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 מתשרשמת כזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון), התשמ״ט-989ו [236]
 1. בסעיף 10 דחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק העיקרי), אחרי תיקון סעיו׳ 10

 פסקה (2) יבוא:
 ״(3) שניים מנציגי הציבור במועצה שיקבעו השרים וראש עירית ירושלים; מונה
 • יושב ראש המועצה מקרב נציגי הציבור, יהיה הוא אחד מבין נציג־ הציבור

 במינהלה״.

 2. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 14*.
 ״הוצאות סבירות 14:א. חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך יהא זכאי לקבל

 הוצאות סבירות שהוציא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה כשיעורים
 שקבעה המועצה בהסכמת השרים.״

: הוספת •עיפים א ו ב  3. אחרי סעיף :22 לחוק העיקרי י
 22זו עד 22גי

 ״דין הרשית 22א. דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, אגרות, ארנונות, היטלים

ה ותשלומי חובה אחרים. נ ' י מ ; ן י י י  כ

ר ב ס י ה ר ב  ד
 ולקבוע כי אם יושב ראש המועצה מונה מקרב נציגי הציבור,
 יהיה הוא אחד מנציג־ הציבור שייקבעו לכהן כחברי

 המינהלה.

 סעיף 2 מוצע כי לחברי מועצת הרשות לא ישולם
 שכר, אלא רק הוצאות סבירות שייקבעו על ידי המועצה

 בהסכמת השרים הממונים על ביצוע החוק.

 סעיף 3 יישעיף 22א חמוצע:
 מוצע כי דין הרשות לענין תשלום מסים, אגרות

 והטלים, יהיה כדין המדינה.

ף 1 מועצת הרשות לפיתוח ירושלים מורכבת  פעי
 מ־35 חברים, מהם 19 נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, 9
 נציגי עירית ירושלים. 5 נציגי ציבור ו־2 נציגי מוסדות

 להשכלה גבוהה.

 מינהלת הרשות מורכבת מ׳13 נציגים; 9 נציגי הממש
 לה ו־4 נציגי העיריה.

 על פי החוק העיקרי אין לגציגי הציבור ייצוג במינהלה.
 מוצע להוסיף למינהלח הרשות שני נציגים מטעם הציבור

 1 סייח התשמ״ח,.עמי 168.
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 22ב. דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין
 חיקוקים אלה:

 (1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-21969:

 (2) חוק ישירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים),
 התשי״ט-31959;

 (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-41979;

 (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט־׳51969;
 הוראה זו לא תחול על נציגי הציבור:

 (5) ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל״ז~61977.

 22ג. (א) למפעלים עתירי ידע ולמפעלים עתירי טכנולוגיה בירושלים
 יינתנו ההטבות הניתנות למפעלים באזור פיתוח א׳ לפי חוק לעידוד השקעות
: לענין זה, ״מפעל עתיר ידע״ ו״מפעל עתיר טכנולוגיה״  הון, התשי״ט-1959י
- מפעל מאושר כמשמעותו בחוק האמור ושהמדען הראשי במשרד התעשיה

 והמסחר אישר אותו בהתאם לכללים שקבעו השרים בתקנות.

 (ב) סעיף זה יחול על מפעל שקיבל אישור החל ביום כ״ד באדר ב׳
 התשמ״ט (31 במרם 1989)״.

 דין מנהל הרשות,
 חברי המועצה

 יעומ־יה

 ״הטבות למפעלים
 עתידי •דע

 ולמפעלים עתירי
 טכנולוגיה

- - י — « - - -

 לםעיף 22ג דמוצע:

כ מועדפים למפעלים עתירי ידע ע מתן תנאי  מוצע לקבו
ק ל פי החו ולוגיה שיוקמו בירושלים ושיאושרו ע  ועתירי טכנ

ת הון ועל פי כללים שיקבעו •השרים.  לעידוד השקעו

 לסעיף 22= דוכןיצע:

ת, חברי המועצה ועובדיה יחולו  מוצע כי על מנהל הרשו
יגים החלים על עובדי מדינה בחיקוקים שונים. ת והסי בו  החו

 ם׳׳וו התשכ״ט, עמי 144.
 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
 סייח התשי״ט, עפ• 234.

 י ם״ח התיצכ״ש, עמי 103.
 י ס״ח התשי״ס. עמי 190.

 * סייח התש״ם, עמי 2.

 מתשרשמת בזה הצעת חוה מטעם ועדת הכלכלה שד הכנשת:

 חוק בתי המשפט (תיקון מסי 8), התשמ״ס-1989 [237]

 תיקון סעיף 37 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', בסעיף 37(ב), אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) ערעורים על פסקי דין של בתי משפט שלום ושופטי תעבורה, לענין העבירות
 המפורטות בסעיף 25 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]2, שאינן פשעים.

ר ב ש י ה ר ב  ד

 לפי המצב המשפטי הנוכחי נשמעים ערעור־ס של פסקי המשפט המחוזי־ם. כן יש לצי־ן שעדיין קיימת האפשרות
ת המשפט העליון. אין י ב ר ל ת ערעו ו ש ת ר ש ק ל להגיש ב ש ב של שלושה שופטים. ב כ ר עה בפני ה ו ת תנ ו ר י ב ע  דין ב
ל מעצרים דן רים ע ת והעומס בבתי המשפט, מוצע כי בערעורים בהצעה משום פגיעה בצדק כי גם בערעו ו ר י  מהות העב

פס אחד. ת משפם מחוזי בשו ת תנועה שאינן פשעים, ידון בית משפט מחוזי בי ו ר י ב ל ע  ע
ת העומס בבתי תית א  בשופט אחד. הדבר יוריד משמעו

 1 סייח התשמ׳׳ד, עמי 198; התשמ״ה, עמי 138: התשמ״ו, עמי 36, 216 ו־221; התשמ״ז, עמי 45: התשס״ח, עמי 186¡

 התשמ״ט, עמ׳ 48.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עם׳ 173.
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