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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון מסי 4), התשם״ו-2005

 ו. בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972', בסעיף 45(ג) - תיקון סעיף 45

 (1) בפסקה (1), במקום ״תוספת לדמי השכירות היסודיים שלא תעלה על שיעור עליית

 המדד ולא תפחת מ־70% מעליית המדד״ יבוא ״שינוי בדמי השכירות היסודיים שלא

 יעלה על שיעור שינוי המדד ולא יפחת מ־70% משינוי המדד״;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 45 לחוק, שענינו תקנות משנות, מקנה

 לממשלה סמכות להתקין תקנות לשינוי דמי השכירות,

 אחת לשנה. התקנות המשנות יכול שיקבעו שינויים

 הדרגתיים בדמי השכירות, וכן יכול שיקבעו תוספת לדמי

 השכירות, אשר לא תעלה על שיעור עליית מדד המחירים

 לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטסיסטיקה ולא

 תפחת מ־70% מעליית המדד כאמור.

 חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972
 (להלן - החוק), מסדיר את תחום הדיירות המוגנת. אחד
 הנושאים המוסדרים במסגרת זו, הוא דמי השכירות
 היסודיים המשולמים על ידי הדייר לבעל דירה בדיירות

 מוגנת.

 ס״ח התשל״ב, עמי 176; התשנ״ט, עמי 98.
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 (2) בפסקה (2), בהגדרה ״עליית המדד״, במקום ״״עליית המדד״ - העליה במדד

 המחירים לצרכן״ יבוא ״״שינוי המדד״ - השינוי במדד המחירים לצרכן״.

ר ב ס  ה

 לפיכך מוצע לתקן את סעיף 45 לחוק ולקבוע כי
 התקנות המשנות יכול שיקבעו שינוי בדמי השכירות,
 בין אם שינוי זה הוא תוספת ובין אם הוא הפחתה, וזאת

 בהתבסס על השינוי במדד.

י ר ב  ד

 בשנתיים האחרונות לא היתה עליה במדד
 המחירים לצרכן (להלן - המדד), והוא אף ירד לעומת
 השנים הקודמות. המחוקק לא צפה מצב של ירידה במדד
 ולפיכך לא קיים בחוק מנגנון לשינוי דמי השכירות במצב

 של ירידה במדד כפי שנוצר בשנתיים האחרונות.

 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מסי 20), התשס״ו-2005

 תיקון סעיף 90א 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971ו (להלן - הפקודה), בסעיף 90א, בהגדרה

 ״הוראות להפעלה משולבת״, במקום ״המחייבות טיפול״ יבוא ״המסדירות את אופן הטיפול״.

 תיקון סעיף 90ד 2. בסעיף 90ד(ז) לפקודה, במקום ״(3), (4)(ב),(5) או (6)״ יבוא ״4(ב) או(5)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 את ההגדרה ״הוראות להפעלה משולבת״ ולהבהיר את
 הכוונה האמורה.

ף 2 סעיף 90ד לפקודה, שענינו הכרזה על אירוע י  סע
 אסון המוני, קובע בסעיף קטן (ז) כי באירוע
 אסון המוני שסמכות ההכרזה עליו נתונה לראש הממשלה
 או לשר הביטחון, כאמור בסעיף 90ב(ב)(1),(2), (3), (4)(ב),(5)
 או(6), יהיו הסמכויות הנתונות לבעלי תפקידים במשטרת

 ישראל נתונות לבעלי תפקידים בצבא הגנה לישראל.

 מכיוון שמלכתחילה הכוונה היתה כי באירוע אסון
 המוני שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף
 כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א-1951
 (כאמור בסעיף 90ב(ב)(3)), וכן באירוע אסון המוני שמקורו
 באירוע כימי או ביולוגי (כאמור בסעיף 90ב(ב)(6)), תישאר
 האחריות לטיפול ולשליטה באירוע בידי המשטרה,
 ומטעם זה אף נקבע כי ההודעה על הכרזה על אירוע
 אסון המוני כאמור באותם סעיפים 90ב (3) ו־(6) תימסר גם
 למפקח הכללי של המשטרה, מוצע לתקן את סעיף 90ד(ז)
 האמור ולמחוק את פסקאות (3) ו־(6) של סעיף 90ב(ב)
 מרשימת הסעיפים שהסמכות לגביהם תועבר ממשטרת

 ישראל לצבא הגנה לישראל.

ף י בחוק לתיקון פקודת המשטרה (מסי 19), י ע  ס
 התשס״ה-2005 (ס״ח התשס״ה, עמי 966)
 (להלן - תיקון מסי 19), המתקן את פקודת המשטרה [נוסח
 חדש], התשל״א-1971 (להלן - הפקודה), הוסף לפקודה
 פרק שישי1, שענינו אירוע אסון המוני, הקובע הוראות
 לענין הארגון, השליטה והפיקוד בטיפול באירוע אסון
 המוני וההיערכות לקראתו, לרבות לענין הסמכויות,
 החובות והכפיפויות של הגופים הממלכתיים והציבוריים
 הנוטלים חלק בטיפול באירוע אסון המוני, וזאת לשם
 התמודדות עם אירוע מסוג זה קודם להתרחשותו או

 במהלכו.

 בסעיף 90א לפקודה שהוסף בתיקון מסי 19 מוגדר
 המונח ״הוראות להפעלה משולבת״ כך:

 ״״הוראות להפעלה משולבת״ - הוראות המחייבות
 טיפול באירוע אסון המוני ובהיערכות לו, כפי שקבעו
 המשטרה וצבא הגנה לישראל, כל אחד בתחום אחריותו,
 בהתייעצות עם גופי ההצלה, הכוללות בין השאר
 הוראות לענין מענה מערכתי לאירוע אסון המוני, פיקוח
 ושליטה בעת אירוע כאמור, וכן תיאומים בין הארגונים

 והגופים הפועלים במהלכו.״

 הכוונה היא שההוראות האמורות יסדירו את אופן
 הטיפול באירוע אסון המוני ובהיערכות לו. מוצע לתקן

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390; ס״ח התשס״ה, עמי 966.
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