ בשבט התש״ם ) 12בינואר .(2000
י ם״ח התשל״ה ,עמי  ;211התשנ״ט ,עמ׳ .46
הצעות חוק  ,2878ב״ד באייר התש״ס29.5.2000 ,
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.ו שהל חדש
המחיר 30
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