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 גזתפרכמת כזה. הצעת חות טעעמ ועדת הפנים ואיכות הסכיכה של הכנסת:

 תוק עדי פיתות, התשמ״ח-1988 [111]

 משרת החיק 1. מטרת חוק זה היא לעודד התיישבות, פיתוח וקידום הברתי וכלכלי של ערי

 הפיתוח.

ח 2. (א) לענין חוק זה, עיר פיתוח היא תחום עירית או מועצה מקומית שועדת השריש ו ת י ר פ י  ע

 האמורה בסעיף 3 (להלן — ועדת השרים) הכריזה שהוא עיר פיתוח בהסתמך על — מהי , ,
 (1) המרחק שלו מריכוזי האוכלוסיה במרכז הארץ והמגמה לעודד פיזור

 אוכלוסין;
 (2) חוסנו הכלכלי והחברתי ורמת השירותים בו.

״ ו״ב״ א  (ב) ועדת •השרים תסווג את ערי הפיתוח לשתי קבוצות. ״

 (ג) ועדת השרים רשאית לבטל הכרזה או לשנות סיווג שנעשו לפיז זה.

ת שריש 3. הרכב ועדת השרים לקידום ערי הפיתוח יהיה זה: ד  מ

 (1) . שד התעשיה והמסחר — יושב ראש;
 (2) שר הכלכלה והתכנון — סגן יושב ראש;

 (3) שר העבודה והרווחה;
 (4) שר הבינוי והשיכון;

 (5) שר האוצר;
 (6) שר הפנים;

 (7) שר החינוך והתרבות;
 (8) שר החקלאות.

 מענק לרשות 4. בתחילת כל שנת •תקציב תעביר הממשלה לרשות המקומית של עיר פיתוח מענק

ת כספי כדלהלן: י מ י ' ק מ ז  י

 (1) לעיר פיתוח מקבוצה א׳ — סך השווה להכנסות החשדת המקומית
 מארנונה בשנה שקדמה לשנת התקציב;

ר כ ס י ה ר ב  ד

 שתי רמזת סיוע מוגדרות תוך מיסוד מערכת התמריצים
 שנקבעו בעבר על ידי הממשלה ותוך קביעת מערכת
 תמריצים חדשה העילה בקנה אהד עם קווי היסוד
 עליהם הושתתו _ תבניות ממשאות המכהנות משנים

 האחרונות.
 החדק החדש יבטיח כי הממשלה תתמיד בהעמדת
 תנאים מועדפים לאבישי •ערי •הפיתוח בכל תחומי החיים
 תוך ׳ישימוך׳ גלגלי המהפכה החברתית התיוםית שתלה

 בערי הפיתוח בעיקר בסוף שבות השבעים.

 ערי הפיתוח הן ישובים המייצגים ומסמלים כיום
 את התחדשותו של העם היהודי בארץ ישראל.
 האיפיובים המיוחדים של ערי הפיתוח בתחום' הדמוגרפי,
 הגאוגרפי, החברתי והכלכלי מדגישים את הצורך

 בהקמה ויבקיזום של ועדת שרים מיוחדת לעניינן.
 •הצעת החוק ביאה לחזק את המערכות הכלכליות־
 חברתיות של הישובים העירוניים אשר בגולן, בגליל,
 בשומרון, ביהודה, בנגב ובאזורים אחרים שלדעת ועדת
 השדים הם מרוחקים ממרכז הארץ. •הצעת ההוק באה
 גם לאחד אה רמוה הסיוע ובמקרים מיוחדים לקבוע
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 (2) •לעיר פיתוח מקבוצה ב׳ — סך השווה לחמישים אחוז מתכנסות הרשות
 המקומית'מארנונה בשנה שקדמה לשנת התקציב.

ת ״שקעות י י  5. (א) בכפוף להוראות סעיפים 22 ו־40ב לחוק לעידוד השקעות. מץ, התשי׳יט— ע
 1959 (להלן — חוק העידוד); יהיה מפעל בעיר פיתוח זכאי ׳לאישור לפי׳ חוק• מעידוד
 ובלבד שאם הוא בעיר פיתוח מקבוצה ב׳ הוא יהיה זכאי לשני שלישים בלבד מסכומי

 ההטבות הנתונות לפי חוק העידוד.

 (ב) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיף 18 לחוק העידוד, ואולם יתר
 הוראות חדק העידית־ יחולו ׳לגביי מפעל בעיר ©יתוח בשינויים ובתיאומים שיקבע שר

 התעש׳יזה והממהר בהתייעצות עם שר האוצר ככל ׳הנחוץ לביצוע סעיף זה^

ח נלענק העתקת ו ת י 6̂. (א) !המעתיק את מקום מגוריו הקבוע ממקום שאיננו עיר פיתוח לעיל פ  
ם י י י ג  מקבוצה א/ יקבל מאת המדינה מענק בסך 8,000 שקלים חדשים. ט

 (ב) המעתיק את מקום מגוריו והקבוע ממקום שאיננו עיר פיתוח לעיר פיתוח
 מקבוצה ב׳, יקבל מאת •המדינה מענק בסל 4,000 שקלים חדשים.

 (ג) המעתיק את מקום מגוריו הקבוע מעיר פיתוח מקבוצה ב׳ לעיר פיתו»
 מקבוצה א׳, יקבל מאת המדינה מענק בסך 4,000 שקלים חדשים.

 (ד) ! הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שפרסמת הלשיסה
 המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני תחילתו של חוק זה. -

 7. מי שהוא תושב עיר פיתוח או מעתיק את מקום מגוריו לעיר פיתוח, יהא זכאי דיוואת דיור
 לקבל מאת המדינה הלוואה לצורך רכישת דירה, בסיכום ובתנאים• שתקבע .ועדת השרים.

 8. תושב עיר •פיתוח לא ישלם מס הכנסה בשיעוד העולה יעל — מ0הכנסה .

 (1) 30% מהכנסתו החייב במס;
 (2) 15% בשל הכנסתו מעבודה במשמרת שלישית כמשמעותה לפי סעיף 10

 לפקודת מסי הכנסה.

 )9. (א) תושב עיר פיתוח לא ישלם בעד חינוך ילדיו במעונות יום ובגני הילדים חינידבגני
 טרום חובה. יייייים /

 (ב) המדינה תשלם למוסדות המנהלים מעונות יום וגני ילדים בעיר פיתוח את
 הסכום המגיע בעד חיינו!״ כאמור.

 10. החינוך בבתי הספר ׳היסודיים והתיכוניים בעיר פיתוח יהא על חשבת המדידה. חינוך בבתי ספי

 11. תושב עיר פיתוח הלומד במוסד המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, חינירגביז!
 התשי״ח—1958, תשלם המדינה את. מלוא שכר 'לימודו בשלוש שנות לימודו הראשונות,

 ובלבד שאינו מקבל מילגת לימודיים ממקור אחר.

ת ו י ו כ ז ת ר י _  12. מי שהתגורר בעיר פיתוח יהא זכאי לחינוך כאמור בסעיפים 9 עד 11 גם אם ש
 סיווגה שונה מקבוצה א׳ לקבוצה ב׳ או שסיווגה בוטל כל עוד הוא ממשיך להתגורר י?ניזזזינוד

 באותו ישוב.
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 13. האמור בהוק זה לא יגרע מכל זכות או הטבה הנתונות לעיי פיתוח, למפעל בה
 או לתושביה לפי כל חוק אחר.

 שמירת ד-ניס

 14. בסעיף 104 (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוכח משולב], התשכ׳יח—1963, בםיפה,
 אחרי ״ולא מלאו לד שמונה עשרה שנה״ יבוא ״ואם הוא תושב עיר פיתוח במשמעותה

 בחוק ערי •פיתוח, •התשמ״ח—1988 — לא מלאו לו עשר*ם ואחת. שנה״.

 15. בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג—1963, האמור בפסקה (3) יסומן (4)
 ולפניו יבוא:

 ״(3) מישוב שאינו עיר פיתוח לעיר פיתוח כמשמעותה לפי הוק ערי פיתוח,
 התשמ״ח—1988, ובלבד שהוכיח כי גר באותה עיר ששה חדשים לפחות״.

 תיקון הוק
 הביטוח הלאומי

pw תיקון 
 פיצויי פיטורים

 16. שד התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות ׳בכל
 הנוגע לביצועו.

 ביצהע ותקנות

 ההילה 17. •תחילתו של חוק זה ביום

 ־בר׳ הכנסת: דוד מנן, יצחק פרץ
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