
 רש־ומות

 הצעות חוק
 כ״ט בסיוו תשכ״ג 570 21 ביוני 1963

 עמוד

328 

329 
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק שירות בטחון [נוסח משולב](תיקון מס׳ 3), תשכי׳ג-1963

נלהלן - החרק העיקרי),  1. בסעיף 1 לחוק שירות בטחון׳ תשי״ט-1959 ונוסח משולב] 1
 בסופו יבוא:

 ״״חיל המשטרה״ — כמשמעותו בפקודת המשטרה 3;

 ״חוקי השיקום״ — חוק הנכים (תגמולים ושיקום)׳ תשי׳׳ט-1959 [נוסח
, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),  משולב] 3
 תש״י-1950 », חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט-

, וכל חוק אחר ששר הבטחון יכריז עליו כעל חיק שיקום.״ 5 1949... 

 2, לאחר סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:

 18א. (א) שר הבטחון׳ בהתייעצות עם שר המשטרה, רשאי להורות
 בצו כי יוצא־צבא, גבר׳ שנמצא כשר לשירות והוא באחד הגילים מן 18
 עד 29 ועד בכלל, ישרת במשמר הגבול שבחיל המשטרה (להלן - משמר
 הגבול) כל תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה או כל חלק ממנה׳ הכל
 כאמור בצו - בין שהתחיל בשירותו זה ובין אם לאו - ועליו להתייצב

 לשירות במשמר הגבול בהתאם לאמור בצו.

 (ב) שר המשטרה רשאי להעביר לאחר מסמכויותיו לפי סעיף זה.

 18ב. שירות במשמר הגבול על פי חוק זה׳ דיבו לענין חוק זה וחוקי
 השיקום כדין שירות סדיר, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בחוק זה.

 ״שירות במשמר
 הגבול ־

 שירית במשמר
 הגבול כשירות

 םדיר

 תוזולת פקודת
 המשטרה

 18ג. כל עוד יוצא־צבא משרת בהתאם לצו לפי סעיף 18א, לא יחול
, והתקנות על פיו אלא יחולו  עליו חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955 6
 עליו פקודת המשטרה והתקנות על פיה, למעט הסמכות לפטרו ולגרשו
 על־פי סעיף 7(3) של אותה פקודה, ולמעט הסעיפים 9, 9א׳ 10, 11, 14,
 14א ו־15 שבה, אולם שכרו יהיה כשכרו של יוצא־צבא המשרת שירות

 סדיר.

 18ד. יוצא־צבא ששירותו במשמר הגבול בא לידי גמר בהתאם לאמור
י בצו לפי סעיף 18א או עקב ביטולו של הצו, ותקופת השירות הסדיר מ י ג י ה י א י ד ס ז  י

ר שהיה חייב בו אילמלא הצו, עדיין לא עברה, יהיה חייב בשירות סדיר מ ש מ  ב

 עד תום התקופה האמורה.״

 המשך השירות

 תיקון סעיף 1

 הוספת סעיפים
 18א—18ד

 תיקון סעיף » 3. בסעיף 44 לחוק העיקרי׳ בסעיף קטן(א), אחרי ״10״ יבוא '18א'

 ! מ״ח 296׳ תשי׳׳ט׳ עמ׳ 286; ס״ח 343, תשכ׳׳א, עמ׳ 140; ה״ה 541, תשכ״ג, עמ׳ 130.
 2 חוקי א׳׳י׳ כרך ב׳ פרק קי״ב׳ עמ׳ 1124.

 3 סייח 295׳ תשי״ט׳ עמ׳ 276.
 4 ס׳•׳ח 52׳ תש״י׳ עמי 162.

 3 ס׳׳ח 6, תש״ט, עמי 13.
 6 ס״ה 189׳ תשט׳״ו׳ עמי 171.
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 ד ב ר י ה ם ב ר

 1. משמד הגבול של משטרת ישראל המקיים שירות בעל- חשיבות בטחונית רבה נמצא
 לוקה במיעוט מתנדבים לשורותיו׳ דבר העלול לפגוע בכושר פעולתו. הצבא מוכן לוותר
 י־ . על שירותים של יוצאי־צבא מםויימים ולהפנותם לשירות במשמר הגבול, בלי שתיפגע על
 ידי כך מצבת כוח האדם שלו. במסגרת שירותם במשמר הגבול יקבלו יוצאי־צבא אלה

 אימונים צבאיים בסיסיים והכשרה לשירות במילואים.

 2. .חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955׳ לא יחול על המשרתים ,במשמר הגבול ובמקומו
 תחול עליהם פקודת המשטרה (למעט הוראותיה בדבר גיוס, גירוש ׳ופיטורין) והוראותיה
 בדבר עבירות וענשים. לענין זכויותיהם עפ״י חוק שירות הבטחון וזכויות־ לאחר שחרורם
 (כגון: החזרה לעבודה, תגמולים ושיקום) יהיה דינם כדין יוצאי־צבא ששירתו בשירות חובה.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברי כנסת:

 חוק הניקוז וההגבה מפני שטפונות(תיקון מם׳ 4), תשכ״ג-1963

 .אחרי סעיף 43 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח-1957 יבואו סעיפים אלה: הוספת סעיפים
 43א-43ג

 ״היוב הרשויות 43א, רשות ניקוז רשאית׳ באישור שר החקלאות ובהסכמת שר הפנים,

 המקומיות להחליט שההוצאות להקמת מפעל הניקוז, לשינויו או להחזקתו או ההוצאות
,  בה^!ות , י

 המשוערות מראש לפעולות אלה יכוסו׳ כולן או מקצתן׳ על ידי הרשויות.
 המקומיות המיוצגות ברשות הניקוז׳ והשטחים שאינם נכללים בתחום רשות

 מקומית, לפי מכסות שתקבע בהחלטתה.
 43ב. (א) בתחומה של רשות מקומית שהחליטה לקיים את החלטת רשות
 הניקוז כאמור בסעיף 43א׳ לא תיגבה ארנונת ניקוז מיוחדת לכיסוי
 ההוצאות של הקמת המפעל או לשינויו או ההוצאות המשוערות של
 פעולות אלה, הכל לפי הענין? אולם רשאית הרשות המקומית להטיל׳
 לכיסוי ההוצאות האמורות, תוספת לארנונת הרכוש המשתלמת בתחומה
, או פקודת המועצות המקומיות, 31941, על  'לפי פקודת העיריות׳ 1934 2
 אותם חייבים בארנונה כאמור הנהנים מפעולות המפעל או העשויים
 ליהנות ממנו לכשיוקם׳ או שהמפעלים,המיתקנים או המבנים הנמצאים

 על רכושם של אותם חייבים גורם לצורך בניקוז(להלן - התוספת).

 (ב) התוספת תוטל לפי המבחנים שייקבעו בחוק עזר של הרשות
 המקומית והודעה על סכום התוספת תינתן לחייבים בה במועד ובדרך

 שייקבעו באותו חוק עזר! חוק העזר טעון גם אישורו של שר החקלאות.

 (ג) הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה לפי סעיף קטן גב)׳
 רשאי לעדור עליה, תוך 39 יום מיום מסירתה׳ לפני בית הדין לעניני מים.

 גביית המכסות
 על «די הרשות

.1 

 1ס״ת 236, תשי׳׳ח, עמי 4; תשי־ט׳ עמי 188; תש׳׳ך, עמי 10; תשכ״א, עמי 90.
 2 ע׳״ר 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 3 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154׳ עמי 119.
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 (ד) התוספת תיגבה בדרך שגובים את ארנונת הרכוש׳ והערר לפי
 סעיף זה איבו מעכב את הגביה.

 יין ישות מקדדית 43ג. לא החליטה רשות מקומית לדןימ את החלטת רשות הניקוז כאמור
ת בסעיף 43א׳ תוך יום מיום שנמסרה אותה החלטה והטילה רשות - ל ש ; ה ג : י א  ש

 מכסה 1

 . הניקוז בתחום אותה רשות מקומית ארבונת ניקוז מיוחדת־ כאמור בסעיף
 36 (א) (1) -

 (1) תהא הרשות המקומית חייבת לשלם לרשות הניקוז את
 סכום ההוצאות שהוציאה •דשות הניקוז עם הטלת ארנונת

 הניקוז המיוחדת ועם גבייתה; וכן
 (2) אם נתחייבה הרשות המקומית בתשלום סך כל ארנונות
 הניקוז המיוחדות, תהא חייבת לשלם לרשות הניקוז מקדמה
 על חשבון המגיע לרשות הניקוז כאמור׳ בשיעור שלא יפחת
 מ־50% מאומדן הארנונות שיחולו על שטחיה שבתחום אותה
 רשות ניקוז ושלא יעלה על 75% מאומדן כאמור׳ כפי שאושר
 לענין זה על ידי נציב המים: לא יאשר נציב המים אומדן
 כאמור אלא לאחד ששמע את טענותיה והצעותיה של הרשות

 המקומית.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. לפי החוק הקיים חייבות רשויות הניקוז לגבות את הסכומים הנדרשים לביצוע עבודות
 הניקוז על ידי קביעת שיעורי תשלום לכל פרט הנהנה מן הניקוז. דרך זו מחייבת את רשויות,.

 הניקוז להקים מנגנונים לשומה ולגביה. כדי לצמצם בהוצאות וכדי להקדיש סכומים גדולים
 יותר לניקוז עצמו׳ מוצע בזאת להטיל את ביצוע הפעולות המינהליות על מנגנוני הרשויות

 המקומיות שהן רשויות הניקוז.

 2. רשות מקומית שאינה נכונה לקבל על עצמה המכסה שהוטלה עליה במסגרת תקציב
 רשות הניקוז׳ תשא בהוצאות המינהליות שיווספו לתקציב דשות הניקוז עקב פעולות

 הערכה׳ שמאות וגביה בתחומיה. .

 3. זכויות הפרט לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות יישמרו על ידי האפשרות הניתנת
 לו לעדור לפני בית הדין לעניני מים.

 חברי חממת : ש׳ אברמוב, מ׳ או», ע׳ דגני׳ ר׳ הקטץ

 הצעות חו?! 570, בייט ב0י11 תשכ״ג, 963!.נ<-21
 הודפס ע׳׳י המרפים הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 8 אגורות


