הישיבה המאהושלושיםואחת של הכנסת הרביעית
יום שני ,ט"ז תמוז תש"ך ) 11יולי (1960
ירושלים ,בנין הכנסת ,שעה 16.00

א ,מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

היו"ר ק .לוז:
הנני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת .סגן מזכיר הכנסת
יודיע על החומר שהונח על שולחן הכנסת.

לתיקון פקודת המכס ,תש"ך (2; 1960חוק הניקוז וההגנה

ברשות היושבראש הנני מתכבד להודיע ,כי מטעם הממ

מפני שטפונות )תיקון( ,תש"ר (3 ; 1960חוק לתיקון פקודת
הפטנטים והמדגמים ,תש"ך.1960

סגן מזכיר הכנסת

א.

צידון:

שלה הונחו היום על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה

(1 :

חוק

ב .שאילתות ותשובות
היו"ר

ק.

לוז:

נשמע עתה שאילתות ותשובות.

סכסוכים

בעתונות בדבר
 .1ידיעות
בהנהלת חברת החשמל
חברהכנסת ש .שיכמן שאל את שר הפיתוח ביום

י"א

בסיון תש"ר ) 6ביוני :(1960
אודה לכבוד השר אם יואיל להשיבני:
א( הנכונות הידיעות שהופיעו בעתונות ,לפיהן הנהלת
חברת החשמל ,שמתפקידה לשקוד על הנהלה סדירה ופיתוח
אחת החברות הגדולות והחשובות למשק המדינה ,עסוקה ,זה
זמן רב ,בסכסוכים פנימיים על רקע של חיכוכים פוליטיים בין
חברי ההנהלה ,שהפכו את הנהלת החברה לזירת התגוששות
בין הסיעות השונות של ה"הסתדרות הכללית" ?
ב( האם סבור כבוד השר שמצב מתוח זה  המשפיע
לשלילה על עבודתה והתפתחותה של החברה  יכול
להימשר ז
ג( מה בדעת השר לעשות על מנת להחזיר להנהלת
חברת החשמל את אופיר .המשקי הטהור ז

שרהפיתוח מ .בנטוב:
א( אינני יודע לאילו פירסומים מתכוון חבר הכנסת
הנכבד ; מכל מקום התשובה היא  לא.
בג( התשובה לסעיפים ב' וג' מסתברת מעצמה מתשו
בתי לסעיף א'.
1א.

עזרה לקליטתו

של

הקולונל

ו .קובלסקי בארץ
חברהכנסת פ .ברנשטיין שאל את ראש הממשלה
ביום בי באייר תש"ר ) 29באפריל : (1960
לקולונל הפולני ולדיסלב קובלסקי ,שהציל מאות יהודים
מצפורני הנאצים והשתקע בישראל ,לא הוגשה כל עזרה
באשר לקליטתו כמגיע לאדם שעשה כר .רבות לעם היהודי
תור גילוי אומץ לב וסיכון עצמי.
חובתנו האנושית והכרתנו היהודית מחייבות אותנו לפעול
בענין זד .להוכחת הכרת טובה לאיש שעזר לנרדפי עמנו
בשעה כה קשה לעם היהודי.

אי לכר אבקש את כבוד ראש הממשלה להשיבני:
באילו צעדים חושב כבוד ראש הממשלה לנקוט על מנת
להבטיח את קליטתו הנאותה של הקולונל קובלסקי בחיי
הישוב בארץ ז

ראשהממשלה ד .בןגוריון:
נכון הדבר שהקולונל ולדיסלב קובלסקי עזר הרבה
להצלת יהודים ,אבל הוטעה השואל הנכבד באומרו כי לא
הוגשה לו כל עזרה לקליטתו בארץ.
הידיעות שישנן בידי ואשר מטעמי כבוד לא אפרסם

אותן ,אומרות ההיפר .ומאמצי העזרה הולכים ונמשכים.
.2

מעמדה של הסתדרות העובדים הכללית
במדינה

חברהכנסת ש .ז .אברמוב שאל את ראש הממשלה
ביום י"ג באייר תש"ר ) 10במאי :(1960
ביום  25באפריל  1960פרסם "דבר" הצהרת המזכיר
הכללי של ההסתדרות ,מר פנחס לבון ,כדלקמן" :אני חושב
זאת לאיצדק צורב כאשר מעמידים את ההסתדרות בשורה
אחת עם ארגונים חלקיים אחרים בתור מדינת ישראל  ולא
בגלל הזכויות היסודיות של ההסתדרות ,אלא בגלל אחריותה
להיום ולמחר .נכון שמבחינת החוק הפורמלי ההסתדרות היא
ארגון חלקי ,כמו התאחדות האיכרים ,התאחדות הסוחרים,
ארגון הפרדסנים ,ארגון בעלי המלאכה ,הסתדרות הרופאים
ועוד עשרות ארגונים אחרים .אר מתי אנחנו חיים לפי הנוס

חאות של החוק הפורמלי? אנחנו חיים על פי החוק הבלתי
כתוב ,המעלה את ההסתדרות ומעמיד אותה בתור ההתפתחות
ההיסטורית של עם ישראל ומדינת ישראל והחוסר אותה



אם היא רוצה בכר או אינה רוצה בכך  לארגון היחיד
במדינת ישראל אשר מרצון ומתור הכרה מטיל על עצמו את
חובת טובתה של מדינת ישראל והאומה היהודית ונושא בעול
האחריות לכל מה שמתרחש".
מאחר שמאז התפרסמה ההצהרה הנ"ל לא באה כל
הכחשה ,הריני מתכבד לשאול את ראש הממשלה:
 (1האם כבודו ,כראש ממשלת ישראל ,מכיר בקיומו
של "חוק בלתיכתוב החוסן את ההסתדרות לארגון היחיד
במדינת ישראל אשר מרצון ומתון הכרה מטיל על עצמו חובת

טובתה של מדינת ישראל והאומה היהודית ונושא בעול האח
ריות לכל מה שמתרחש"?
 (2אם תשובת כבודו היא חיובית  האם בכוונת הממ
שלה להגיש הצעת חוק אשר תעניק גושפנקה פורמלית לחוק

הבלתיכתוב הנ"ל?
 (3אם התשובה היא שלילית  המוכן כבודו להבהיר
למזכיר הכללי של ההסתדרות ולכל ארגון חלקי אחר במדינה,

כי אין ממשלת ישראל מכירה בחוק בלתיכתוב כנ"ל ,וכי
היא ,ורק היא ,מטילה על עצמה את חובת טובתה של מדינת

ראשהממשלה

בןגוריון:

מקובלות על דעת רוב או מיעוט .ודאי שזוהי זכותו
מזכיר ההסתדרות הכללית /ואין הממשלה או אחד משריה
חייב לקבוע בכנסת עמדה לדבריו.
של

המדינה פועלת לפי חוקיה :אולם אין החוק מתערב בכל
פרטי החיים של האזרחים /ולמציאות החברתית הקיימת יש

בלי ספק משקל לא קטן בחיי הציבור /ושאלותיו של חבר
הכנסת הנכבד הן למעשה הבעת אירצון לקיום הסתדרות
פועלים רבתחברים.
כאזרח המדינה אין העונה שותף לאירצונו של השואל,
אבל אין לי ספק שחבר הכנסת המלומד יורע כמוני כי המוסד
הריבוני בישראל היא הכנסת /ומבין כמוני שכל שאלותיו אינן
אלא "ריטוריות" לפי הז'רגון הפוליטי /ואינן טעונות תשובה.
במדינה זו מחייב רק החוק כל אזרח במדינה /ואין חוק
אלא חוק כתוב שנתקבל בכנסת או קיבל תוקפו בכנסת אם
הוחק לפני קום המדינה.
.3

טיולים לקפריסין מטעם איגוד עובדי
ושמירת

שבת

וכשרות

חברהכנסת מ .פרוש שאל את ראש הממשלה

ביום

כ' באייר תש"ך ) 17במאי :(1960
נתפרסם שהאיגוד הארצי של עובדי המדינה עורך הקיץ
מחזורים של טיולים לקפריסין והם כרוכים בחילולי שבת וב
סעודות בבתי מלון בקפריסין /שכידוע אין שם אף בית מלון
כשר אחד.

אי לזאת הנני שואל:
מה חושב כבוד ראש הממשלה לעשות כדי למנוע חילולי
השבת במסגרת הטיולים הנזכרים על ידי עובדי המרינה ז
וכן מה חושב הוא לעשות כדי למנוע את הסעודות בבתי
מלון שאינם כשרים?


ראשהממשלה

ד.

בןגוריון:

הטיולים שמדובר עליהם בשאילתה אינם נערכים על

ידי הממשלה ,ואין זו אחראית להם בשום פנים ואופן /ואין
בזכות הממשלה להתערב בדבר כיצד אוכלים מטיילים באחת
הארצות השכנות.
.4

 (1האם הוקמה ועדת שרים למציאת פתרון לבעיות
שנזכרו בסעיף  66של קוויהיסוד ,ומה הרכבה ?
 (2מה הן מסקנות הוועדה הנ"ל?

ד.

בןגוריון:

הוועדה ,לצערי /טרם הוקמה .אני מקווה שתוקם בזמנה.

כל אזרח בישראל חופשי להביע דעותיו ,גם אם אינן

המדינה

קנותיה של הוועדה הנ"ל ,אבקש את כבור ראש הממשלה
להודיעני:

ראשהממשלה

ישראל ועול האחריות לכל המתרחש בה?

ד.

לשם כך כדי למצוא פתרון נאות להכללתם במסגרת ביטוח
חובה .ועדה זו תדון גם בדרכי הביצוע של ביטוח הבריאות".
מאחר שעד כה לא נודעו ברבים פרטים על עבודתה ומס

ועדת שרים לעניני בטוחבריאות

כללי
חברהכנסת ש .ז .אברמוב שאל את ראש הממשלה
ביום י"ד בסיון תש"ך ) 9ביוני : (1960
סעיף  66לקוויהיסוד של הממשלה קובע " :אשר לאז
רחים שלא יוכלו או לא ירצו להצטרף לקופותהחולים הקיי
מות או אלו שיקומו  /יידון הדבר בוועדת שרים שתקום

.5

שמירת ההוראות לקיום יום הזכרון
לשואה

ולגבורה

חברתהכנסת א .תלמי שאלה את ראש הממשלה
ביום כ' בסיון תש"ך ) 15ביוני :(1960
כידוע לכבודו ,חל לפי חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה,
תשי"ט ,1959איסור על הצגת תכניות בידור בתיאטרונים
ובתי קולנוע ,שאינן הולמות את רוח יום הזכרון .ההוראות
שהוצאו על פי חוק זה קובעות עור ,שלא תהיה באותו יום
שום תכנית בידור ושעשועים בתיאטרונים ,במועדונים ובבתי
קפה.
לאחר שקיבלתי אינפורמציה שהוראות אלו הופרו בעיר
חיפה ,ברצוני לבקש את כבודו לענות לי על השאלה :

האם מוכן כבוד ראש הממשלה לדאוג לכך ולהבטיח
שיישמרו כדין ההוראות שנקבעו על ידי כבודו לקיום יום
הזכרון לשואה ולגבורה ?

ראשהממשלה ד .בןגוריון:

השואלת הנכבדת לא מסרה לי תוכן האינפורמציה ,מקו
רה ומהימנותה ,ואיני יכול לקבל אותה או לדחותה או להת
ייחם אליה באיזה אופן שהוא.
ואשר לשאלה  התשובה היא ברורה :כל אזרח ומוסד
במדינה חייב לכבד הוראות החוק ,וכל מוסדות השלטון חיי
בים לדאוג לשמירת ההוראות ,ומשרד ראש הממשלה יקפיד
גם להבא על ההוראות המחייבות כל תושב ומוסד במדינה.

 .6נקיטת צעדים לשם הבאת
הרופא הנאצי מנגלה לדין
חברהכנסת א .רימלט שאל את ראש הממשלה ביום
י"א בתמוז תש"ך ) 6ביולי

:(1960

לפי היריעות בעתונות היה ד"ר יוזף מנגלה ,מי שהיה
רופא במחנה הריכוז באושוויץ והידוע לשימצה בשיטות
הזוועה הבלתי אנושיות ,שעינה בהן יהודים ולא יהודים
במחנות הריכוז ,במעצר מונע בארגנטינה לאחר שמערב גר
מניה דרשה הסגרתו .לאחרונה נמסר שמנגלה ברח לצ'ילי.
אי לכך אבקש מאת כבוד ראש הממשלה להשיבני:
מה עושה ממשלת ישראל על מנת להביא לידיעת ממש
לות המדינות השונות את פשעיו של מנגלה כלפי המין
האנושי ולדרוש תמיכתן בתביעת תפיסתו של הפושע והע
מדתו לדין?

בןגוריון:

ראשהממשלה ד.
פשעיו של מנגלה ידועים ברבים .ממשלת הרפובליקה
הפדרלית של גרמניה דרשה רשמית את הסגרתו.

נציגי ממשלת ישראל משתמשים בהזדמנויות שונות

להסביר לשלטונות המדינות בהן הם מכהנים ,וכן לעמיתיהם,
אופי פשעיו של מנגלה.
לא ידוע אם אמנם נעצר מנגלה בארגנטינה .ידוע רק

ידיעה

.7

בעיות

הילודה

על
חברהכנסת ז .ורהפטיג שאל את ראש הממשלה

ביום

י"א בתמוז תש"ך ) 6ביולי :(1960

ב"קול ישראל" שודרה בזמן האחרון סדרת שיחות על
הנושא "המשפחה הקטנה  זוהי בעייתך" .משיחות אלה,

ששופט פדרלי בבואנוסאיירס הוציא נגדו פקודת מעצר.

בעתונות

 .8סדרת שיחות ב "קול ישראל"

בדבר

שלאחת מהן האזנתי ועל היתר קראתי בעתונות )רצופה בזה

הקמת רשות עליונה להסברה

רשימה מעתון "הצופה" ,גליון יום ששי ,ו' בתמוז תש"ך

חברהכנסת א .רימלט שאל את ראש הממשלה

ביום

י"א בתמוז תש"ך ) 6ביולי :(1960
בעתונות מיום  3ביולי  1960התפרסמה ידיעה ,לפיה תוקם
רשות עליונה להסברה של מדינת ישראל ,שתקיף את כל
משרדי ההסברה הישראליים בארץ ובחוץלארץ.
אי לכך אבקש את כבוד ראש הממשלה להשיבני:
א .הנכונה הידיעה 7

ב .מתי תוקם הרשות הנ"ל ?
ג .מה יהיה הרכבה ?
ד .האם יימנו בין חבריה אנשי ציבור מכל החוגים ,אשר
יוכלו לתרום מיכולתם לעבודת הרשות 7

ראש"הממשלה ד .בןגוריון:

התשובה לשאלה א' היא  לא .ולכן שאלות בי ,ג',

ד'  בטלות.

 1ביולי  , (1960נתקבל הרושם שריבוי ילדים הוא דבר בלתי
רצוי.

עד כמה שידוע לי ,גם מתוך הערות שהושמעו עלידי
ראש הממשלה מעל במת הכנסת בהזדמנויות שונות ,מדיניות
הממשלה היא ההיפך מזה ואנו משתדלים לעודד ריבוי הילודה.
אי לכך אתכבד לשאול את כבוד ראש הממשלה:
האם חל שינוי בעמדת הממשלה בשאלה זו 7
.1
 .2ואם לאו  האין כבודו סבור ,ששיחות כאלה
פועלות בכיוון מנוגד למדיניות הממשלה 7

ראשהממשלה ד.
.1

בןגוריון:

לא חל כל שינוי בעמדת הממשלה בשאלה זו.

" .2קול ישראל" נוהג לתת ביטוי לדעות שונות .על
"קול ישראל" להימנע מכל שידור שאפשר להבינו כהטפה
למיעוט הילודה ,אבל אין הוא צריך להימנע מבירור בעיות
המשפחות מרובות הילדים  במובן החיובי.

ג .חוק שירות הקבע בצבאהגנה לישראל )גימלאות( )תיקון מס' ,(3
תש"ך (*1960
)קריאה ראשונה(

היו"ר ק .לוז:

נעבור לסעיף ג' של סדרהיום  חוק שירות הקבע
בצבאהגנה לישראל )גימלאות( )תיקון מס'  ,(3תש"ך

 .1960רשותהדיבור לסגן שר הבטחון.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הנסיון שנרכש ואי
הבהירות בפירוש מספר הוראות בחוק שירות הקבע בצבא
הגנה לישראל )גימלאות( ,חייבו אותנו לבקש מספר תיקונים

בחוק הקיים ; מהם מהותיים ומהם טכניים גרידא.
אשר לתיקונים המהותיים  :שניים מהם נועדו להיטיב
את מצבם של היתומים והאלמנות שאביהם או בעליהן נפטרו
בשעת מילוי תפקידם בצבא הקבע.
התיקון המתייחס ליתומים :יתום שאמו נישאה ,זכאי
לפי החוק הקיים לקיצבה בשיעור  15 %מהמשכורת הקובעת;
אך אם נפטר אביו במילוי תפקידו הרי הוא זכאי גם לתגמולים,

על פי חוק משפחות החיילים שניספו במערכה ,אלא שעל פי
החוק יש לנכות מהקיצבה את מחצית התגמול .מאחר שהתג

מולים שווים לכולם והם יציבים ,יוצא איפוא שלאחר ניכוי
מחצית התגמול ,בעיקר משכרם של בעלי דרגות נמוכות,
נשארים היתומים כמעט ללא קיצבה .מוצע איפוא להיטיב את
מצבו של היתום ולתקן הוראה זו ,על מנת להבטיח ליתום
קיצבה שממנה ינוכה במקום מחצית התגמול  שליש מקיצ
בתו ,או מחצית מהתגמול ,הכל לפי הסכום הקטן יותר.

*( רשומות )הצעות חוק ,חוב' .(426

שנית ,לפי החוק הקיים ,אלמנה העובדת במוסד ממשלתי
או ציבורי זכאית לקיצבה רק כאשר הכנסתה מהעבודה פחותה
ממחצית המשכורת הקובעת של בעלה המנוח .אלמנה משת
כרת בממוצע כ 250ל"י .סכום זה עולה על מחצית המשכורת
הקובעת ועל כן אינה זכאית לקבל קיצבה כלל .אשה כזו,
שהיא על פי רוב גם אם לילדים קטנים ,זקוקה להכנסה גדולה
יותר על מנת לקיים את משפחתה .לא רק שמהסכום של
 250ל"י מנכים את המסים ,אלא שהוצאותיה הן גדולות
יותר כתוצאה מהצורך בעזרה בבית ,תלבושת נוספת וכן גם
הוצאות נסיעה .יוצא איפוא ,שהחוק הקיים שולל ממנה
למעשה את זכות הקיצבה וסותר אינטרס ציבורי המחייב
עידוד השתלבותן בעבודה ,ובמיוחד כשהמדובר הוא בנשים
שבעליהן נפלו עקב מילוי תפקיד והן עדיין רובן ככולן בגיל
העבודה.
הצעת החוק נועדה להיטיב את מצבה של האלמנה ולהב
טיח לאלמנה קיצבה בסכום שיש בו כדי השלמת הכנסתה
מהעבודה עד לגובה המשכורת הקובעת /או שני שלישים
מהקיצבה לאלמנה ,הכל לפי הסכום הגדול ביותר.

התיקון השלישי מתייחם לבעלי תפקידים בצבא .בצבא
עלול בעל דרגה נמוכה יותר למלא תפקיד של בעל דרגה
גבוהה יותר :נאמר ,אלוףמשנה ממלא תפקיד של אלוף.
יתרה מזו ,במספר מקרים מעוניין המטה הכללי שקצין ימלא
תפקיד גבוה יותר ,לפני שהוא מקבל את הדרגה המתאימה,

כדי לעמוד על אופן ביצוע התפקיד .אולם קצין זה נחשב
כאילו היה בעל הדרגה המקבילה לתפקידו בכל המובנים.

ממילא אם הוא פורש לפנסיה ,אנו סבורים שמשכורתו הקו
בעת לצרכי חישוב הפנסיה תהיה המשכורת הריאלית שהוא
מקבל בהתאם לדרגת אחריותו באותה שעה.
רביעית /לפי החוק הקיים רשאי הרמטכ"ל להוציא לקיצ

בה חייל ששירת בשירות קבע לפחות שמונה שנים ,הנחשבות
לצרכי חישוב הקיצבה כאילו שירת עשר שנים .אולם ,למעשה,
בחישוב הגימלאות קובעים לא רק שנות שירות הקבע ,כי אם
גם ותק בטחוני או שירות חובה ועבודה במוסד מוכר .אם
לחייל שיצא לקיצבה ישנו ותק נוסף ,מוצע בזה שוותק זה
יצורף לשמונה שנות שירותו בפועל ולא לעשר שנים.
התיקון החמישי בא לשלול ממי שנידון על ידי בית דין
צבאי לגירוש מהצבא לא רק את קיצבתו ,לפי החוק הקיים,
כי אם גם את כל הגימלאות .הצבא חרד לכבודו ולמשמעת
שלו ואין הוא נוטה להקל ראש בעבריינים שנידונו על ידי
בית הדין לעונש של גירוש מהצבא.
שלושה תיקונים נוספים הם בעלי אופי טכני בעיקר.
הראשון :סעיף  14מנוסח באופן שאינו מפרש את הקשר
שבין נכה מצבא הקבע לבין היפגעותו תוך כדי השירות .כתוב
בו" :מי שפוטר משירות קבע לאחר שלקה בו בנכות" ,ואנו
מציעים לציין את הקשר הסיבתי ,דהיינו" :מי שפוטר משי
רות קבע מחמת נכות" .כלומר,לא תיאור של מוקדם ומאוחר,
אלא תיאור של סיבה ומסובב.
התיקון השני ,המתייחס לסעיף  12לחוק העיקרי ,מאם
שר לרמטכ"ל להסמיך ידי קציניו לתת הוראות בקשר להוצאה
מהצבא ,כדי למנוע ריכוז יתר בטיפול בחומר.
התיקון השלישי מוצע כתוצאה משני פסקי דין שניתנו

לגבי ענין חישוב תקופת העבודה במוסד מוכר .החוק הקיים
קובע כי בתקנות המתייחסות למוסד מוכר יש להביא בחש

בון שירות "תוך זמן שנקבע בתקנות" ו"בהתחשב עם
כל תשלום או זכות שרכש לרגל פרישתו מאותו מוסד"
)סעיף  52לחוק העיקרי( .מוצע עתה למחוק שני סייגים אלה
ולהסתפק בהוראה הגמישה יותר " :הכל לפי כללים ותנאים

שנקבעו בתקנות".
לפי מיטב ידיעותי עומדת הממשלה להציע תיקון זהה
נם לגבי חוק שירות המדינה )גימלאות(.
אבקש להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה.

היו"ר ק .לוז:
אנו עוברים לדיון .רשותהדיבור לחברהכנסת לנדאו.
חיים לנדאו )תנועת החירות(:
אדוני היושבראש .אנחנו נתמוך בהקלות המוצעות בחוק,
הן באלה הכרוכות בהטבת המצב של אלמנות ויתומים של
חיילי צבא הקבע ,והן באלה הכרוכות בקיצבה מוגדלת לקצי

נים שפרשו ,שקיבלו אותה עד עתה עלפי דרגתם ומעתה
עתידים הם לקבלה עלפי התפקיד שמילאו ,כמפורט בסעיף
הראשון .סיבה כפולה לכך  :ראשית ,ההצעות המקילות צוד
קות לגופו של ענין .שנית ,אני חושב שיש עוד סיבה המצ
דיקה את מתן ההקלות ,סיבה עמוקה יותר ,שעלינו לראותה
בעינים פקוחות מבחינת התגייסות הנוער לצבא הקבע בת
קופה האחרונה.
דומני שהולכת ומשתררת בציבור הרגשה שהמתח הבט
חוגי פג ,כי ישראל הגיעה כביכול אל המנוחה ואל הנחלה.

אין רואים את הסכנות שמסביבנו; אין תחושה של הסכנה

העלולה לבוא עלינו .המתח ירד .מצר שני ,נפתחות היום
לפני הנוער הלומד דרכים מפתות  והפיתוי הוא טוב 
להתקדמות בחיים בשטחי מדע שונים .לא רק בעולם הרחב,
אלא אף בישראל  ואני מציין תופעה זו בחיוב  נפתחה
הדרך לרווחה לפני הנוער הלומד .ואכן ,הוא משקיע מאמץ
להתקדמות אינטלקטואלית ונמשך לשטחי המדע ,המחקר
והמקצועיות .בהביאנו בחשבון גורם זה ,ובהתחשב בעובדה
שפג המתח הבטחוני שהיה בשנים שעברו גורם מדרבן לגיוסו
של הנוער הטוב לצבא הקבע ,עלינו לקבוע שאנו עלולים לעמוד
לפני מצב' שנוער טוב הדרוש לצבא והמהווה עתודת הקצונה,
בה תלויה יעילות הצבא ורמתו המקצועית והמוסרית  נוער
וה לא יימשך לצבא .על כן יש לעשות את הכל על מנת שנוער
ודוקא הטוב שבו ,המסור ,הנאמן
זה ילך לצבא הקבע
והאינטלקטואלי שבו .על כן חשוב  אם כי אין זה
גורם מכריע  שיובטח לו כי כאשר יפרוש מן הצבא'
אחרי שנים של שירות שבהן נתן את אשר נדרש ממנו ,ייהנה
מקיצבה שתאפשר לו סידור כלכלי מינימלי ,מתקבל על
הדעת' ושתהא לו הרגשה כי אלמנתו או שאיריו יזכו גם הם
לקיצבה הוגנת .מבחינה זו אני סבור שיש לתמוך בתיקונים
המוצעים.



בהקשר זה עלי לציין עוברה סימפטומטית בתחום זה .אין
זה סוד שבוגרי הפנימיה הצבאית ,למרות שהצבא משקיע בהם
די עמל וכסף ,אינם מתגייסים לצבא הקבע .אני חושב כי כדאי
שעובדה זו תהא ידועה ,ביחוד בבחינת ממנטו ,שצריך להדריך
אותנו להכוונת הנוער ,לחינוך הנוער ,ואולי אף לחידוש התו
דעה וההכרה של המצב הבטחוני ,באשר המצב השקט לכאורה
הוא כפי הנראה חולף.

עוד הערה אחת בקשר לסעיף  1של התיקון המוצע .סגן
שר הבטחון הסביר את הסיבה לתיקון .קורה שקצין בדרגת
סגןאלוף ממלא תפקיר של אלוף ,אבל לא קיבל עדיין את
הדרגה של אלוף ,כי עליו לעבור תקופת נסיון עד אשר יימצא
מתאים לתפקיד ,ויכול להיות שתוך תקופה זו יפרוש מהצבא
ולפי התיקון המוצע צריך הוא לקבל קיצבה לא לפי דרגתו,
כי אם לפי הדרגה הגבוהה יותר ,הצמודה לתפקיד שמילא
באחרונה .זה יכול ,כמובן ,לקרות לא דק לגבי סגןאלוף ,אלא
באותה מידה גם לגבי רבסרן או לגבי סרן.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
אני רק הבאתי זאת כדוגמה.

חיים לנדאו )תנועת החירות(:
נכון.

נכון הדבר ,שבטרם העלאתו בדרגה של קצין הקשורה
במילוי תפקיד אחראי יותר ,עליו לעבור גם תקופת נסיון
מסויימת .אבל אני יודע שלפעמים תקופת גסיון זו ממושכת
יתר על המידה ודומני שמבחינת המורל של הקצונה בצבא זו
תופעה לא בריאה .הייתי מציע שתקופת הנסיון תוגדר ,תוגבל,
וקצין הממלא תפקיד שהדרגה הצמודה אליו גבוהה מדרגתו,
ירע שיש גבול לתקופת הנסיון  מחצית השנה או שנה,
בהתאם לתפקיד ולדרגה .אבל בל יתמשך הדבר יתר על
המידה ,כי אין הוא מחזק את הרוח הטובה שאנו מעוניינים
בה בקרב הקצונה בצבא ,לכל שלביה.
אין דעתי נוחה כל כך מההחמרות המוצעות בחוק זה.
אמנם ,אני תומך בסעיף  ,6המציע שלילה כללית של מתן גימ
לה  לא רק של קיצבה ,אלא גם של מענק ,כי גימלה
כוללת גם קיצבה גם מענק  במקרה שחייל בצבא הקבע
גורש מהצבא לסי פסק דין של ביתדין צבאי .אני בעד החמרה

זו ,כי מי שגורש מהצבא אין לתת לו גימלה ,הניתנת לחייל
בער שירותו הטוב בצבא .לא כן דעתי לגבי סעיף 4ן המוצע

כאן חמור מאד .אין זה ענין למשחק מלים ,כאילו מי "שלקה

בו" אינו זוכה ,ואילו מי "שלקה בה"  זוכה .כאן משחק
המלים הוא בין "בו" ובין "בה" .אני חושב שאם חייל לקה

בנכות בשירותו בצבא  בשיעור   35%הרי משפוטר
משירותו בצבא זכאי הוא לקיצבה ,ואין כל צורך בקשר
סיבתי בין נכותו לפיטוריו .הרי ייתכן שקצין או חייל בצבא
הקבע געשה נכה בצבא וכעבור זמן מה פוטר בגלל סיבות

היו"ר ק .לוז:
רשותהדיבור לסגן שר הבטחון.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
אני רוצה רק להעיר מספר הערות לדברי חברהכנסת
לנדאו.
סבורני שהקיצבה אינה באה למשוך את הנוער לצבא
הקבע ,כי אם לפצות את המשרת בצבא הקבע על העבודה

המצויינת שהוא עושה ועל סיבונים רבים שהוא נוטל על

כאשר מדובר בנכה ,על המדינה לשאת בעול .והרי אין מדובר
כאן בנכות קודמת ,אלא בנכות שלקה בה תוך כדי שירותו.

עצמו מתוך התנדבות וראיית חומרת המצב .עם כל הסכמתי
לדברי חברהכנסת לנדאו ,שעלינו לעשות מאמצים להגביר את
התחושה הבטחונית ולהגביר את ההתגייסות וההתנדבות לצבא
הקבע ,אין החוק הזה כשלעצמו משמש מטרה זו ,אלא ,כפי

אני מציע איפוא לדחות את התיקון המוצע ולהשאיר את

שאמרתי ,הוא בא לפצות את אשר ראוי לפיצוי כתוצאה מה

שאינן קשורות בנכותו .הבגלל זה יש למנוע ממנו קיצבה ?
הרי הוא בכל זאת נכה .אני חושב שזה אינו מוצדק לחלוטין.

ההוראה הקיימת בנדון זה.
ומתברר כי כקשר לאמור בסעיף זה ,מוצע דבר עוד יותר

חמור ,שיש בו אפילו משום הפרזה נוספת .כוונתי לסעיף ,11
המציע להפעיל את סעיף

4

באורח רטרואקטיבי' כלומר הסעיף

החדש יחול לא רק מהיום והלאה' או מיום היכנס תיקון זה
לתוקפו ,אלא הוא יחול אף שש שנים אחורנית .פירוש הדבר,

שירות.

הערה שניה ,לגבי בוגרי הפנימיה הצבאית בחיפה .נכון
הוא שאחוז המתגייסים מבין בוגרי הפנימיה הצבאית הנש
ארים בצבא הקבע אינו משביע רצון .אך מצד שני ,הפנימיה
הצבאית קיימת בסך הכל חמש שנים ,ואפילו במדינה צעירה

כמו ישראל אנחנו סוברים שמוקדם מדי להוציא פסקדין

מי שלקה בנכות תוך שירותו בצבא' בשיעור  ,35%והוא

קיצוני כתוצאה מנסיון כל כך קצר .בין היתר ,למשל ,הוצע
שכל מי שמתקבל לפנימית הצבאית ,יתחייב מראש לשרת
הלאה בצבא הקבע ,אך לא קיבלנו הצעה זו ,מתוך תקווה
שאלה שלומדים בפנימיה הצבאית יגיעו לצבא הקבע מרצונם
הם .ייתכן שאם לא תהיה ברירה ,נצטרך לנקוט בשיטות

כפול .אני חולק על עצם התיקון המוצע בסעיף  .4אני חושב
שהוא אינו צודק ,הוא אינו נכון .אבל גם אם הגעתם
למסקנה ששגיתם במשך שנים ואתם רוצים לשנות את המצב
וליצור קשר סיבתי בין הנכות והפיטורים ,למה תבוא לשנות
לגבי העבר ? מי שהזדרז והבטיח לעצמו את זכויותיו  יקבל
קיצבה ,כי בסעיףקטן )ג( מדובר על איביטול זכויות שהוקנו.
לעומת זה ,חייל שאמנם הגיש בקשה ,בהתאם לחוק ,אך
זכויותיו טרם הוכרו על ידי הממונה ,עם היכנס חוק זה
לתוקפו  מאבד את זכויותיו .איה הרגשת הצדק ?

אחרות.

פוטר משירותו' אבל לא הזדרז להגיש את הבקשה ,או אפילו
הגיש אותה ,אלא הממונה לא הסדירה ולא אישר אותה עד
יום היכנס חוק זה לתוקפו  הרי הוא מאבר את זכותו

רטרואקטיבית .אני מתפלא  :איננ* מבין זאת .המשגה הוא

אני שולל גם את סעיף  4וגם את הסעיפיםהקטנים )ב(
ו)ג( של סעיף .11
לא אעיר הפעם כל הערה לגבי סעיף )11א( ,הדן ברט
רואקטיביות תוקפם של הסעיפים  1ו  6מיום תחילת החוק

העיקרי ; כלומר ,שש שנים אחורנית ,ואפילו יותר מזה ,כי

דבר נוסף ,לגבי הקשר הסיבתי בין הנכים לבין החוק.
חוק הנכים אינו מכיר בכל מחלה ובכל נכות .חוק הנכים
מיועד לטפל בנכים שנפצעו כתוצאה מפעולה ,הן במלחמה
והן בצבא הקבע .לאמור ,אם ארם לקה במחלה שאין לה קשר
עם פעולתו ,הרי אינו נכלל בקטיגוריה של חוק הנכים .אין
כוונת התיקון לפגוע בזכויות הקיצבה הרגילות של המשרתים
בצבא ,אבל מצד שני ,חוק הנכים ,כאמור ,כולל את אלד,
שנפגעו בשירות פעיל ,ומה שקיים לגבי כל הנכים ,אנחנו
מציעים שיהיה קיים לגבי נכים של שירות הקבע.
היות וזה נושא מסובך למדי,
לגבי הרטרואקטיביות
אני מציע שיתקיים דיון יותר מפורט בענין זה בוועדת
העבודה.



היו"ר

ק.

לוז:

החוק העיקרי מדבר על מתן קיצבה לא רק מיום תחילת החוק,
אלא למעשה מהיום שהרמטכ"ל יחליט עליו .ייתכן שזה נכון.
אבל רטרואקטיביות של עשר שנים ...אני רוצה לדעת במה
מדובר .ייתכן שיש הצדקה לדבר .אבל הייתי אומר שמבחינת
האסתיטיקה של החקיקה זה לא כל כך טוב .הייתי מציע דרך

נצביע על ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת
העבודה.
הצבעה
ההצעה להעביר את חוק שירות הקבע בצבאהגנה

אחרת לפתרון הבעיה ולא לעשות זאת בצורת חקיקה פיס

לישראל )גימלאות( )תיקון מס'  ,(3תש"ך,1960

קלית רטרואקטיבית לתקופה של שמונה או עשר שנים.

לוועדת העבודה נתקבלה.

ד .חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון( ,תש"ך(* 1960
)קריאה ראשונה(
היו"ר ק.

לוז:

סגן שרהבטחון ש .פרס:

נעבור לסעיף ו' של סדרהיום :חוק למניעת הסתננות

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .התיקון המוצע לחוק

)עבירות ושיפוט( )תיקון( ,תש"ך ,1960קריאה ראשונה.

מניעת ההסתננות נוער לטפל בבעיה שממדיה הגדלים מחייבים
תשומת לב מיוחדת .במשך שלוש וחצי השנים האחרונות

רשותהדיבור לסגן שר הבטחון.
 (.רשומות )הצעות חוק ,חובי

.(426

יצאו מישראל לארצות ערביות כ 536תושבים ,מהם
בששת החודשים האחרונים בלבד.
אנו מצויירים בשתי אפשרויות חוקיות לטפל בבורחים
אלה .אפשרות אחת  אולי היא חמורה מדי  העמדת
הנאשם לדין לפי סעיף  21של החוק לדיני העונשין )בטחון

רשותהדיבור

136

תשי"ז,1957

המדינה(,

המירבי שלו הוא  15שנות

שהעונש

מאסר .ואפשרות חוקית אחרת  שהיא אולי קלה מדי 
העמדת הנאשם לרין על עבירת יציאה מן הארץ ללא היתר
יציאה ,שהעונש המירבי שלה הוא שנד ,אחת ו 1000לירות קנס.
האפשרות

חמורה מדי ,כי ישנו בדרך

הראשונה היא

כלל הבדל בולט בין מניעיו של המסתנן לארץ ובין אלה של
מסתנן לחוץלארץ .רוב המסתננים לארץ באים בכוונה מפו
רשת לחבל כבטחון המדינה ,לפגוע בשלום תושביה ,ברכושה
ובכבודה .ועל פי רוב הם שליחי מטות של מדינות

המצהירות

על איבה בלתי פוסקת כלפי מדינת ישראל .לעומת זאת תושב
ישראל המסתנן לירדן ,ללבנון ולפעמים לרצועת עזה ,הוא
שליח של עצמו וכוונותיו לא תמיד מפורשות .לפעמים המניע
לכך הוא ריב משפחתי או יצר הרפתקני ,לפעמים כמובן גם
הסתה הבאה מעבר לגבול .אך משהוא מגיע לצד השני של
הגבול ,הוא משרת בעקיפין או במישרין את דרישות האויב,
הוא מוסר פרטים על כל מה שידוע לו או נדמה שידוע לו

על מערך צה"ל ומחנותיו .עוד יותר :אחדים מהבורחים
מצטיידים בידיעות כאלה מראש ,טרם בריחתם ,כדי להשתמש
בהן בשעת הדחק ,וממילא הם ממלאים בכך תפקיד של מוסרי

ידיעות אסורות.
הכנסת

האורחים

המצפה

לבורחים האלה היא

מאכזבת

למדי מנקודת מבטם הם ,ומסוכנת למדי מנקודת מבטנו אנו.
ארצות

מחזירות אותם

מסויימות

ועדות

באמצעות

שביתות

הנשק ,כאילו המעשה נעשה בשוגג .גם בתיהמשפט עלולים
להגיע למסקנה שאין במקרים אלה הצדקה להפעיל את החוק
לתיקון דיני העונשין )בטחון המדינה( ,הדן בריגול בכוונה
תחילה .ואילו במקרים אחרים משלחים את הבורחים בחזרה
לישראל מתוך מגמה ברורה של ריגול .ושוב ,אין הבורח
משרת את

מרצונו

צרכיו

הוא ,כי אם

צבאיים

צרכים

מוכתבים,

העוינים למדינת ישראל .ואם כי אנו מבחינים בין מסתננים
בפקודה לבין מסתננים בכוח עצמם ,אין אפשרות להתעלם
מחומרת המעשה.
האפשרות האחרת ,כלומר העמדת הנאשם לרין רק בגלל
העבירה של נטישת הארץ ללא היתר יציאה ,אינה מכסה את

מעשה החתירה בדיעבד ,והיא קלה מדי מבחינת מידת העונש
ועלולה לעודד קליראש.
מכאן באה הממשלה למסקנה שהתופעה החדשה מחייבת
קביעת

עונשים

שירתיעו

בורחים

פוטנציאליים

ושיהלמו את

חומרת העבירה.
אני מבקש שהכנסת תעביר הצעת חוק זו לוועדת החוץ
והבטחון.

היו"ר ק .לוז:
הוויכוח בחוק זה יהיה אישי.

רשותהדיבור

לחברהכנסת

רימלט; אחריו  חברהכנסת אליהו מרידוד.
אלימלך רימלט )הציונים הכלליים(;
לא ביקשתי רשות הדיבור.

אליהו מרידור )תנועת החירות(:
אני מוותר על רשות הדיבור בדיון על חוק זה.

היו"ר

ק.

לוז:

רשותהדיבור

לחברהכנסת אברמוב.

 איננו באולם.

לחברהכנסת טובי; אחריו



חברהכנטת

רובין.

תופיק טובי )מק"י(:
כנסת נכבדה .בראשית דברי על הצעת חוק זו אני רוצה
להגיד כמה מלים כהקדמה.
שאלת הפליטים הערבים וסבלותיהם ,שאלת הרחקת

מאות אלפים של אנשים מכפריהם ,מאדמתם ,ממולדתם ,הפי
רוד האכזרי בין משפחות ,כאשר המרחק לפעמים איננו עולה
על כמה קילומטרים ,והעדר האפשרות של פגישה ומגע 
אלה ודברים טראגיים ועצובים אחרים ,שהם כמובן תוצאות
אכזריות של מצב המלחמה והעדר השלום בין ישראל והאר
צות הערביות  דברים אלה המגלמים סבל אנושי וטרגדיות
גדולות ,הם הם יסוד מה שקוראים בעיית "ההסתננות",
שעליה מדובר בחוק שהצעת חוק זו רוצה לתקנו.
בשלום ,כמובן ,טמון פתרונן של בעיות אלה .אך גם
כדי להגיע לשלום ,יש להביא בחשבון בעיות אלה ,ואין
להתעלם מהן.
ראש הממשלה יכול לעקם את המספרים על הפליטים
ולהתדיין על מספרם כרצונו .אגב ,כשראש הממשלה תיקן את
פולברייט ודיבר בשבוע שעבר על כך ש 500,000ערבים היו

גרים בזמן המאנדאט בשטחה של ישראל ,ואמר זאת במטרה
להקטין את מספר הפליטים ,הוא אמר דברים מטעים .השטח
הזה שדיבר עליו ראש הממשלה ,שבו גרו  500,000ערבים.

אינו אחר אלא השטח שהוקצב לישראל לפי חלוקת או"ם.
בשטחים שברשות ישראל כיום גרו כמובן הרבה יותר מן
 500,000ערבים .אך לא התדיינות על מספר הפליטים תפתור
את הבעיה .ראש

הממשלה אינו מסכים להחזיר אפילו פליט

אחד; ובדרך שלילת זכותם של הפליטים הערבים לשוב
למולדתם ,מרחיקה הממשלה את ישראל מחוף השלום.
ולכן מגבירים אנו את מאמצינו וקוראים להמוני העם
להגביר את מאבקם לפתרון של שלום לבעיה הפלשתינאית
בדרך שינוי פני המדיניות הישראלית לעבר מדיניות המבו
ססת על הכרה הדדית בזכויותיהם הצודקות של שני הצדדים,
לרבות זכות הפליטים לשוב

למולדתם ,ואז יחדלו להיות מה

שקוראים "מסתננים" וינועו משני עברי הגבול מבקרי שלום
ודורשי ידידות.

ואשר להצעת התיקון המונחת לפנינו .היא באה להרחיב
את המונח מסתנן כדי לכלול בו תושבים המוכרים כאזרחים
ישראליים .אנו מתנגדים להרחבה הזאת .אנו מתנגדים לכך
שאגשים העוזבים את הארץ ללא היתר יציאה יישפטו עלפי
חוק בטחון המדינה ,גם כשהם יוצאים לארץ ערבית ,אם אין
כאן פעילות מיוחדת הקשורה במעשה ריגול או פעילות דומה.
אנשים אלה כמו אחרים ,אם עברו עבירת חציית הגבול בלא

רשות ,יש להביאם לדין עלפי החוקים הקיימים של יציאה
ללא אשרה.
רצוני לגנות את הפראקטיקה הקיימת וההורסת במיוחד
את חייהם של עשרות בני הנוער הערבי ,והופכת את חייהם

לגיהינום ,וזוהי הפראקטיקה להביא אנשים כאלה למשפט ,על
פי החוק לתיקון דיני העונשין )בטחון המדינה( ולהאשימם
בעבירות בטחוניות ,במסירת סודות ,במגע עם סוכנים זרים,

ובלבד להרשיע אותם ולהעניש אותם בחומרה ,אףעלפי
שרבים מהם ,כלשון דברי ההסבר ,לא היתה מטרתם או
כוונתם מגע עם סוכן זר ,וגם לא מסירת ידיעות לסוכן זר.
רבים מבני התושבים הערבים הובאו עלפי אשמה כזו
שלא היו אשמים בה ,לא במגע עם סוכן זר ולא במסירת ידי
עות ,ונאלצו אחרי עינויים ומכות להודות בעבירה מסוג זה,

וכך הושלכו לכמה שנות מאסר באופן שרירותי ואכזרי על
עבירה של חציית הגבול ללא רשות.

בחירות ובכבוד .אין אנו יכולים להסכים להשוואת "דין
מסתנן לארץ האויב לדין המסתנן מארץ האויב" כלשון דברי
ההסבר .לכן אנו מציעים להחזיר את הצעת החוק לממשלה.

לארצות הערביות? יש כמובן כל מיני מקרים ,יש גם יהודים
סתם ,יש גם תיירים ,יש גם משרתיהם של המודיעין משני
הצדדים ולפעמים זהו אותו האדם ,יש ויש  אך אנו עדים
כיום לתופעה מדאיגה החוזרת מדי פעם בפעם ,כשנוער ערבי

חנן רובין )מפ"ם(:

מי הם האנשים החוצים כיום את הגבולות מישראל

מבני האוכלוסיה הערבית בישראל מאוכזב ,מחוסר עבורה או

מחוסר פרספקטיבה לחיים ,פרודוקטיביים ,מגיע למצב של
התייאשות מן האפשרות של חיים מתוקנים ,חיי כבוד
בישראל.
בעיות הנוער הערבי הולכות ומחמירות ,נמשכת ללא
שינוי מדיניות סגירת מקומות העבודה בפני בוגרי בתיהספר
התיכוניים .נוער ערבי רב נושר מבתיהספר ונדחק לעבודה
השחורה ביותר .הנוער הערבי ,עלפי רוב ,לא נקלט בתעשיה

ובעבודה מסודרת .אין בתיספר מקצועיים .יש ביתספר אחד
בנצרת אשר בכל שנה יוצא ממנו מספר מועט מאד של חניכים,
ואפילו להם אין תעסוקה .מכבש האפליה הלאומית מאפיל
על חייו של הנוער הערבי .עצם היחס הזר .והאפליה הזאת
יוצרים גם הרגשה שאולי בארצות הערביות אפשר להסתדר
טוב יותר.
אנו כמובן שוללים דרך זו ,דרך שאינה דרך .בעיות
כלכליות ,חברתיות ופוליטיות לא ימצאו את פתרונן בדרך זו.
ואנו מסבירים את הדבר הזה לטובת הנוער הערבי .אנו
קוראים אותו להיאבק כאן במקומו למען זכויותיו ולמען הת
פתחותו .יחד עם זאת אנו נאבקים נגד יחס השלטונות כלפי
הנוער הערבי הישראלי ,שהוא הוא היסוד של הבעיה הכאובה
הזאת של עזיבה מישראל לארצות הערביות.
יש גם ידיים מלוכלכות הפעילות בשטח זה .לא אחד
הוא המקרה שאנשים מפוקפקים מפתים נערים בעלי קלות
דעת לעבור לארץ ערבית זו או אחרת ,וכשנוער זה העומד
לחצות את הגבול נתפס עלידי משמר הגבול או הצבא ,הוא
נכלא בישראל .ואז מתחיל הפרוצס של סחטנות ,פרוצס המכוון
לקנות אותו ולגייסו לשירותי המודיעין הישראלי במחיר של
שחרורו ושל איהעמדתו למשפט .גם קורה לפעמים שאותו

פרוצס נעשה בצד השני של הגבולות כשמצליחים לעבור .וכך
נהרסים חייהם של בני נוער אשר חלמו על חיים פרודוקטי
ביים ,פוריים ,מאושרים ,חיים שמדיניות האפליה והדיכוי כאן
פועלת נגד השגתם .וקורה לפעמים שמשמר הגבול או יחידות
הצבא יורים והורגים ,כפי שקרה לשלושת הצעירים מלוד
לפני כחודש ימים ,מקרה שבו נהרג צעיר ושמו אננקיב .הוא
היה קרבן המשטר שבו חי הנוער הערבי בישראל ,משטר
הדיכוי ושלילת הזכויות.
גם כאן ובהזדמנות זו רצוני להתריע נגד ההפקרות הזאת
כלפי חיי ארם .עלפי רוב יורים במצבים כאלה בלי אבחנה,
בלי אזהרה ,וכך נפל צעיר זה מלוד.
לכן ,בהזדמנות זו הננו מעלים את התביעה לשינוי יסודי
של מדיניות האפליה והפקרת זכויות הנוער הערבי בישראל.
יש להבטיח את קליטתם של בוגרי בתיהספר התיכוניים ,פתי
חת בתיספר מקצועיים ,כניסת הנוער הערבי העובד לתעשיה
ולמקומות עבודה יציבים וחיסול משטר האפליה וההשפלה
הלאומית .זהו צו השעה ,ואסור שיישמעו דברים כדברי ראש
הממשלה ,שלבעיית הנוער הערבי המשכיל אין תקנה .לא הנו
ער הערבי ולא התושבים הערבים לא ישלימו עם מצב בלתי
תקין זה של רמיסת זכויות .הם ייאבקו כדי להבטיח את האינ
טרסים החיוניים שלהם ,למען יחיו במולדתם בשוויון זכויות,

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .שאלת היציאה מן
הארץ לארצות השכנות היא בעיה אמיתית ,והמספרים אשר
הביא לפנינו סגן שר הבטחון הנכבד מעידים כי התופעה הזאת
עשויה להדאיג .השאלה היא כיצד לטפל בענין הזה.
בראשית דברי רצוני לציין ,שיש לי היסום רציני לגבי
החוק המוצע ,והייתי רוצה לעמוד קודםכל על הצד המשפטי
של הענין.
אם תושב הארץ מוסר ידיעות לשירותי המודיעין בארצות
השכנות או לסוכנים זרים ,כי אז הוא אשם בעבירה נגד
החוק לתיקון דיני העונשין )בטחון המדינה( ,ואינני חושב שה
פרקליטות תוותר על הגשת תביעה נגד אנשים אשר להם
היא מייחסת עבירה נגד בטחון המדינה ואשר נגדם יש חומר
הוכחות מספיק בעיני הפרקליטות .מתרשם אני ,כי מוצע כאן
חוק אשר בא לטפל באנשים אשר חומר ההוכחות נגדם בדבר
עבירות ריגול או עבירות דומות לכך ,אינו מספיק .ואז בא
יוזם החקיקה הזאת ואומר :אמנם אין לנו חומר מספיק כדי
להוכיח מה שעל התביעה להוכיח במקרה של האשמה על
ריגול או עבירה דומה לזו ,אך מכל מקום ,בהיעדר חומר כזה,
נטיל עונש חמור על עצם היציאה מן הארץ.
סגן שר הבטחון לא אמר כי אלה הם השיקולים שהיו
לנגד עיניו .אבל אינני חושב שאעשה לו עוול אם אומר
ששיקולים כאלה וראי פעלו בין אלה שיזמו את החוק המוצע.
אינני שותף לשיקולים מסוג זה .אינני שותף לנוהג המש
תרש והולך  גם בחוק בטחון המרינה  לחוקק חוקים
אשר כל תוכנם המהותי הוא להקל על התביעה ועל פרקליטות
המדינה בכמות ההוכחות שעליה להביא .אני רואה בחוק
שלפנינו כעין תחליף שבא להרשיע אנשים אשר אין כנגדם
חומר הוכחות מספיק ,כדי להוכיח שהם מרגלים .אומרים אז:
אמנם לא יכולנו להוכיח כי אתם מרגלים ,ובכל זאת תהיו
צפויים לעונש מאסר של חמש שנים.
חברי כנסת נכבדים ,הדבר הזה אינו נראה לי .זה אינו
נראה לי מבחינת גישת המחוקק ,וזד ,אינו נראה לי מבחינת
הכללים אשר עלפיהם צריכה לעבוד הקטיגוריה במשפט
פלילי .על הקטיגוריה במשפט פלילי ,עליה ועליה בלבד,
להוכיח את אשמת הנאשם .לא ייתכן ליצור עבירות במקום
העבירות אשר אליהן בעצם מתכוונים ,עבירות אשר לגביהן
מספיקה כמות פחותה של חומר הוכחתי .אני רואה את הבעיה

הזאת כרצינית מבחינת הסדרים הטובים של משפט פלילי:
וסדרים טובים של משפט פלילי חייבים להתקיים בכל משפט
פלילי ,על כל נושא ,בכל ענין.
יש פגם שני ,שעל כל פנים בלבי מעורר היסוס ,ואפילו
היסוס רציני ,לגבי החוק המוצע .החוק המוצע ,בעצם ,מוציא
את האיש היוצא מן הארץ ממסגרת השיפוט הרגיל ,ומכניסו
לתחום השיפוט של ביתדין מיוחד .המדובר הוא בחוק למני
עת הסתננות .החוק למניעת הסתננות מאפשר לשפוט אנשים
לפני בתידין מסוג מיוחד .חוק זה גם מאפשר סטיה מדיני
ראיות .אינני חושב שדבר זה מוצדק לגבי מקרים מסוג זה.
ברם ,אינני פטור מלהקשיב לנימוקים שהביא לפנינו סגן
שר הבטחון .הוא אמר :רבו המקרים  ומסר מספרים .אם
רבו המקרים ,ייתכן שהדבר מצדיק החמרה בהוראות החוק

הפלילי .אבל  למה החמרה מעונש של שנת מאסר אחת

עד חמש שנות מאסר? מדוע לא  משנה לשנתייםמאסר?
איני חושב ,שהמצב מצדיק ליצור עבירה מטיפוס חדש ,שהיא
מסוג פשע ,כשהעונש הצפוי לעבריין הוא חמש שנות מאסר.
ייתכן ,כאמור ,שיש צורך בהוראות חוק מתאימות ,כדי להגדיל
את מידת העונש ,אבל אינני חושב שיש הצדקה ליצור את
העבירה החדשה ,הנוספת הזאת ,ולהכניסה למסגרת של חוק
שאיננה מתאימה לה ,החוק למניעת הסתננות אינני חושב גם
שצריך לתת לצעיר זה או זה תו שהוא נשפט בעבירה על
החוק למניעת הסתננות .אותן מטרות שסגן שר הבטחון מבקש
להשיגן בענין זה ,יוכל להשיגן גם בדרך אחרת.
ולסיום



אוסיף שתי הערות .אני בדרך כלל נגר יצירת

חוקים מיוחדים ,בעיקר בשטח הפלילי ,מה גם כאשר הדבר
קשור בענינים אשר מבחינה מסויימת נוגעים ליחסים בין

יהודים וערבים .אני בדרך כלל נגד חוקים המאפשרים או
מחייבים שיפוט צבאי אכסטרהאורדינרי לגבי אזרחים .אני
מתנגד לכך גם במציאות הספציפית הקיימת בארץ וגם בדרך
כלל .אני חושב שקיימת בעיה של הנוער הערבי ,שצריך
לראות  ואני רוצה שיראה ושיוכל לראות  את עתידו
בארץ ,אני רוצה שתהיינה לו אפשרויות הוגנות להתקדמות.
ראש הממשלה מצא לנכון להבטיח בתקופה האחרונה כמה
פעמים ,שתיעשה פעולה מיוחדת להבטחת קליטתם של משכי
לים ערביים צעירים בכל ענפי המשק .ידידי חברהכנסת ח'מיס
עמר לא פעם על נושא זה .לא פעם הושמע הדבר הזה בקרב
חוגי הציבור הערבי והיהודי גם יחד .אין לזלזל בבעיה זו.

חוששני שחברהכנסת טובי הרחיק לכת היום כאשר צירף
לנושא ,בו אנו עוסקים ,ענינים שאינם שייכים לנושא .סבורני
שיכול היה לשרת ענין ,שאני מניח שהוא חשוב לו ,שירות
יעיל יותר ,נכון יותר ונבון יותר ,אלמלא היה מצרף לשאלה
של הנוער הערבי וקליטת משכילים ערביים צעירים ,בוגרי
אוניברסיטה

ובוגרי

בתיספר

תיכוניים,



נושאים

אחרים

שאינם שייכים לענין ,עם כל חשיבותם .מוטב היה ,אילו
נמנע חברהכנסת טובי מלקשור לנושא זה נושאים אחרים.

תופיק טובי )מק"י(:
ישמרני האל מעצותיכם.

חנן רובין )מפ"ם(:
איני רוצה לתת לך עצות ,אלא להתווכח אתך ,חבר
הכנסת טובי .כדי להבהיר את דברי אוסיף ואומר ,שעלידי

הפרזה והשמעת ביטויים שאין להם מקום ,אתה ,כמו מפלגתו,
גורם נזק לענין שאנו קוראים לו "שיתוף יהודיערבי" .אנו
לוחמים על הבטחת זכויותיו האזרחיות של האזרח הערבי
במדינת ישראל .לא רציתי להתווכח אתך ,על כל פנים לא
להתפלמס; אבל קריאתהביניים אילצה אותי להיכנס במקצת

לנוסח של פולמוס ,אני חושב שמדיניותה של מפלגתו היתה

והסוציאליסטי  יש בה משום הישג חשוב לאזרחים הערביים
והיהודיים גם יחד .אינני חושב שהיה זה מקרה .אם אינני
טועה ,מספר הקולות שקיבלה מק"י ,לא רק בקרב היהודים

אלא גם בקרב הערבים ,לא היה בקו של עליה סוערת .אבל
כאמור ,קצת נדחפתי לפולמוס שבעצם לא רציתי לעסוק בו.
אני רוצה לסיים את דברי ,ואשתמש בהזדמנות זו כדי
לתבוע את קיום ההבטחה שניתנה מעל במת הכנסת ,בדבר
כניסת הצעירים הערביים לענפי העבודה השונים .רצוני לצרף

את קולי לקולו של חברהכנסת ח'מיס אשר לא פעם עמר
על במה זו ודרש תשומתלב לפתרון שאלת האזרחים הערביים
המתבגרים ,הרוצים להיקלט בחיי הארץ בעבודה ,בכלכלה
ובחברה.

שניאור זלמן אברמוב )הציונים הכלליים(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .המקרים הרבים שאירעו

בזמן האחרון ,מסוג המקרים שנזכרו בדברי ההסבר ,מחייבים
בהחלט פעולת חקיקה .והיטיבה לעשות הממשלה שהגישה
הצעת חוק.
ואשר להצעת החוק עצמה ,אני רוצה לעורר קושיה ות
מיהה .אם הכוונה היתה לענוש אזרחים על שהם יוצאים
מהמדינה בלי היתר יציאה לארצות מסויימות ,הרי העונש
על יציאה בלתיחוקית מן הארץ צריך למצוא את מקומו לא
בחוק למניעת הסתננות ,אלא באותן תקנות לשעת חירום

)יציאה לחוץלארץ( ,תש"ט ,שדנות בסדרי היציאה מן הארץ
וקובעות היתרי יציאה .סעיף  8לאותן תקנות קובע גם את
העונשים שמטילים על אותם תושבים או אזרחי המדינה שיוצ
אים לחוץלארץ בלי קבלת היתר או בניגוד להיתר .ואם
היה צורך  ולדעתי ,בהחלט יש צורך  להחמיר בעונשים
לגבי אותם אנשים שיוצאים שלא כדין לארצות שנזכרו
בהצעת החוק ,הרי הענין יכול היה לבוא על סיפוקו במסגרת
תקנות אלו ,ולאו דווקא בחוק למניעת הסתננות ,תשי"ד
.1954

אולם אני מניח ,שכוונת מציעי החוק היתה לא להסתפק
בהחמרת העונש לגבי מעשה היציאה מהארץ ,אלא לטפל
ביוצאים אלה במסגרת החוק למניעת הסתננות ,כדי להעמיד
אנשים אלה בגדר מסתננים .ואלה דברי ההסבר " :החוק
המוצע בא להשוות דין מסתנן לארץ האויב לדין המסתנן

מארץ האויב" .אך ספק אם החוק ,כפי שהוצע ,משיג את
המטרה הזאת.
יש להניח שיועצי הממשלה סבורים ,ולדעתי בצדק,
שסעיף  1לחוק מניעת ההסתננות ,המגדיר את המונח מס

תנן" ,אינו כולל תושב הארץ אשר עבר לארץ שכנה בלי
היתר ,שאם לא כן ,היתה הצעת החוק מיותרת ,כי הרי סעיף
 2של החוק העיקרי קובע" :המסתנן דינו מאסר חמש שנים

אחד הגורמים הנכבדים שתרמו לעכב תהליכים ולהפריע לתה

או  5,000ל"י".
אני מתייחס באופן מיוחד לאותה ההגדרה בסעיף  1של
החוק העיקרי ,שאולי עלולה להכניס תחת כנפיה את המקרה
של תושב הארץ אשר יוצא לאחת הארצות השכנות .זהו סעיף

מק"י נזקקה ,לצורך תעמולתה ,לפעולות שעושה הגורם האחר.

 ,2או סעיף קטן ) (2לסעיף  1אשר אומר שאחד מסוגי המס
תננים הוא תושב או מבקר במדינת אויב ,הנכנס ללא היתר
לארץ .אבל מאחר שאני מניח שסעיף  1של החוק העיקרי
איננו חופף את המקרה של תושב הארץ אשר יוצא לחוץ
לארץ שלא כדין ,יש צורך מיוחד להעמיד את היוצא הבלתי
חוקי הזה במעמד של מסתנן ,אם זו היתה הכוונה .דומני
שהחוק איננו משיג בשלמות את מטרתו.

ליכים ,בלי לעודד מה שראוי לעידוד .לא פעם פעולות מסויי
מות שלכם הביאו לידי כך ,שגורם אחר נזקק ,לצורך הגנה על
פעולותיו ,להצהרות ולעמדות ולדיבורים של מק"י ,ואילו

אחד משמש לשני פתחוןפה  והמבין יבין למה הכוונה.
תופיק טובי )מק"י(:
כפופי ראש לא ילכו התושבים הערביים.

חנן רובין )מפ"ם(:
אני יכול להגיר בגאווה רבה ,שהעובדה כי בבחירות
האחרונות לכנסת אלפים רבים של אזרחים ערביים נתנו יד

למפ"ם ,אותה מפ"ם הידועה ,עם פרצופה הפוליטי ,הציוני

סעיף  4של החוק העיקרי קובע :
למשל,
כשהוא מזויין ,או בחברת אדם מזויין ,דינו מאסר  15שנה,

,,מי שהסתנן



ואם היה מזויין בכלי יריה או חומר נפץ ,או חומר מתלקח
דינו מאסר עולם" .ואני שואל' מה דינו של אותו תושב
הארץ אשר יצא בלי היתר את הארץ לארץ שכנה וחוזר
אליה בחברת אדם מזויין בכלי יריה ,או בחומר נפץ .מה
יהיה מצבו אז ז האם דינו כדין מסתנן ,או כאדם שמחזיק
כלינשק בלי רשיון ?

סגן שרהבטחון ש .פרס:
למה אתה מתכוון /כשהוא חוזר

?

שניאור זלמן אברמוב )הציונים הכלליים(:
הרי מענישים אותו רק כשהוא חוזר .אם הבינותי אותך,
אדוני סגן שר הבטחון ,אם לפי החוק הוא ממילא מסתנן,

למה התיקון לחוק הזה ? שהרי לפי סעיף  2של החוק העיקרי,
ממילא הוא צפוי למאסר חמש שנים.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
אם הוא בא עם נשק.

שביאור זלמן אברמוב )הציונים הכלליים(:
אפילו לא בא עם נשק ,צפוי לו ממילא עונש של מאסר
חמש שנים .אחרת צפוי לו עונש משום שהוא מחזיק כלי
יריה בלא היתר ,לפי החוק העיקרי .לא ברור כאן מה יהיה
מצבו .חברהכנסת רובין אמר שאין זה הוגן להביא אדם כזה
לדין לפני ביתדין מיוחד לעניני הסתננות ,אבל הוא איננו
מסתנן לפי החוק ,ולכן לא יעמידו אותו לפני ביתדין מיוחד.
לדעתי ,ארם החוזר מחוץלארץ בנסיבות כאלה ,הוא מסתנן
לכל דבר ,והחוק צריך להבהיר זאת בצורה ברורה.
מטעם זה ,כרי למנוע כל ספק וכל מבוכה בענין זה,

הייתי מציע שהחוק הזה ,כפי שהוצע ,ישולב בתקנות חירום

)יציאה לחוץלארץ( ,תש"ט .אך אם הממשלה סבורה שיש
צורך להקנות לו מעמד של מסתנן ,ולדעתי ,יש להקנות לו
מעמד כזה' אזי הצעת החוק כפי שהוגשה טעונה תיקון ,והיא:

היוצא ביודעין לכל אחת מן הארצות האלה ,דינו כדין מסתנן
במובן סעיף

1

של החוק המקורי.

שמעון כנוביץ )המפלגה הפרוגרסיבית(:
יושבראש נכבד ,חברי הכנסת הנכבדים .אני מבין ששי
רות הבטחון זקוק לעזרת החוק ,כדי לפתור בעיה מכאיבה,

ואיש מבין חברי הכנסת ,לרבות דומני חברהכנסת טובי ,לא
ישתדל או לא ינסה להמעיט כאן אמצעי בטחון אשר הצבא
ובטחון המדינה דורשים .ואם בכל זאת אנו מעוררים כאן
כמה ספקות ,הרי הספק הוא אם החוק הזה בצורתו הגלו
באלית באמת פותר שאלה מכאיבה.
כשאנו עומדים לפני בעיות עבריינות ,ובעיקר עבריינות
בקרב הנוער ,איננו מסתפקים בקביעת מידת העונש ,אלא
יוצרים מסגרת חוקתית כדי להגיע לשורש העבריינות ,כגון
חוק הגנת הנוער .זאת אומרת ,המחוקק איננו מסתפק בחדירה

לשלב האחרון של העבריינות ,כי אם משתדל לחדור לשורש
הבעיה הזאת .אני שואל את הכנסת ,ובזאת אינני מביע שום
נטיה להחלשת זרוע משטר הבטחון של המדינה ,אם אין אנו
מחוייבים גם בחוק הזה ללכת לפחות שלב אחד או שניים
אחורה ,כדי למנוע בעייה כזאת אשר בשלב זה באמת מסכנת
את בטחון המדינה.

אני רוצה לציין כאן שתי עובדות .בבחינות הבגרות של

בתיהספר התיכוניים של הערבים נכשלו  90%מן המועמדים.
אני שואל את הכנסת האם אין קשרמה בין הבעיה הזאת 
כשלון החינוך ונסיון להקנות תרבות והשכלה לערבים ,לבין
ריבוי מקרי ההסתננות ? מפני כך ,אינני צריך להצטרף להס
:

ברה ולנימוקים של חברהכנסת טובי ,אם אני בא לדבר כאיש

הדואג לחינוך ולהצלחת החינוך במדינת ישראל .אם  90%של
הנוער הערבי נכשלו ,אזי משהו לקוי במשטר החינוך של
הנוער הערבי.
כרופא ,ראיתי ואני רואה מקרים של בני נוער ערבי בעלי
תרבות והשכלה אשר באו אלי עם הופעות חמורות של
"ניאורוזיס" .וכאן אני מבין שלא המדינה אחראית לכל מקרה
של "ניאורוזיס" בקרב הנוער הערבי ,אבל מקרים רבים היו
קשורים במצב הבלתינורמלי של החברה הערבית בתוך
מדינת ישראל .על כן אני אומר א( אני מציע שהחוק ירשה
לביתהמשפט לנתח במקצת את הסיבות אשר הניעו את הנער
הערבי או מישהו אחר לעזוב את הארץ ,ולא לצאת מן ההנחה
שכל נסיון לעזוב את הארץ מעיר ב 100%שזוהי הסתננות,
שמסכנת את בטחון המדינה .השופט צריך לקבל יד חפשית
יותר כדי שיוכל לחדור לשורש המקרה ולמצב המסועף וה
מסובך למדי של מקרי עזיבת הארץ עלידי נוער ערבי .ב( אני
מבין שהחוק הזה צריך לחייב אותנו לטפל באותם הגורמים
החינוכיים ,הסוציאליים והחברתיים ,אשר אפילו אלה שאינם
חשודים בהגזמה דמאגוגית ,רואים בהם תופעה מכאיבה למדי.
אם למשל פנחס לבון דורש שילוב האינטליגנציה הערבית
בחברה ,אני מבין שלפי דעתו אנו מפסידים כאן הזדמנות לחנך
:

אזרחים נאמנים למדינה.
לכן אני רוצה להביע ספקות אם החוק בצורה זו עשוי
למנוע תופעה ,שכולנו מאוחדים בדעה שהיא תופעה מכאיבה
מאד ,לא רק מפני שהיא מסכנת את בטחון המדינה ,אלא גם
מפני שהיא מעידה על מצב לאיציב של חלק מסויים של
הנוער הישראלי.

צבי צימרמן )הציונים הכלליים(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .לא היה בכוונתי לקחת
חלק בוויכוח על הנושא הזה ,הייתי סבור שזה יהיה מיותר,
אולם רואה אני שבכל זאת לא נאמרו איאלה דברים שאני
חושב כי צריך להגיד אותם בקשר לחוק הזה ,חוק מניעת
הסתננות .יש לי שתי הערות ,האחת כללית והשניה ענינית.
אשר להערה הכללית ,אני רואה חובה לעצמי לומר
שהחוק הזה מעורר בלבי רגשות לאנעימים ,משום שבדרך

זו  ואני רוצה להישאר בגבולות "אנדרסטייטמנט" 
מכריזה הממשלה שלא היה ואין ביכולתה לפתור בעיה מאד
חשובה ,ועל כן היא אומרת לפתור אותה באמצעות חוקים.
לדעתי הצנועה' יש סיכוי קלוש מאד לפתור את הבעיה באמ
צעות חוקים דראסטיים .והואיל ואני רוצה להישאר בגבולות
"אנדרסטייטמנט" ,והנושא עדין הוא ,לא ארחיב את הדיבור
על ההערה הכללית הזאת.
ועכשיו אעבור להערה הענינית .נוסח החוק ,כמות שהוא,
אינו נראה לי ,משתי סיבות :הייתי מעדיף שההגדרה תהיה
כללית ומקיפה ולא תפרט את המדינות שהיוצא אליהן ביוד
עין ושלא כדין ,צפוי לעונש .אינני יכול לקבוע כעת את
הנוסח המדוייק ,מאחר שלא התכוונתי לקחת חלק בוויכוח,
אולם בצורה של אימפרוביזציה הייתי מציע שהנוסח הכללי
יהיה בערך כזה :היוצא ,ביודעין ושלא כדין ,מישראל לאחת
המרינות שישראל איננה מקיימת אתה קשרים דיפלומטיים ,או
מדינה שאינה במצב של שלום עם ישראל .נוסח כזה 
מובן שהוא צריך להיות מדוייק יותר  רצוי הרבה יותר
מאשר פירוט המדינות או הנוסח  ...,,לכל חלק מארץ ישראל
שמחוץ לישראל ". ..ואני יודע מה הכוונה .חושבני שהנוסח
הזה אינו מתאים .מוטב לקבוע נוסח כללי ומקיף יותר.

עוד נאמר" :היוצא' ביודעין ושלא כדין ,מישראל ללב

.

נון "...ומה הדין במקרה שמישהו יוצא מישראל לקפריסין,

או למקום אחר ,ומשם הוא יוצא למדינות המפורטות הללו ז

הרי במקרה זה ייתכן שהחוק לא יהיה תופס .לכן ,עלפי
שתי הערות אלו ,מוטב שהניסוח יהיה כללי .הוא גם יחליש
את העוקץ שציינתיו מהערתי הכללית ,שלא רציתי להרחיב
את הדיבור עליה מטעמים מובנים.
לגבי איאלה ספקות שהביעו חברי הכנסת שקדמו לי,
אינני חושב כמוהם .על אף הערתי הביקורתית ,אני חושב
שבטחון המדינה הוא מעל לכל ,שאפשר לחוקק חוקים גם

אם יש אזלתיד שלנו ושל הממשלה בשטחים מסויימים.
אפשר לחוקק חוקים גם אם איננו סבורים שנשיג בהם כל מה
שברצוננו להשיג ,אם תורמים הם לבטחון המדינה .נדמה לי,
כי עצם העובדה שאדם יוצא ,ביודעין ושלא כדין ,מישראל
לאחת המדינות שהיא נמצאת עמנו במצב  לא אומר :של
דבר
אבל בכל אופן ,לא במצב של שלום,
מלחמה
זה כשלעצמו כבר מהווה הוכחה לכאורה שהאדם עושה





זאת מתוך כוונות לאטובות .אם הוכחה העובדה שהוא יצא
שלא כדין מגבולות ישראל ,הרי עומס ההוכחות שהוא יצא
שלא ביודעין ושלא היו לו כוונות נגד המדינה ,צריך לחול על
האיש שיצא .הוא צריך להוכיח שיצא שלא ביודעין .מתוך
נימוקים אלה ,ועל אף הביקורת ,יש לקבל את החוק הזה,
כדי להשיג את המטרות ההכרחיות .אולם בל נשליך את יחבבו
רק על החוק הזה.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .העובדה שהחוק הזה
מוגש בשם שר הבטחון ,ולא שר המשפטים ,מוכיחה אולי
שהטיפול בנושא אינו משפטי ביסודו של דבר ,אלא שאנו
מטפלים בבעיה בטחונית.
כל ארץ דמוקרטית נוטלת על עצמה ,ובצדק ,לטפל
בנושאים חברתיים בדרך חוק ,אולם ארץ דמוקרטית הניצבת
מול בעיות בטחוניות ,שומה עליה ,תוך כדי כך ,אף להעריך
נכונה סכנות גדולות הנשקפות לעצם קיומה .ישראל נמצאת
במצב הבלתירגיל והבלתינוח שבין חוסר שלום ובין שאיפה
לקיים ככל האפשר סדרים חוקיים ,מתאימים ונוחים לתושבים.
ומכאן ,אני חושב ,ההתלבטויות שבאו לידי ביטוי מעל במת
הכנסת לגבי החוק .אשיב כמיטב יכולתי לאחדים מן הטוענים.

חברהכנסת טובי ,לא מדובר כאן על הנוער הערבי
שנשאר בארץ ,כי אם מדובר רק על חלק ממנו שברח
מישראל .אתה מסרת כאן תיאור ,צודק או בלתיצודק ,לגבי
אלה שנשארו.

תופיק טובי )מק"י(:

דיברתי על המניעים הגורמים לתופעה זו ,בכך אין
מטפלים.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
רוב הנוער נשאר בארץ.

תופיק טובי )מק"י(:
אני יודע.

סגן שרהבטחון ש .פרס:
החוק בא לטפל בעבריינים ,שמספרם גדל ,אבל הם

עדיין מיעוט מבוטל.

הרשני נא ,חברהכנסת טובי ,להגיד לך ,כי נהגת כאותו
עורךדין שהופיע לפני ביתהמשפט ואמר :אלו הן המסקנות
שעלפיהן אני מתאר את העובדות .יש לך מסקנות קבועות,

שאין להן כל קשר לעוברות .למשל ,העובדה שישנם פליטים,
העובדה שישנם בורחים ,העובדה שאין שלום ,העובדה שיש
פירוד משפחות  כל אלה אינם תוצאה ממדיניות ישראל ,כי
אם תוצאה מיחסם הנפסד של כמה ערבים קיצוניים ,לא כל
הערבים .הם אשר יצרו את הבעיה הזאת ומחייבים אותה.

מה אתה רוצה שישראל תעשה  7ישראל מוכנה לעשות
שלום .ישראל מכירה בכל הזכויות הצודקות ,אולם האם זה
יותר מדי שהיא תבקש כי יכירו גם בזכותה להתקיים בשלום?
לצערי הרב ,בתוך שטף דבריך טפלת האשמות ,כאילו
עומדים לדין אנשים המגינים על חייהם ,ולא אנשים המסכ
נים את בטחון המדינה .למשל ,אמרת שברוב המקרים יורים
ללא אזהרות .מניין לך הסטטיסטיקה הזאת ? האם לא יצרת
אותה בשעת נאומך  7כאשר יוצאים אנשים לשמור בגבול,
והם מסכנים את חייהם כל רגע ,מניין לך שברוב המקרים הם
היורים ,על סמך מה אתה אומר זאת בכנסת  7אם אתה חבר
כנסת ,האם מותר לך להמציא סטטיסטיקות משלך   7ואני
אומר זאת בכל האחריות.
יש בעיה של נוער ערבי משכיל במדינת ישראל .הוא
אינו בורח ,הוא אינו משרת שירותי ריגול ,הוא אינו עושה
עסקים מפוקפקים כפי שאתה תיארת .כאן מדובר על מיעוט

גדול וגדל  :על המיעוט הזה בלבד ,העובר עבירות ומסכן את
בטחון המדינה  על אלה מדובר ,ולא על אחרים שאתה
ניסית לתאר.
לחברהכנסת רובין אני רוצה להגיד שמטרת החוק אינה
להקל על פרקליט או פרקליטי המדינה .מטרת החוק היא
להכביד על הפרת בטחון המדינה ,על פגיעה כבטחון המדינה.

ככלות הכל ,אין אנו עוסקים כאן בוויכוח בין פרקליטים וסני
גורים ,כי אם בשיטה הטובה ביותר להבטיח את שלמות
המדינה ,גבולותיה ובטחון תושביה .אני מסכים אתך שתפ
קיד הפרקליט הוא להוכיח את אשמת הנאשם .אולם לא בזה
מדובר .מדובר מהי האשמה במדינת ישראל .אני בטוח למשל
שאם צרפתי עובר בלי רשות מארצו למונאקו  בחברה
הצרפתית אין זו אשמה כבדה .אבל אם תושב ישראלי עובר
לרצועת עזה ומוסר ידיעות  איך נוכל להוכיח זאת ,זר,
קשה מאד  אנחנו רק יודעים שהוא מוסר יריעות המסכנות
את בטחון המדינה .יש הבדל בין מונאקו לרצועת עזה .מותר
לקבוע שבחברה הישראלית זוהי אשמה חמורה ,וכל מי
שאינו רוצה לסבול את העונש החמור  יימנע מעשיית
העבירה .האשמה משקפת את סולם ערכיה וחרדותיה של כל
מדינה ומדינה .ואם אנחנו חרדים לבטחון המדינה ,מותר לנו,
בהתאם למצבנו ,לקבוע שזו אשמה חמורה .אדם שאינו
רוצה לסבול מעונש כבד  מוטב שלא יסתכן.
זוהי מטרת החוק .אני מקווה שאתה בטוח ומאמין כמונו

שיש לנו יסוד מספיק לחרדה ,וזוהי מטרת החוק  לקבוע
לאור הנסיון שזו אשמה חמורה מאד במדינת ישראל .ואין
כל כוונה להטיל על הנאשם דברים המוטלים על המאשים.
אבל יש כוונה מלאה להתריע מראש שאנחנו מסתכלים בחרדה
גדולה מאד בהפרת חוק זה.

לגבי הערתך לשיפוט בביתדין רגיל  אקרא את סעיף
 33לחוק המקורי ,הקובע " :חוק זה אינו בא לגרוע מאחריותו
הפלילית של אדם לפי דין אחר ,או מסמכותו של ביתמשפט
אחר לשפוט על עבירה לפי חוק זה ,או מסמכותה של כל
רשות אחרת" .כיום אין ביתמשפט מיוחד למסתננים.

חנן רובין )מפ"ם(:
טענתי שאני נגד האפשרות הזאת .לא אמרתי שהיא
מוכה.

סגן שרהבטחון ש .פרס:

ולבסוף אני רוצה להגיד לחברהכנסת צימרמן שאנחנו

האפשרות הזאת נשארת בתוקפה.
לחברהכנסת אברמוב  מה נעשה והעבירה הזאת אינה
דומה לעבירות אחרות ? אינה דומה לעבירה הנוצרת כתוצאה

מעזיבת הארץ בלי היתר יציאה ; היא חמורה ממנה .אין היא
דומה בכל המקרים למסתנן לתוך הארץ /כי ההוכחות אינן
ברורות כלכך ,ולפעמים גם העונש אינו כבד .מסתנן שבא

לארץ בא לפעמים לרגל ,להרוג ,לחבל ,איך אמר לונגפלו ? 

אנחנו שופטים את האנשים לפי מעשיהם ; הם שופטים את



עצמם לפי כוונותיהם .מסתנן שנכנס לארץ
כוונות שלו עולים כמעט בקנה אחד .עלפי
מזויין ,הוא יכול גם לרגל ,גם להרוג .לא כן
לארץ .וחברהכנסת תופיק טובי ,אם הנוער
עליו מאוכזב כלכך  למה חלק גדול ממנו
האם תוך שבועיים חולפת האכזבה ז

המעשים

ויה

רוב הוא בא
האיש שחוזר
שאתה מדבר
חוזר לארץ ?

חברהכנסת רובין ,אילו היינו מושיבים אותם רק לש
נתיים  ייתכן מאד שכעבור שנתיים היו הם עוברים פעם
נוספת את הגבול ומוסרים ידיעות שהצטברו בינתיים .מסתנן
שנכנס עם רובה מסוגל לעשות הרבה דברים בבתאחת .לא
כן המסתנן בחזרה או המסתנן מן הארץ ,שבעצם אין עליו
סימנים חיצוניים ואין גם הוכחה ברורה שהוא בא בפקודת
מטה זר .אבל אנחנו יודעים  אין אנחנו משחקים כאן
משחק של עיוורים שקושרים לעצמם את העיניים  שרבים
מהם באים בשליחות של מטה זר ועושים במדינה עבודה

מחבלת.
על כן אנחנו מודים שזוהי עבירה חמורה יותר מאשר
יציאה בלי היתר ,ולפעמים קלה יותר מאשר ההסתננות המקו
בלת עד עכשיו.
מובן שהאיש הבורח מן הארץ וחוזר אליה ,או בורח מן
הארץ ,צפוי לכל יתר העונשים הכלולים בחוק הישראלי,
אם בנוסף לעבירה זו עבר גם עבירות נוספות.
אני מבין יפה מאד ללבו של חברהכנסת כנוביץ ,המדבר
על שורש העבירות או העבריינות ולא רק על תוצאותיה .בכל
זאת ,החוק מתייחס לתוצאת העבירה ולא לשורשה .אין גם
אפשרות אחרת .מסופקני אם טיפול מונע של מדינת ישראל
בנוער הערבי היה כשלעצמו מחסל את הבעיה הזאת .אני
מסופק ,מפני שבכל חברה יש יוצאי דופן ,רודפי הרפתקאות,
ובמיוחד במצב שלנו ,כאשר קולות ערב מסיתים בלי הרף
נגד המדינה שבתוכה הם יושבים .על כן גם כאן ,חלק
מהשורשים ייתכן שאמנם רפואיים הם ,אבל אחרים חורגים
מתחום הרפואה .לא השורש ,אלא בכל זאת התוצאה היא
שמחייבת לקבוע את הדין.

פירטנו את הארצות ,כי גם בחוק המקורי יש פירוט הארצות,
ולא ייתכן שהתיקון לא יהיה בהתאם לחוק המקורי .וסבורני
שניסוח מעורפל יותר או כולל יותר של החוק עלול בסופו
של דבר לעורר יתר התנגדות ,בחלקה אולי גם התנגדות
צודקת ,מאשר טיפול ספציפי בבעיה ספיציפית העומדת על
הפרק .אני מצטער מאה חברהכנסת צימרמן ,אם אתה חושב
שהממשלה או כל ממשלה יכולה להתגבר על הבעיות הקיי
מות במזרח התיכון רק עלידי טיפול שלא ציינת אותו ,בלי
להביא בחשבון את הגורמים הרבים האחרים הפועלים כאן,
ולא כולם לטובת ישראל או למענה.

היו"ר ק .לוז:
הוגשו שתי הצעות :הצעת סגן שר הבטחון להעביר
את החוק לוועדת החוץ והבטחון והצעת חברהכנסת טובי
להחזיר את החוק לממשלה.
חנן רובין )מפ"ם(:
אולי אפשר להציע להעביר את החוק לוועדה משותפת
של ועדת החוץ והבטחון וועדת החוקה ,חוק ומשפט ? כבר
היה תקדים כזה.

מאיר ארגוב )מפא"י(:
התקדים היה רע מאד.

היו"ר ק .לוז:
אנחנו עוברים להצבעה.

חנן רובין )מפ"ם(:
הצעתי איזו הצעה .יש צורך להצביע על העברה לוועדה.

היו"ר

ק.

לוז:

לא הצעת זאת באופן ישיר ,אלא אמרת "אולי אפשר
להציע".

חנן רובין )מפ"ם(:
חיכיתי להסכמתו של סגן שר הבטחון ,אולם אם אין
הסכמה ,אני מציע זאת.

היו"ר ק .לוז:
במקרה זה נצביע רק אם להעביר את הצעת החוק לוועדה
או להחזירה לממשלה ,וועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה
תועבר הצעת החוק.

הצבעה
ההצעה להעביר את החוק למניעת הסתננות
)עבירות ושיפוט( )תיקון( ,תש"ך,1960
לוועדה ,שתיקבע על ידי ועדת הכנסת ,נתקבלה.

ה .חוק פסקידין )הוצאה לפועל( ,תש"ך(*1960
)קריאה ראשונה(

היו"ר ק .לוז:
אנחנו עוברים להמשך הדיון על חוק פסקידין )הוצאה
לפועל( /תש"ך ,1960קריאה ראשונה .רשותהדיבור לחבר

הכנסת צדוק ,ואחריו  לחברהכנסת רובין.

להוצאה לפועל של פסקהדין לפי יוזמתו ועל דעת עצמו.

חיים צדוק )מפא"י(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .השינוי היסודי שהצעת

חוק זו מחוללת בסדרי ההוצאה לפועל של פסקידין הוא
בכך ,שעד כה כל צעד בתהליך ההוצאה לפועל היה מותנה

" (.דברי הכנסת" ,חוב' כ"ח ,עמי

בהגשת בקשה מצד הנושה ובתשלום אגרה ,והמוציא לפועל
לא היה צועד כלשהו בלי יוזמה מצד הנושה ,בעוד שבעתיד,
לפי הצעת חוק זו ,משיוגש פסקדין להוצאה לפועל ותשולם
האגרה החדפעמית ,יפעיל המוציא לפועל מערכת אמצעים

.1778

אני מקבל את השינוי המוצע בברכה ואני חושב שהוא יקדם

את ביצוע פסקיהדין במדינת ישראל.
יחד עם זאת ,אני חושש שההצעה שלפנינו הרחיקה לכת

יתר על המידה במסירת כל היוזמה בהוצאה לפועל למוציא
לפועל .במידה שהצעת החוק מורה שהמוציא לפועל יהיה
חייב לפעול גם בלי המרצה מצד הנושה בכל מקרה ומקרה 
אני מסכים לה .אבל  כך נדמה לי  החוק שולל למעשה
מהנושה את הזכות החוקית להמריץ את המוציא לפועל

וליזום פעולות של הוצאה לפועל  :ודבר זה אינו נראה לי.
האזנתי לדברי שר המשפטים ואני זוכר שאמר כי גם להבא
יוכל הנושה להגיש בקשות ולספק אינפורמציה ולהשיא עצות
ומכמה טעמים.
למוציא לפועל .בכל זאת ,לא נחה דעתי
ראשית ,לא מצאתי בכל החוק הוראה שלפיה תהיה לנושה
זכות לקבל ועל המוציא לפועל תהיה מוטלת חובה לספק
לנושה אינפורמציה על מצב ההוצאה לפועל של פסקהדין .לא
מצאתי זכות מפורשת כזאת .שנית ,לא מצאתי בהצעת החוק
הוראת פרוצדורה שלפיה יוכל הנושה לפנות למוציא לפועל
ולבקש נקיטת אמצעים מסויימים .לא מצאתי שיש לנושה
מעמד כלשהו בפני המוציא לפועל ,המבדילו מכל אדם אחר,
שגם הוא יכול לבוא ולהשיא עצות למוציא לפועל ביחס



להוצאה לפועל של פסקהדין .לא מצאתי שיש לנושה זכות
חוקית לדרוש שפעולות מסויימות תיעשינה; ואם אין זכות
חוקית לדרוש ,אני חושש שנשמט הבסיס לערעור על סירובו
של המוציא לפועל לקבל עצה שהנושה השיא לו .אני חושב
שצריכה להיות זכות ערעור על החלטות המוציא לפועל ,ולא
די בזכות הערעור העקיפה הקיימת כיום והמאפשרת בחינת
חוקיותן של פעולות המוציא לפועל עלידי פניה לביתהמשפט
הגבוה לצדק אני גורס זכות ערעור ממש .אם רוצים בזכות
ערעור ממש ,הרי היא צריכה להיות מעוגנת בזכותו של
הנושה לדרוש מהמוציא לפועל שתיעשינה פעולות מסויימות.
בהצעת החוק לא מצאתי זכות כזאת.
אני מוצא בהצעת חוק זו הוראה ,בסעיף  ,6שלפיה
כל שהנושה יכול לדרוש הוא הפסקת ההליכים בביצוע
פסקהדין .כלומר ,אם הבנתי כראוי סעיף זה ,ניתנת לו
האפשרות לבקש שההוצאה לפועל תיפסק לחלוטין; אין לו
זכות לבוא אל המוציא לפועל ולבקשו שפעולה מסויימת,
מתוך מערכת הפעולות והאמצעים העומדים לרשות המוציא
לפועל ,לא תיעשה .נניח שהנושה בא ואומר שהוא רוצה כי
פסקהדין יבוצע ,אבל אין הוא רוצה שיבוצע בדרך של
תפיסת המטלטלין שבביתו של החייב .לפי הכתוב כאן ,אין
לנושה זכות כזאת .המוציא לפועל יכול להתחשב בבקשה
זו והוא יכול גם לא להתחשב בה .הזכות היחידה של הנושה
לפי חוק זה היא לומר  :אני מבקש להפסיק את הביצוע .כל
זמן שהנושה אינו אומר זאת ,הרי בחירת האמצעים ,העדפת
אמצעי אחד על פני משנהו ,הקדמת אמצעי פלוני למשנהו 
כל אלה הם ענינים הנתונים לשיקולו הבלעדי של המוציא
לפועל .אני חושש שכאן נשללת מהנושה אפשרות של השפעה
על הליכי ההוצאה לפועל ,לקולא ,אם כי ,בסופו של דבר,
המדובר בהוצאה לפועל של פסקדין שניתן לזכותו של
הנושה .אני חושש גם שהמסירה הטוטאלית הזאת של היוזמה
בענין ההוצאה לפועל לידי המוציא לפועל היא משימה שעוד
זמן רב לא יוכל מנגנון ההוצאה לפועל לעמוד בה.
הצעתי לגבי בעיה זו היא לקבל את הצד החיובי שבהצעת
החוק ,כלומר ,את חובתו של המוציא לפועל לנקוט אמצעים,
גם לפי יוזמתו הוא ,בלי לחכות לבקשה ולהמרצה מצד הנושה
לגבי כל הליך והליך ,כפי שנהוג כיום .יחד עם זאת ,יש
להעניק לנושה מעמד וזכות בחוק שיאפשרו לו להמריץ את
המוציא לפעול ולתבוע ממנו לעשות פעולה מסויימת או
לבקש שפעולות מסויימות לא תיעשינה.
אני רוצה להפנות את תשומת לב הכנסת לסעיף  24של
;

הצעת החוק .סעיף זה מחולל ,אגב אורחא ,מהפכה זוטא
ביחסי הקנין שבין איש לאשתו .בסעיף זה נקבע שמטלטלין

של איש ואשה הגרים יחד אחראיים לחובותיו של כל אחד
מבניהזוג .אני יודע שישנם חברים בכנסת ,ובעיקר חברות,
הדוגלים בעקרון של קנין משותף של שני בניהזוג .אם נקבל
פעם את העקרון הזה ,הרי תהא נובעת ממנו מאליה האחריות
המשותפת של המטלטלין שבבית המשפחה לחובותיהם של
שני בניהזוג .אבל כרגע מוצעתי לפנינו שותפות באחריות
לחובות בלי שותפות בזכויות ובקנין.

שרהמשפטים פ .רוזן:
לגבי מטלטלין.

חיים צדוק )מפא"י(:
אני מדבר על מטלטלין.
אני רוצה להביא לפני הכנסת כמה דוגמות שימחישו

את הענין הזה.

אשה נישאה לאיש והביאה עמה חפצים מבית אביה.
קיים פסקדין נגד האיש ,אולי פסקדין על חוב שנוצר לפני
הנישואין .לפי הצעת החוק שלפנינו ,נכסי האשה ,המטלטלין
שהביאה עמה ,במידה שהם נמצאים בבית המשפחה ,אחראיים
לחובות האיש ,בלי כל אפשרות ,על ירי הוכחת הבעלות
הנפרדת ,להוציא אותם מכלל תפיסה על ידי המוציא לפועל.
נקח דוגמה אחרת :אשד .עובדת והיא הביאה הביתה את
השכר ,והכסף נמצא בבית בזמן שנערך החיפוש מטעם
המוציא לפועל .אם כי ניתן להוכיח שזה כספה שבא לה
מעבודתה ,הכסף הזה יהיה ניתן לתפיסה ,לסיפוק פסקהדין
שיצא נגד האיש.

ההצעה שלפנינו לגבי כלי עבודה החמירה עם האשה עוד
יותר מאשר עם האיש החייב .נתאר לעצמנו מקרה שאשה
נשואה היא תופרת והיא בעלת מכונת תפירה הנמצאת בבית



המשפחה .לגבי כלי העבודה של האיש קבע החוק הגנה
הוא מגן עליהם מפני תפיסה בגבולות של  300לירות .שאלה
נפרדת היא  שנדון בה בוועדה  אם זהו מכסימום
מספיק או לאו ,ועל זאת אינני דן כרגע .אני בא להצביע על
כך שאם יבואו לבית כדי להוציא לפועל פסקדין נגד האיש,
וימצאו בבית את מכונת התפירה של האשה ,יתפסו את מכונת

התפירה ,מפני שהאשה אינה יכולה לטעון לבעלות נפרדת ;
ומכונת התפירה לא תהיה מוגנת ,מפני שהיא אינה נכס של
החייב ,הדרוש לחייב לצרכי פרנסתו.
דעתי היא ,שכל זמן שלפי החוק שלנו קיימת בעלות

נפרדת של איש ואשה בנכסים ,גם האחריות לחובות צריכה
להיות נפרדת ואין לטשטש את התחומים .אני חושש שהטש
טוש יפעל ברוב המקרים לרעת האשה .ודאי ,אם המדובר הוא
בחובות האיש ,והאשה טוענת לנכסים נפרדים שלה ,יש להק

פיד קפדנות רבה בהוכחת הבעלות הנפרדת של האשה ,כדי
למנוע הברחת נכסים; אבל אין לסתום בפניה לחלוטין את
הדרך להוכחת הבעלות הנפרדת.
אני רוצה להפנות תשומת לב הכנסת לעוד הוראה
בהצעת חוק זו ,הנראית לי יוצאת דופן ,והיא ההוראה

שבסעיף  ,68בפרק הדן בביצוע בעין.
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הוא ,שאם ניתן על ירי בית המשפט

פסקדין המחייב את הנתבע למסור מטלטלין ,כלומר לבצע
בעין התחייבות למסירת מטלטלין ,על המוציא לפועל ליתן
צו למסירת המטלטלין .אחרכך כתוב בסעיףקטן )ב( ,שאם
ניתן צו למסירת החפץ ,והצו לא בוצע תוך שלושים יום,
יכול המוציא לפועל להפוך את חובת מסירת החפץ לחובת

תשלום סכום כשוויו של החפץ.

לא

אני מוכן לבחון את הדרך הזאת  מאסר על איתשלום
חוב  משתי בחינות .אני רוצה לבחון אותה קודם כל

פקת על ידי תשלום כסף .ואם ניתן פסקדין לביצוע בעין,

מבחינת היעילות .והיה אם יתברר שאין זו דרך יעילה ,אין
טעם שנשתמש בה .אך אני מוכן להרחיק לכת ולומר ,כי אף

אנחנו יודעים שאחד השיקולים המכריעים בעיני בית
המשפט; בבואו להחליט אם ליתן צו לביצוע בעין או
ליתן צו כזה ,הוא  אם ניתן לפצות את התובע במידה מס
חזקה על בית המשפט שהוא שקל את השיקול הזה והגיע
למסקנה שבמקרה הנידון מן הראוי לצוות על מסירת החפץ
דווקא ולא די בפיצוי כספי .נתאר לעצמנו שהמדובר הוא

במסירת כתביד עתיק ,או תמונה של שאגאל ,או חפץ בעל
ערך סנטימנטלי לנתבע .בית המשפט שקל והגיע למסקנה
שבמקרה הנידון יש לצוות על מסירת החפץ דווקא ולא די
בתשלום כסף .אם קרה שהחפץ נשמד ,ואין כל אפשרות פיזית
למסור אותו ,אין ברירה אלא להחליף את הביצוע בעין בתש
לום כסף .אבל בסעיף הזה נאמר ,שאחרי שניתן צו מסירה
ועברו שלושים יום והצו לא בוצע  .ולא כתוב מאיזו סיבה
לא בוצע ,אלא סתם עברו שלושים יום והצו לא בוצע 

יכול המוציא לפועל לעשות דבר שמשמעותו החלפת פסקהדין
של בית המשפט לביצוע בעין בפסקדין לתשלום כסף ,למרות
שפסקהדין ניתן על יסוד השיקול של השופט' שבמקרה הנידון
תשלום כסף אינו מספיק ויש לצוות דווקא על ביצוע בעין.
אינני בטוח אם התכוונו לתוצאה זאת ,אבל נדמה לי שזאת
התוצאה הנובעת מלשון החוק ,ואני חושב שיש לשנות
את הדבר.
עתה אני רוצה לעמוד על הבעיה העיקרית השנויה במח
לוקת בחוק הזה ,והיא בעיית המאסר על איתשלום חוב.

גרסתי בהזדמנויות שונות ,מאז שהתחיל הוויכוח על
בעיה זאת ,שארם אשר לגביו הוכח בבירור שיפוטי שידו
משגת לשלם חוב ,מותר לאסור אותו כדי לכפות עליו תשלום
החוב; ובנידון זה אין נפקא מינה אם החוב הוא חוב מזונות
או חוב אחר .כאשר שמעתי בשבוע שעבר את הרצאתו
המאלפת של שר המשפטים על המשפט העברי ,הגורס בדיוק
כך ,הרגשתי במו אותו גיבור של מולייר שבאחד הימים נתברר
לו שכל חייו דיבר פרוזה מבלי לדעת כלל שדיבר פרוזה.
על מה הוויכוח ?  הוויכוח אינו על מאסר כעונש על

איתשלום חוב ,אלא על מאסר כאמצעי כפיה לביצוע פסק
דין סופי של בית המשפט .אין כופים אדם לעשות דבר שאין
ביכולתו לעשותו .לכן ,להפעלת המאסר כאמצעי כפיה לתש
לום חוב צריכה להיות קודמת החלטה שיפוטית הקובעת את
העובדה שידו של החייב משגת לשלם את החוב.
אני חושב ששר המשפטים מתווכח עם יריב דמיוני כשהוא
טוען שלא ייתכן כי אנשים ישבו בבתי סוהר מפני שהם
עניים ואין ביכולתם לשלם חובותיהם .איש מהמצדדים במאסר
כאמצעי לכפיית תשלום חוב אינו מציע זאת .ההצעה היא
לגבי אנשים שהוכח  והוכח בדרך של בירור שיפוטי במעמד
החייב  ולאחר שניתנה לחייב אפשרות להביא ראיות ולטעון
טענות כי אמנם ידו משגת...

שרהמשפטים
איפה מדובר

פ.

רוזן:

על זה ז

חיים צדוק )מפא"י(:
זוהי הצעתי ,וכך הבנתי את אלה שהופיעו על הבמה
הזאת וצידדו במאסר על איתשלום חוב.

חנן רובין )מפ"ם(:
לא כולם.

חיים צדוק )מפא"י(:
על כל פנים ,אני מדבר על הצעתי.

אם ניווכח שזוהי דרך יעילה' אבל יש בה דופי מוסרי ,היא
פגומה מבחינה מוסרית ,אהיה מוכן להקריב את היעילות
על מזבח המוסריות ולוותר על הכלי הזה .אלא שאני משוכנע
שבסייגים אשר בהם אני מציע לקיים גם להבא את הדרך
הזאת ,היא גם יעילה וגם מוסרית.
לגבי יעילות ,נדמה לי שאין מחלוקת .מי שהיה היועץ
המשפטי לממשלה ,שהוא אחד הלוחמים לביטול המאסר על
איתשלום חוב ,אמר בסימפוזיון בו השתתף" :אני מודה

שאין כמאסר אזרחי אמצעי יעיל לגביית חובות".
יוחנן בדר )תנועת החירות(:
זה היה כך מימי רומא ער היום הזה.

חיים צדוק )מפא"י(:
והמספרים מדברים .מי שמצוי בסדרי ההוצאה לפועל

יודע שמוציאים צווי מאסר לאלפים .ושמענו לפני שבוע מפי
שר המשפטים ,שמספר האנשים היושבים בבתי סוהר על אי
תשלום חוב הוא קטן מאד .אני יכול להוסיף משהו מנסיוני:
אני מכיר חברה ציבורית אשר בין שאר פעולותיה היא צריכה
גם לגבות חובות .בשנה מסויימת ביקשה וקיבלה כ 400צווי

מאסר .מתוך מספר זה בוצעו למעשה  ; 7כל השאר שילמו
לפני שבוצע הצו .ו 7אלה רובם ככולם השתחררו מן המאסר
יום או יומיים או שלושה ימים אחרי שנאסרו .המדובר אינו

באותה תמונה אשר תיאר אותה השופט ****** ואשר שר
המשפטים הזכיר אותה ,שלפני מאה שנה ,במדינת ניו
יורק ,שאוכלוסייתה היתה אז שלושה מיליון נפש בערך ,היו
אסורים בבתי סוהר כעשרים אלף חייבים על איתשלום חוב,
והם ישבו מפני שהיו עניים וידם לא היתה משגת לשלם
חובותיהם .המדובר הוא בדרך שהוכחה במציאותנו כדרך

המביאה ב 99%מן המקרים לתשלום החוב עוד בטרם בוצע
צו המעצר.

מה מוצע לנו כתחליף לדרך זו ז אנחנו קוראים בדברי
ההסבר לסעיף  82דברים אלה "הסיכוי ,למשל ,לתפוס דבר
שנמצא תוך כדי חיפוש על גופו של החייב ,שקול כנגד הסיכוי
לקבל דבר מה מן החייב על ידי מאסרו או איום במאסרו".
אני אינני בוחן כרגע את השאלה אם חיפוש על גופו של
אדם כדי למצוא עליו נכסים בהוצאה לפועל של פסקדין '
ודווקא במקום פומבי  הוא אמצעי ראוי לשבח .אני דן כרגע
בענין רק מבחינת היעילות .ואני אומר שמי שחושב ,כפי
שכתוב בדברי ההסבר ,שהסיכוי לקבל נכסים בהוצאה לפועל
תוך כדי חיפוש על גופו של החייב שקול כנגד האפשרות
להשיג סילוק חוב על ידי איום במאסר ,הוא תלוש מן
המציאות שלנו .בימינו אין האנשים נוהגים כלל לשאת על
גופם דברים יקרי ערך וסכומים גדולים במזומנים .ואם יהיה
:

חוק המאפשר חיפוש על גופם של חייבים ,הרי אז ודאי

ייזהרו החייבים לבל יהיו במצב כזה .ובכן ,האלטרנטיבה
הזאת מבחינת היעילות ודאי אינה אלטרנטיבה.
שר המשפטים הסביר לנו את ההבדל בין מאסר לגביית
חוב ובין מאסר אזרחי לפי סעיף  ,8הבא גם הוא לכפות

על ידי מאסר ביצוע פסקרין של בית משפט אזרחי' להבדיל
ממאסר כעונש .אני יודע שישנם הבדלים .בכל זאת אני שואל:
האם ההבדל ,מן הבחינה המוסרית ,בין מי שנצטווה לבצע
בעין התחייבות מסויימת ,למשל למסור חפץ ,או מי שנצטווה
על ירי צו מניעה להימנע מעשות מעשה מסויים ,ובין מי

שהוכח כי ידו משגת לשלם חוב והוא משתמט מתשלום

של שטח זה ,וכבר דובר על כך בכנסת השלישית :נותני

החוב  האם ההבדל ביניהם הוא כל כך גדול ,שמה שמותר

עבודה ,לפעמים לאו דווקא גדולים /משלחים פועלים ונשארים
חייבים כסף ,שכר עבודה ,פיצויי פיטורין ,ולא פעם ,גם
לאחר שנתקבל החוק להגנת השכר ,לא קל לפועל להגיע
לביצוע פסקהדין ולמימוש התביעות אשר יש לו.
אני אומר את הדברים הכלליים האלה /כדי להדגיש שר*
אייתנו צריכה להיות רב צדדית .מובן שהמדובר בראייתנו
במסגרת המשטר החברתי הקיים כמות שהוא .במסגרת זו אני
חושב שחוק ההוצאה לפועל ,כפי שהוצע בכנסת השלישית

וכשר לביצוע פסק בעין או לכפיית ציות לצו מניעה ,יהיה
אסור ופסול לכפיית תשלום חוב על ידי מי שבידו היכולת
לשלם ?
אני רוצה להפנות את תשומת לב הכנסת לכך ,שגם
בצווים לביצוע בעין כרוך לעתים קרובות תשלום כסף ,ובתי
המשפט שלנו לא נרתעו מלתת צווים לביצוע בעין גם כשזה
כרוך בתשלום כסף .למשל ,אדם מתחייב למכור בית ,וכדי
לבצע את המכירה הוא צריך לפדות משכנתה הרובצת על הבית
או לשלם מסים הרובצים על הבית ,או לשלם דמי מפתח כרי
לסלק מי שגר בבית .בתי המשפט שלנו לא קיבלו את הטענה
שהואיל והדבר כרוך בתשלום כסף  אין לתת צו לביצוע
בעין .להיפר ,הם אמרו :קיבלת על עצמך התחייבות ,תקיים
אותה בעין ,גם אם הדבר כרוך בתשלום כסף .ונמצא שלצורך
ביצוע בעין ,אף אם הוא כרוך בתשלום כסף ,כשר המאסר
לפי סעיף  .8מדוע לא יהיה אותו המאסר כשר לביצוע פסק
לתשלום חוב על ידי מי שהוכח שידו משגת לשלם ?
אני רוצה לסיים בכך שאציע לשר המשפטים הצעת
פשרה בשאלה זו .אני חושב שדעת הכל היא> שאין לגרוס
מאסר בשל איתשלום חוב "לשמו" או כדי לספק יצר נקמנות

של החברה או של הנושה נגד החייב .אבל אל נא נהיה נחפזים
בענין זה .אל נא נעבור משיטה של הוצאה לפועל שהמאסר
בשל איתשלום חוב הוא עמוד התווך שלה ,כפי שזה היום,
לשיטה חדשה לגמרי עם אמצעים חדשים לגמרי ,אשר עוד לא
עמדו במבחן הזמן והמציאות בחיינו .הייתי מציע שנלך בדרך

של ***** *** ***** :ננהיג את האמצעים החדשים ,כפי
ששר המשפטים מציע אותם ,אבל יחד עם זאת נשאיר בצדם
את המאסר בשל איתשלום חוב .ולא נשאיר זאת במתכונת

הקיימת ,אלא בסייגים הבאים למנוע עיוותדין .לדעתי,
הסייגים צריכים להבטיח ,קודם כל ,שהמאסר לא יהיה אוטו
מטי ,אלא נתון לשיקול דעתו של המוציא לפועל .וצו המאסר
צריך להיות מותנה בהחלטה שיפוטית על יכולתו של החייב
לשלם ,לאחר שנערכה חקירה וניתנה לו הזדמנות להופיע
ולטעון והבירור נתקיים בנוכחותו.
הבה נקיים את שתי השיטות האלה ,זו בצד זו ,במשך
תקופת נסיון .אם כעבור שנים אחדות ניווכח שהאמון בדרך
החדשה ,המונח ביסודה של הצעת חוק זו ,נתאמת והדרכים
האלה עמדו במבחן ,ודאי אפשר יהיה לבוא ולהציע לכנסת
את ביטול המאסר בשל איתשלום חוב .ואלה המסתייגים
היום מן הביטול ,ואני בתוכם ,ודאי יהיו אז בין הראשונים
שיברכו על שהגענו לכך.

חנן רובין )מפ"ם(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .חוק ההוצאה לפועל

אשר בא להבטיח את האפשרות של ביצוע פסקירין בענינים
אזרחיים ,צריך בעצם לכלול שני דברים מנוגדים זה לזה .קודם
כל צריך החוק להבטיח שפסקידין יבוצעו ,ולנושה תהיה אפ
שרות לרדת לנכסי החייב ולקבל את המגיע לו עלפי פסק
הדין .אבל מצד שני צריך חוק ההוצאה לפועל גם להבטיח
שהחייב לא יהיה במצב כזה שלא תהיה לו תקומה כלכלית,
וכשאין לו  שלא יוטרד ללא צורך .אלה הנחות כלליות.
צריך לציין שבמציאות הקיימת /לא פעם דווקא החייב הוא
החזק יותר מבחינה משפטית וכלכלית מאשר הנושה ,ואם אינו
החזק יותר מבחינה זו ,הוא בכל זאת חזק למרי באיהרצון
לשלם ,בלי שתהיה הצדקה ענינית לכך לאחר מתן פסקהדין.
יכול אני לתת דוגמה מתוך ראיית המציאות בקטע אחד

עלידי הממשלה ,וכפי שהוצע מחדש עתה ,הוא חוק נכון
ונבון ,אם כי אינני מזדהה עם כל פרט ופרט אשר בו.
מה היתה המציאות עד עתה ? המנגנון להוצאה לפועל
שליד בתיהמשפט בארץ ,היה לא פעם מנגנון שקשה מאד
היה להניעו .הנושה לא זכה לבוא על סיפוקו .והנה אירע
בכנסת דבר משונה  :שר המשפטים ,בשם הממשלה ,הציע
הצעה האומרת שאין עוד צורך להגיש בקשה מיוחדת לכל
צעד שרוצה לעשות הנושה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
הכוונה בחוק המוצע לאוטומטיזם מסויים ,כלומר ,על מנגנון
ההוצאה לפועל מוטלת אחריות וחובה לפעול ,לקדם את
הדברים ולעשות צעד אחר צעד בלי הזמנה מיוחדת מצר
הנושה.
והנה ,חברי הכנסת באים ומבקרים .חושבני ,שהחידוש
המוצע צריך להיות רצוי לעורכיהדין המייצגים נושים
ועוסקים בשם שולחיהם בעניני הוצאה לפועל .ההצעה קובעת,
כי ברגע שהנושה מכניס את פסקהדין למשרד ההוצאה
לפועל ,ומשלם את האגרות ,משרד ההוצאה לפועל חייב
לפעול .הוא חייב לשלוח את ההתראה ,הוא צריך לדאוג לכך
שהודעת המסירה תחזור ,והוא צריך להזמין את החייב
לחקירת יכולת ,ולדאוג לעיקול.

אליהו מרידור )תנועת החירות(:
הוא לא ידע על מה להטיל עיקול.

חנן רובין )מפ"ם(:
האם אתה חושב שהנושה תמיד יודע זאת? בנק יכול
לפעמים לקיים איזה שירות ידיעות על יכולתו של החייב .אבל
האם הנושה הרגיל תמיד יודע מה מצבו של החייב ,ואיפה
הוא מסתיר חלקים מרכושו? בהמשך דברי עוד אחזור

לנושא זה.
מכל מקום ברור לי ,שהשיטה הקיימת פגומה ואיננה
מתקבלת על הדעת .לפי שיטה זו ,על הנושה להגיש בקשה
בכתב למשרד ההוצאה לפועל כדי שתיעשה פעולה כלשהיא.
כל צעד וצער מצריך כל פעם בקשה מיוחדת .לצורך עשיית כל
צעד ,יש להוציא את התיק ,לחפשו ולהגישו לשופט ההוצאה
לפועל לחתימה ,ולגבי כל צעד רשאי החייב להביע התנגדות.
אני חושב שהתהליך הזה יקר מבחינה אדמיניסטרטיבית ,ואף
אינו יעיל.
אני חושב שלא פעם השתמשו במאסר חוב



ועוד אעיר

על הצד התיאורטי של הענין  מכיוון שקל יותר לנקוט
אמצעי זה מאשר לעסוק בעיקולים ובמכירות .במקום לרדת
לנכסי החייב /משתמשים באמצעי זה .ידוע שלאחר שהוצא
צו מאסר ונמסר למשטרה ,מחפש השוטר את הלוייב במשך
שלושהארבעה שבועות .השוטר איננו עובד  24שעות.
לפעמים הוא מוצא את החייב ,ואז עלידי תשלום של  20או

 30לירות מצליח החייב עלפי רוב למנוע את ביצוע צו
המאסר ,וכל זה עד לחודש הבא ועד לצו המאסר הבא.

צדק חברהכנסת צדוק באמרו ,שרובם המכריע של צווי המ
אסר אינם מוצאים לפועל עלירי הטלת המאסר ממש .יש

והחייב יודע שמצו מאסר אחד עד לשני חולף חודש ימים,
למי התהליך המקובל ,והדבר עולה לו  3020לירות
כתשלום חלקי על חשבון חובו' כדי למנוע את ביצוע המאסר.
בסופו של דבר ,הרי זה זול יותר בשביל החייב מאשר
עיקול של איזה חפץ .האפשרות של מאסר היא לאו דווקא
מן הדברים המקילים מבחינה עקרונית ,ואף לא מן האמצעים
היעילים מבחינה מעשית ,וזה רק מביא לידי שגרה ,והוצאה
לפועל מהותית אינה נעשית.
אני תומך בדרך כלל בגישה הטמונה בחוק ,היינו אוטומ
טיות בהליכים בתוספת ביטול מאסר חוב.
לגבי האוטומטיות הוצעו כמה קורקטיבות .מטבע הד
ברים הוא ,שזכות היזמה של הנושה ומעמדו אינם יכולים
להיות מוטלים בספק .גם טיוטת החוק שלפנינו אינה שוללת
יזמה זו .אם מישהו רוצה לתת לכך ביטוי חזק ובולט יותר 
לא אתנגד ,אם כי אינני חושב שיש צורך בכך .חברהכנסת

צדוק רוצה כי ייאמר ,שבכל שלב משלבי ההליכים הנושה
רשאי להגיש בקשות .לא אתנגד אם זה יוגד ,אם כי לדעתי זה
לא יוטיף ולא יגרע .לדעתי ,הדבר מובטח .אם יש ספק בנוגע
לשאלת נוכחותו של הנושה  צריך לומר זאת.
כיצד חוקר הפקיד המוציא לפועל ,או המוציא לפועל
בשפת החוק ? כיצד הוא מקיים מה שקרוי בז'רגון המקובל
"חקירת יכולת" ? חקירת היכולת עשויה להיות אחד מאמצעי
ההוצאה לפועל הרציניים ביותר .אני חוזר על ההצעה שהצעתי
בוועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת השלישית .אני מציע
להנהיג טופס קבוע שיתמלא עלידי החייב כדי לא להשאיר
מקום למקריות .אני מציע הנהגת טופס כזה כדי שהחייב
ימלאו ,יצהיר בו בכתב על רכושו וייחקר עלפיו .יוצא שהחייב
ייחקר על יסוד התשובות בכתב ,ותהיה אפשרות לנושה וגם
לשופט ההוצאה לפועל לראות את הטופס שמילא החייב לפני
החקירה .אני מציע את הצעתי כתוספת למה שיש בחוק
ותוך מגמה לעשות את החקירה יעילה יותר ,כדי להבטיח
מראש שכל השאלות שיש לשאול ~ תישאלנה.

יוחנן בדר )תנועת החירות(:

דו"ח למס ההכנסה...
חנן רובין )מפ"ם(:
זה אינו דו"ח לפקיד השומה ו זוהי הצהרת הון או
הצהרת רכוש בשביל הנושה .מכל מקום ,קריאתהביניים
שלך איננה מפחידה אותי.

יוחנן בדר )תנועת החירות(:
אין לנו נסיון טוב עם הצהרות שומה.

חנן רובין )מפ"ם(:
הצהרה כזאת מבטיחה יתר דיוק ,בכל אופן יותר מאשר
תשובות על שאלות עם רישום בפרוטוקול ,כאשר הפרוטוקול
לא תמיד נותן תשובות מספיקות.
רצוני להגיד משהו לגבי ענין שאיננו רק ענין טכני
והקשור במעמדו של המוציא לפועל .בחוק המוצע מדובר
על מוציא לפועל ראשי .אני מציע שבעל התפקיד אשר מופיע

בסעיף  2של החוק יוגדר כ"שופט הוצאה לפועל" .אני
מציע שתפקיד זה יהיה נתון לשופט ,ולשופט בלבד .זהו
תפקיד שהולם שופט או רשם .אני מציע זאת בניגוד
להצעת החוק ,המאפשרת למנות לתפקיד זה אדם בעל השכלה
משפטית ,ולא דווקא שופט .איהתלות הנובעת ממעמדו של
שופט היא חשובה ביותר גם לצורך עניני ההוצאה לפועל.
מלבד זאת אני מציע שהחוק יגדיר מה הם תפקידי ההו

צאה לפועל ,שהם רבים ,שרק שופט רשאי למלאם .חשוב

שיוגדר מה הם התפקידים שיכולים להימסר לאנשים שאינם
שופטים ואף אינם בעלי השכלה משפטית ,בתוך תהליך ההו*

צאה לפועל .מובן מאליו ,שלא שופט או מוציא לפועל בעל
השכלה משפטית יידרש ללכת ולבצע עיקול .אבל יש לומר
בחוק ,שרק הוא יכול לתת צו עיקול ,רק הוא יכול להיות
חוקר ,ורק הוא יכול להחליט על בקשות ופניות שונות .החוק

משאיר זאת לגמרי להחלטת המוציא לפועל הראשי .אני מציע
לנסות לפרט את הדברים.
ועתה הערות אחרות על מאסר חוב .ברגע שמכניסים את
הרעיון של ה"אוטומטיות" בהפעלתו של מנגנון ההוצאה
לפועל ,וכאשר תובטח גם יעילותם של משרדי ההוצאה לפועל,
יעילות  לרבות מקום מתאים ,חושבני שממילא שאלת
מאסר חוב ואיום במאסר חוב יאבדו מחשיבותם המעשית.
אבל אני חושב ,שהצדק הוא עם המתנגדים באופן עקרוני
למאסר חוב .אנו יודעים שמאסר חוב הוא תוצאה של שיטות
משפטיות בראשית התפתחותן ,תוצאה של תפיסה האומרת
שחייב שאינו משלם את חובו ,מאבד את החופש שלו ,את
חירותו האישית .יש בעניו זה הסתעפויות שונות ,כגון
שהוא נהפך לעבדו של הנושה ,ועוד ועוד .יש קו ישיר
הנמשך מהתפיסות המשפטיות הראשוניות האלה ,מהתפיסות

שהיו בראשית התפתחות המשפט ,עד למאסר חוב :ואני
חושב שצריך להגיע לביטולו .הביטול יכול להיות בדרך
המוצעת בחוק אשר לפנינו.
חברהכנסת אזניה הביא כאן נימוקים להגנה על מאסר
חוב ,הנראים בעיני משונים במקצת .הוא נכנס לשטח הכלכלי,
הוא עסק בשבוע הקודם בניתוח כלכלי וטען שמקורות
האשראי ייסתמו ,משום שבלי מאסרחוב בעל המלאכה הקטן
ואחרים מסוגו לא יקבלו אשראי .אני חושב שמי שמעניק
אשראי ,ברגע שיצטרך לשקול אם עתיד החייב לנהוג באופן
שיהא צורך לנקוט כלפיו אמצעים של הוצאה לפועל ,בדרך
כלל יירתע מלתת את האשראי .כלומר ,נותן האשראי ,כאשר
הוא מחליט על מתן האשראי ,אם יחשוב שיצטרך להיזקק
להוצאה לפועל  עם מאסרחוב או בלי מאסרחוב  הרי
בכלל לא יתן את האשראי; הוא יעדיף לא לתתו ,או לתתו
על יסוד ערבויות ובטחונות .מכאן שכל הדיבור של חבר
הכנסת אזניה ,עם .כל הכבוד למחשבותיו ,בדבר הביסוס
הכלכלי ,כביכול ,של מאסר חוב ,נראה לי כמופרך ומחוסר
כל אחיזה במציאות.
אגיד בסוף דברי ,שאם יש להשאיר אפשרות של מאסר
חוב ,אני מסכים שישאירו אותה באותם המקרים שהחייב

חייב לבצע פעולה שאין אחר יכול לעשותה במקומו  :הוא
יכול לעשות את הפעולה ואינו עושה אותה .במקרים כאלה
אני מסכים שיש לאפשר להטיל מאסר כפיה או חיוב לשלם
כסף לצורך כפיה .אולם צריך להבטיח שכל אותן פעולות
היכולות להיעשות עלידי מישהו אחר  תיעשנה אז בשם
החייב .למשל  :החייב צריך לתת חתימה ואינו נותן אותה.
לדעתי ,עצם מתן פסקהדין ,דינו כאילו היתד .זו חתימה
של החייב .במשפט הקונטיננטלי היתה נטיה שכל פעולה אשר
לא היתה פעולה ספציפית של החייב ויכלה להיעשות עלידי
תיעשה עלידי מישהו אחר .רק לגבי
מישהו אחר
יש פעולות
המקרים שיישארו לאחר כל המקרים האלה
שהן בהחלט אינדיבידואליות ,שרק החייב יכול לעשותן
יש להשאיר את האפשרות של מאסרכפיה או חיוב לתשלום
כספי לצורך כפיה .אותו דין הייתי רואה גם במקרים של







תשלום מזונות לבני משפחת החייב.
אני מצטרף להערותיו של חברהכנסת צרוק לסעיף ) 24ד(,
ולסעיף המקביל )25ד( ,שכל עוד אין הסדר לגבי רכושם של

שני בני הזוג בתקופת נישואיהם ,אין גם מקום להטיל עליהם

אחריות הדדית ,אחד לגבי החובות של השני.

תופיק טובי )מק"י(:
כנסת נכבדה .אין ספק שזהו חוק חשוב .חשיבותו
בזה שהוא מדגיש עקרון שיש לכבד אותו בהחלט ,שחובות
יש לשלם ויש לעשות הסדרים נאותים למען הבטיח תשלום
חובות .יחד עם זה חשיבותו של החוק היא בכך ,שהמדובר
בו נוגע בעצם לא לחברות גדולות  אם כי מבחינה חוקית
הוא חל גם עליהן  ולא למעבידים גדולים החייבים לפועלים,
כפי שאמר כאן חבר כנסת אחר ,כי הפרקטיקה מוכיחה
אחרת .החוק הזה נוגע למספר הרב של אזרחים פשוטים,
פועלים ,פלחים ,בעלי מלאכה מן המעמד הבינוני ,אשר עומס
החובות ,כתוצאה ממצבם הכלכלי ,מכביד עליהם במידה יתרה
לא רק

ומדלדל אותם .די להזכיר שקרוב ל 30%מכלל המשפחות
העירוניות ,לפי דיןוחשבון של בנק ישראל /חיו בשנת

 1958/59בתנאים של "חסכון שלילי" ,זאת אומרת בחובות,
בדוחק ובגרעונות .לציבור הזה נוגע ביסודו החוק שלפנינו.
תהליכי ההוצאה לפועל לגביית חוב ,כגון עיקול ,מכירת
חפצים ,מכירת בית מגורים ואדמה או מאסר ,נוגעים ביסודם
לבעלי מלאכה ולפלחים בתור חייבים .והצר השני של הת
מונה :בציבור הזה מצוי מספר רב והולך של חייבים ,לאו
דווקא לאנשים פרטיים ,אלא ראשית כל למדינה ,לזרועות
השונות של השלטונות ולרשויות המקומיות ,כתוצאה מעומס
המסים הכבדים המוטלים על האזרחים ,אשר כובדם גדל
והולך .זהו מה שמציין את המצב הנוכחי .אץ לי נתונים
סטטיסטיים כרגע ,אבל אני יודע ,למשל ,שבקרב האוכלוסיה
הערבית רובן המכריע של ההוצאות לפועל הן קודם כל
לטובת הממשלה והעיריות  לשלטונות מס הכנסה ,האוצר
ומשרדים אחרים של הממשלה  בשל חובות הנובעים
בעיקרם מהטלת מסים.

אליהו מרידור )תנועת החירות(:
חובות אלה אין גובים דרך הוצאה לפועל.
תופיק טובי )מק"י(:
גובים אותם.

אליהו מרידור )תנועת החירות( :
גובים אותם לפי פקודת המסים )גביה(.

תופיק טובי )מק"י(:
הערה נוספת .ברצוני להגיד שיש לשקול שיקול רב
ולהימנע ככל האפשר מהטלת מאסר בשל איתשלום חוב.
אנחנו מתנגדים מבחינה עקרונית לעונש מאסר בשל חוב
כספי .יחד עם זאת סבורים אנו ,שיש להטיל אפילו עונש
כזד .על מי שחייב במזונות ,כאשר מתברר שזוהי הדרך אשר
תאלץ אותו לשלמם.

.

כמה הערות לסעיפי החוק .סעיף ) 2א( ,הדן במינוי
מוציאלפועל ראשי ,הוא סעיף חשוב ,וטוב שהמוציאלפועל
יהיה ,כפי שהחוק מציע ,מהסגל השיפוטי ,אך סעיף )2ב( הוא
קצת מעורפל ומשאיר פרצה ,כיוון שמשתמע ממנו ששר
המשפטים רשאי למנות מוציאיםלפועל אף מחוץ לסגל
השופטים .עובדה זו עלולה להחמיר את יחסן של זרועות
השלטון והאדמיניסטרציה כלפי האזרחים ,כלפי החייבים 
הפועלים ,בעלי המלאכה והפלחים .העובדה שמשרדים שונים
של הממשלה ,כגון משרדי מס ההכנסה ,יזדקקו בהוצאה
לפועל לפקידים כאלה ,מביאה למצב כזה שיכולים להתמנות
כמוציאיםלפועל כל מיני פקידים ,אשר אם כי לפי ההשכלה

המשפטית שלהם הרי הם כשירים להיות שופטים ,עלולים
הם לשמש אינטרסנטים לטובת השלטון ולרעת האזרח .לכן
א,מרים אנו ,כי רצוי שההוצאה לפועל תהיה צמודה וקשורה
לבתיהמשפט ושהמוציאיםלפועל ימונו מתוך הסגל השיפוטי.

הערות מספר לסעיפים  18ו .19אני רוצה לציין כאן,
שבמיוחד בכפרים הערביים נעשית ההוצאה לפועל לצורך
גביית חובות ,גם לגבי חובות המרינה ,בדרכים ובצורות
הפוגעות באזרחים וגובלות לפעמים בהתעללות .ההסתייעות
המיותרת במשטרה ,גם כשאין צורך בכך ,הדפיקות על דלתות
הבתים בשעות מוזרות מאד  כל אלה מעוררות התנגדות
ומחאה בקרב הציבור .וכאן ,בחוק המוצע ,ישנה הרעה בנידון
זה.

החוק הקיים הגביל דרכי העיקולים ותפיסת מטלטלין.
למשל ,נאמר בדברי ההסבר ,שהחוק הקיים קובע את הפרו
צרורה המפורטת בכל הנוגע להטלת עיקול על מטלטלים.
החוק הקיים קובע מי הם הפקידים ומי הם המלווים שילכו
להטיל את העיקול כיצד יערכו את הפרוטוקול ; איך ירשמו
את המטלטלים למיניהם השונים .ואילו החוק המוצע מניח
כל זאת לתקנות .אין אנחנו סומכים כל כך על קביעתו
הבלעדית של השלטון בלבד ,או של המוציאלפועל ,במקרה
שתינתן לו הסמכות הזאת .יש לקבוע את הדברים האלה
בחוק ,כי זוהי הגנה על האזרח .יש לפרט בחוק את הפרו
צרורות כדי למנוע פגיעות.
ואשר לסעיף  ,19הדן בעיקול חפצים .קודם כל אנחנו
סבורים שיש להגדיל רשימת החפצים שאינם ניתנים לתפיסה.
הרשימה היא מצומצמת .סוג מסויים של רהיטים וצרכים
אישיים של האדם צריכים להיות פטורים מעיקול ומתפיסה.
אולם ,מד .שיותר חשוב מכך הוא ,שמסעיף זה נודף ריח של
פגיעה ושל אפליה לגבי הפלחים הערביים.
;

סעיף  ,(4) 19בו מדובר על תפיסת צרכי אוכל ,פוטר
מתפיסה כמות המספיקה למחיית החייב ובני משפחתו הגרים
עמו לתקופה של שבוע ימים בלבד .מרוע הוצא מהחוק
המוצע מה שהיה כלול בחוק הקיים ? כי מה היה המצב עד
כה ? דברי ההסבר אומרים זאת .לפי החוק הקיים ,אם החייב
הוא חקלאי ,יש להשאיר "מלאי לשלושה חודשים לחייב
ולמשפחתו וזרעים המספיקים לזרוע את הקרקע אשר הו,ייב

רגיל לעבדה" .מדוע זה נמחק ? ידוע שזאת קודם כל פגיעה
בפלח ובאיבר .ידוע שהפלחים ,ולא רק הפלחים הערביים ,אלא
גם אזרחים ערביים רגילים ,שומרים מזונות בבתיהם .הם
אינם קונים את צרכי מזונותיהם יום יום ,ואין להרשות
שמזונות אלו יעוקלו וייתפסו ,כפי שהחוק הזה קובע .יש
להשאיר מזונות אלה לפלחים עד ליבול הבא; יש להשאיר
זרעים לפלחים; יש להשאיר מזונות גם לבעליהחיים שלהם.
סעיף  (5) 19קובע שכלים יהיו מוגנים מפני עיקול,
ובצדק .אולם אני חושב כי מן הראוי שגם בהמות העבודה
של הפלח דינן יהא כדין כלי עבודה ,ואין להרשות שיהיו
ניתנות לעיקולים .אנחנו סבורים שיש להבטיח במידה המכסי
מלית מתן האפשרות לאזרחים ,לבעלי מלאכה ,פלחים ,עובדי
יד ,עובדי אדמה ,שיוכלו להמשיך בעבודתם ,על ידי כך שכלי
העבודה שלהם יהיו מוגנים מפגיעות של הוצאה לפועל בשל

איתשלום חובות.
אני עובר לסעיף  ,42הדן בתפיסת ביתמגורים של החייב.
אנחנו מתנגדים לתפיסת בית מגוריו של החייב או מכירתו,
כולו או חלקו .מדוע צריך להעמיד לרשות החייב סידור חלוף
ולא לשמור על דירתו ,על הבית בו הוא גר ,למען אפשר לו
להמשיך לגור בוז מרוע צריך הדבר להיות נתון לשיקולדעתו

של המוציאלפועל ,אשר יעריך איזה חלק מספיק ,או לא מס
פיק? החוק צריך לקבוע זאת .הוא צריך לקבוע שאין למכור
בית מגורים ,שצריך לשמור אותו כבית מגורים ,במיוחד כאשר
לא מדובר על בעלי ארמונות ,אלא על עניים ,מחוסרי יכולת.
לכן צריך לקבוע כאן דברים ברורים ,ולא להשאירם לשיקול
דעתו של המוציאלפועל.
הערה לסעיף  ,43שכותרתו :הגנת חייב חקלאי .אין
כאן שום הגנה על חייב חקלאי ,זוהי הסוואה .לשון הצעת
החוק היא חלקלקה .מדוע לא לקבוע באופן עקרוני ופשוט,
כי יש לעכב מכירת אדמה הדרושה למחייתו של החייב ,מדוע

להשאיר זאת לשיקול דעתו של המוציאלפועל ? זוהי נסיגה
חמורה מהמצב הקיים .ההצעה המנדטורית קבעה "אם החייב
:

הוא חקלאי ,ישוחררו מהמכירה כל אותם המקרקעין אשר
לדעת נשיא בית המשפט המחוזי דרושים למחיית החייב

והתלויים בו" .מדוע אין החוק החדש מחייב זאת באופן
פסקני ,ושוב משאיר זאת לשיקול דעתו של המוציאלפועל?
אנחנו מציעים שהחוק יקבע באופן פסקני ,שיש לשחרר מן
המכירה את החלק הדרוש למחייתו של הפלח ,של האיכר.

דוד בררבהאי )מפא"י(:
מי יקבע את השטח

?

הרי הוא שונה באזורים השונים.

תופיק טובי )מק"י(:
יש לקבוע באופן פסקני שיש לשחרר את שטח הקרקע
הדרוש למחיה ,ולא להשאיר את הדבר לשיקולו של המוציא

לפועל .שנית ,לא המוציאלפועל צריך להעריך את השטח
הדרוש למחייתו של החייב .עלינו להרחיק לכת יותר ממה
שקובע החוק הקיים ,שלפיו נתון דבר זה לשיקולו של נשיא

בית המשפט המחוזי ; יש להטיל ענין זה על ועדה מוסמכת,
המכירה את השטחים השונים ,כי ברור שבשטח הררי יש
צורך לקבוע מכסה גדולה יותר מאשר בשטח פורה יותר.
צריך למנות ועדה ,אשר תשקול את הדברים באופן בלתי
תלוי ,אולם לפחות לא לסגת מכך שביתהמשפט יקבע ,וכאן
יש נסיגה.

הערביים ,וזאת לא מפני שאין אכרים יהודיים בעלי אדמות.
יש אכרים כאלה ,אולם הם מעטים מאד באופן יחסי ,כי הקבין
על האדמות בקרב האוכלוסיה היהודית הוא בדרך כלל בידי
הקרן הקיימת לישראל ומוסדות ציבור אחרים ,שעליהם לא
חלים עיקולים .לכן מדובה קודם כל ,בפלח הערבי ,כאשר
דנים בהוצאה לפועל /מכירת אדמתו של החקלאי ונישולו ,אם
כי הדבר לא נאמר באופן ברור ,אך הפרקטיקה וידיעת המצב
אומרת כך ,ולכן יש ריח רע לשינויים האלה .אלה הם שינויים
הבאים להקל על תהליך נישול הפלחים מאדמתם ,זהו פיתוח
נוסף של הקו לנישול הפלחים הערביים מאדמתם ,ולכן איננו
מקבלים בשום אופן את הנוסח הזה .אנו מציעים לכנסת שתגן
באמת על החקלאי ,על הפלח' ותנקוט בצעדים אשר ישמרו על
האדמה הדרושה למחייתו של הפלח.
סעיף  56מדבר על עיקול שכר העבודה .גם פה יש
החמרה לגבי המצב הקיים .לפי החוק העותמני איאפשר היה
לעקל יותר משליש המשכורת ,וכאן מציעים להשאיר לעובד

רק  50ל"י .איננו חושבים שזה הוגן; זה בלתי צודק ,יש
להגדיל את חלק השכר שאין לעקל.
הערה כללית לגבי השימוש במשטרה ,שמדובר עליה
בכמה סעיפים .אנחנו בעד המעטת השימוש במשטרה ,עד כמה
שאפשר .הנסיון בשטח זה הוא שלילי בהחלט .לפי דעתנו,
השימוש במשטרה צריך להיות בכל המקרים ,גם בהוצאה
לפועל ,אם פריצת דלת או סילוק יד ,על פי פקודת בית
המשפט ,עם הודעה מוקדמת למי שהדבר מכוון נגדו.

הערה נוספת .יש להגריל את תקופת ההוצאה לפועל ואת
תקופת הפינוי ,בהתחשב עם החייבים ,בהתחשב עם הצורך
למנוע הריסת פרנסתם של החייבים.
הערות מפורטות יותר לגבי הסעיפים השונים של החוק,
ברוח ההערות שציינתי ,אביא לפני הוועדה אשר תטפל
בהצעת החוק.

היו"ר ק .לוז:
הישיבה הבאה תתחיל בשעה  .20.00ישיבה זו נעולה.

הסעיף הזה הוא חמור מאד ,חמור במיוחד לגבי הפלחים

הישיבה ננעלה בשעה

.18.58

