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הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה)תיקון()תקופת צינון לקצינים בביריםג
התשס״א2000-

404

הצעת חוק בתי המשפט)תיקון מס׳ ) (29ייצוג בעל דין( ,התשס״א00-ס2

404

הצעת חוק בתי המשפט)תיקון מס׳ ) (50פרסום שם חשוד( ,התשםיא2000-

405

הצעת חוק העונשין)תיקון מס׳ ) (56השארת ילד( ,התשס־א00-ס2

405

־

מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט ש ל הכנסת:
ה צ ע ת חוק ה ב ח י ר ו ת ל ב ג  0ת ו ל ר א ש ה מ מ ש ל ה ) ת י ק ו ן ( ) ת ק ו ע ה צ י נ ו ן
ל ק צ י נ י ם בכירים( ,ה ת ש ס ״ א ־ * 2 0 0 0
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בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט969-ו  ,בסעיף
.1
)56א (1בהגדרה ״״היום הקובע״ ,אחרי ״0םו ימים לפני יום הבחירות״ יבוא:
י

־ואולם לגבי קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה ,קצין משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה
וסוהר בדרגת תת גונדר ומעלה יהיה היום הקובע שנה לפני יום הבחירות שתחילתה
ביום שהפסיק לשרת שירות פעיל.״
דברי
מוצע לקבוע שתקופת ה״צינוך הקבועה ביום על
פי חוק ׳הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[,
התשכ־ט ,1969-בין סיום השירות הציבורי לבין הגשת
המועמדות לבחירות לכנסת ולראש הממשלה תהיה
ארובה יותר לגבי קצינים בכירים בצבא ,במשטרה
ובשירות בתי הסוהר ,ותעמוד על שנה מחום שירותם
בפועל .בתיך השנה תיכלל חופשת שחרור שבה לא

הסבר
משרתים אותם קציני• בפועל אך עדיין שייכים באופן
רשמי לגוף שבו שירתו.
מובהר בי תקופת הצינון הארוכה תחול גם על
המועמד להיות שר בממשלה מכוח סעיף 6ו)א( לחוק
יסוד :הממשלה ,הקובע כי לא יתמנה לשר מי שאינו
בשיר להיות מועמד לכנסת.
חברי הכנסת :משה ארנם ,עוזי לנדאו

* הצעת חוק מם׳ פ61/נ :1הועברה לועדה ביום כיו באייר התשיס) 31במאי  ;(2000הצעת חוק מס׳ פ,1461/
הועברה לועדה ביום י־ח בםיון התש־ס ) 21ביוני .(2000
ס־׳ח התשכ־ט ,עם׳  05ו.
י

ה צ ע ת חוק ב ת י ה מ ש פ ט )תיקון מסי ) (29ייצוג ב ע ל דין( ,ה ת ש ס ״ א * 2 0 0 0 -
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בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-בסעיף  ,63האמור בו יסומן ־׳)א(־
.1
ואחריו יבוא:
י

•<ב( ע ל אף הוראות סעיף קטן)א( ,יבול ארם לייצג ב ע ל דין בבית משפט לתביעות
קטנות ,אם בעל הדין .ייפה את כוחו לכך וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות
קטנות; אין לייצג אדם לפי סעיף קטן זה -
)(1

אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע:

)(2

אם הייצוג נ ע ש ה במהלך הרגיל ע ל עסקיו ש ל המייצג;

)(3

אם הייצוג נ ע ש ה בתמורה.״
דברי

רבים פונים היום לבית המשפט לתביעות קטנות,
נוכח היותו של הליך זה קצר וזול יחסית .אולם ,מספר לא
מבוטל של אנשים המעוניינים לממש זכותם זו ,נמנעים

הסבר
מלעשות בן ,בגלל הקושי להתבטא בשפה העברית,
דוגמת העולים החדשים.
על בן מוצע להרחיב את יכולת הייצוג בבית
המשפט לתביעות קטנות.
חבר הכנסת יולי־יואל אדלשטיין

* הצעת חוק מס׳ פ ;1454/הועברה לועדה ביום ב׳ בסי pהתש־ס ) 5ביוני .(2000
ס׳ח התשמ״ה ,עם׳  ;198התש־ם ,עפר .1?4
י

404

הצעות חוק  ,2969ר בטבת התשס״א1.1.2001 ,

ה ע ע ת חוק ב ת י ה מ ש פ ט )תיקון מ ס ׳ ) (30פרסום ש ם ח ש ו ד ( ,
התשס״א*2000-
ו.
יבוא:

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד ,'1984-בסעיף  ,70במקום סעיף קטן)ה(

תיקון סעיף 70

׳׳)ה( בית משפט יאסור פרסום שמו של חשוד ובל פרס שיש בו בדי לזהותו ,כל עוד
לא הוגש נגדו כתב אישום ,אלא אם כן התקיימו התנאים האלה:
)ו(

החשוב ביקש להתיר את הפרסום;

) (2נשיא בית המשפט המוסמך לדון בעבירה המיוחסת לחשוד ,הורה להתיר
את הפרסום מטעמים ש ל טובת העיבור שיירשמו.״
דברי
הצעת חוק זו באה למגוע נזק חמור שגורמים
פרסומים מוקדמים על דבר הגשת תלונה למשטרה נגד
אדם ,מעצרו או חקירתו.
הפרסום בתקשורת ,שבו נקשר שמו של אדם עם
מעשה עבירה ,יוצר בדעת הקהל דעה שלילית כלפיו
וגורם לו נזק.

הסבר
על יסוד העיקרון שכל אדם הוא בחזקת זכאי כל
עוד לא הורשע בדין ,מן ההכרח לטנוע את הנזק
שבפרסום כאמור .עם זאת מוצע לצמצם את ההגבלות
על הפרסום בבך שהוא יהיה מותר אס האדם ביקש זאת
בכתב או אם בית המשפט יתיר את הפרסום מטעמים של
טובת הציבור.
חברי הכנסת חיים דרוקמן ,מדי שטרן ,שמואל
הלפרט

* הצעת חוק מס־ פ32/ד :הועברה לועדה ביום ג׳ באדר א׳ התש־ס) ?.בפברואר  ;(2000הצעת חוק םס׳ פ88/
הועברה לועדה ביום י׳ בארד א׳ התש״ס) 16בפברואר  ;(2000הצעת חוק מס׳ פ ,847/הועברה לועדה ביום
ייז באדר א׳ התשים) 23בפברואר .(2000
י ם״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;198התש־ס ,עמ׳ .194
מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסה מטעם הועדה לקידום מעמד הילד:
ה ע ע ת ח ו ק ה ע ו נ ש י ן ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ) (58ה ש א ר ת י ל ד (  ,ה ת ש ם ״ א * 2 0 0 0 -
בחוק העונשץ ,התשל״ז-ל97ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף  ,523במקום
ו.
״התעללות בו או חבלה בגופו־ יבוא ״התעללות כ־ .חבלה בגוי־יי או פגיעה אחרת בשלומו
ובבריאותו״.
ו

דברי
בעקבות התרחשותם של אסונו! /אשר נבעו
מהשארת ילדים בלא השגחה ראויה ,התעורר צורך
להרחיב ולהבהיר את חובת ההורים לדאוג לילדיהם
ולמגוע פגיעות בהם.
בתיקונים המוצעים מודגשת נורמת ההתנהגות
המצופה מהורים לענין השארת ילדים בלא השגחה
ראויה ,השארתם ,במקומות מסוכנים או בקרבת חפצים
מסוכנים.
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הסבר
סעיף  323לחוק העונשין ,התשל־ז-דד9ו
סעיפים
)להלן  -החוקג עוסק בחובת הורה או
 1ו־2
אחראי לקטין ,ונקבע בו כי יש לספק לקטין
״את צורכי מחייתו ,לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות
בו או חבלה בגופו״.
מוצע להרחיב את האמור ולקבוע כי החובה היא
למנוע גם כל פגיעה אחרת בשלומו ובבריאותו של
הקטין.

• הצעת חוק מם־ פ ;729/הועברה לועדה ביום ב׳ בסיון התשים ) 5ביוני  :(2000הצעת חוק מס׳ פ2/ג;6
הועברה לועדה ביום ב׳ בסיון התש־ס ) 5ביוני .(2000
י ס־ח התשל־ז ,עמ׳  :226התש־ס ,עבר .222
הצעות חוק  ,2969ו׳ בטבת התשסיא1.1.2001 ,

405

בסעיף 7גג לחוק העיקרי ,במקום ״התעללות בו או חבלה בגופו״ יבוא ״התעללות בו
.2
חבלה בגופו או פגיעה אחרת בשלומו ובבריאותו״.
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החלפת סעיף 361

במקום סעיף ו 36לחוק העיקרי יבוא:

.3

ו .36המשאיר ילד שטרם מלאו לו ש ש שנים בלא ה ש ג ח ה ראויה ,ובבך
מסבן את היי הילד או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או
בבריאותו ,דינו  -מאסר שלוש שנים; ע ש ה כן ברשלנות ,דינו ־ מאסר
שנה; ע ש ה כן במטרה לנטוש את הילד ,דינו  -מאסר חמש שנים.־

השארת ילדבלא השגחה

דברי
הסנקציה הישירה על הפרת חובה זו קבועה בסעיף
 337לחוק ,שמוצע לתקנו בהתאמה.
סעיף 3

שלישית ,מוצע להחמיר את העונש במקרים שבהם
נעברה העבירה מתוך מטרה לנטוש את הילד ,לעומת
מקרים שבהם העבירה נעברה מתוך רשלנות או
מודעות.

סעיף  361לחוק העונשין קובע לאמור:
״נטישת ילד

רביעית ,מרצע לבטל את הדרישה להוכחת חשש
לפגיעה מתמדת ,ולהטיל אחריות גם נאשר מדובר
בחשש לפגיעה ממשית.

 .361הנוטש או משאיר ,שלא כדין ,ילד שלא מלאו לו
שנתיים ,ובכך מסבן את חיי הילד או פוגע או עלול
לפגוע פגיעה מתמדת בבריאותו ,דינו  -מאסר חמש
שנים.־
הנוסח המוצע מחליף את הקיים ומרחיב את חובת
ההשגחה בחמישה ענינים :ראשית ,מוצע לקבוע איסור
על השארת ילד שהוא מתחת לגיל שש בלא השגחה
ראויה ,באופן שהאיסור ישתרע על טווח רחב יותר של
גילאים.
שנית ,מוצע להחמיר באשר לטיב היסוד הנפשי
הדרוש להוכחת העבירה ולהטיל אחריות פלילית גם
באשר המעשה נעשה ברשלנות ובלא מודעות.

406
המחיר2Jו שהל חדש

0334-3030

הסבר

וחמישית ,מוצע בי לא תידרש פגיעה או חשש
לפגיעה בבריאות הילד דווקא ,אלא שיסודות העבירה
יתקיימו גם כאשר ישגה הפגיעה או החשש לפגיעה
בשלומו של הילד.
להצעת החוק לא צפויות עלויות.

חברי הכנסת :זבולון אורלב ,אופיר פינס־פז ,בעמי
בלומבטל ,חוסניה ג׳בארה ,סופה לנדבר ,תני
מילוא ,רחמים מלול ,אמנון רובינשטיין ,ויצמן
שירי

הצעות חוק  ,2969ו׳ בסבת התשסיא1.1.2001 ,
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סודר במחי רשימותמשרד המשפטים .והודפס במדפיס הממשלתי

