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 מתפרסמת כזה הצעת חול, מטעם ועדת החוהה חדק ומשפט של הכנסת:

 חוק לתיקון פקודת הסמים המסובנים (מסי 4), התשנ״א-ו99ו [439]

 גירפה א׳

 תיקון סעיף ד3א 1. בסעיף ד3א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-3ד119, בסופו יבוא:

 ״הורשע אדם בפעם השניה בעבירה של שימוש בסמים לפי פרק ג׳ יפסול אותו בית
 המשפט גם מלקבל או מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שנתיים.״

 גייסה כ׳

 תיקון סעיף 37א ^ 2. בסעיף ד3א לפקודת הסמים המסוכנים-[נוסח חדש], התשל״ג-3ד119, בסוף סעיף קטן(א),
 המלים ״אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור״ - יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 לפי גירסה ב׳ יתוקן סעיף ד3א באופן ששלילת רשיון
 הנהיגה בשל עבירות הקשורות בסמים,־לא ־תהיה מותנית
 בכך שבית המשפט סבור כי הדבר דרוש להגנת הציבור.

 חברי הכנסת: שאול עמור, עמיר פרץ

 התשמ׳׳ה, עמי 140: וזתשמ״ס, עמ׳ 80.

 הצעת חוק דו באה להרתיע ולהעניש כל מי שהורשע
 שנית בעבירה של שימוש בסמים. לפי גירסה א׳ להצעה, כל
 מי שנמצא אשם בעבירה כאמור, יהיה פסול מלקבל רשיון
 נהיגה שנתיים, ואס הוא נושא רשיון נהיגה, יישלל ממנו

 רשיונו לתקופה האמורה.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526: התשל׳׳ד, עמי 134;

 מתפרסמת בזה הצעת הו? מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 חוק הרשויות המקומיות (מהנדס דשות מקומית}, הת£מ״א-ו199 [440]

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״צרכי ציבור״ - כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965' (בחוק זה - חוק
 התכנון והבניה);

 ״בניה ציבורית״ - בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות
 עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינויי בניה, פיקוח ואחזקה:

 ״מהנדס״ - ברשות מקומית פלונית - מי שנתמנה להיות מהנדס הרשות המקומית כאמור בסעיפים
 2 ו־3:

 ״פיקוח ורישוי״ - מילוי כל תפקיד שהוטל על פי כל חיקוק על המהנדס:

 ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית:

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 פינוי מהנדס
 חובה

 המהנדס עובד
 הרשות

 תנאי הכשירות

 תפקיד״ המהנדס
 וסמכויותיו

 אגילת סמכויות

 תיקון חוק
 התכנון והבניה

 ״תכנון עיר״ - הכנת תכניות מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים
 הדרושים לרשות מקומית לצרבי תכנון תחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי
 שחתומה של הרשות המקומית נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים
 למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומיה הלא ועדה מקומית לפי

 החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית.

 2. לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

 3. המהנדס יהיה עובד הרשות המקומית -

 (1) אם מספר התושבים של הרשות המקומית הוא 10,000 לפחות - במשרה מלאה:

 (2) בכל מקרה אחר - במשרה חלקית או במש1ה מלאה, כפי שתחליט הרשות
 המקומית.

 4. כשיר להיות מהנדס הוא מי שנתמלאו בו אלה:
 (1) הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,

 התשי״ח-21958:

 (2) הוא בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר באחד התחומים
 המנויים בסעיף 5>ב)>2), (3) ו־«4):

 (3) הוא בעל נםיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

 5. (א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.

 (ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס:

 (1) תכנון העיר;

 (2) הפיקוח והרישוי:

 (3) הבניה הציבורית;

 (4) עבודות הפיתוח והעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או
 •מטעמה.

 (ג) ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה
 יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל סמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, תוקנה לו

 גם במרתב התכנון של ועדה מקומית כאמור.

 6י. המהנדס, באישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותיו
 ומתפקידיו, כולן או מקצתן, או לענין מסויים״ לעובד אחר של הרשות המקומית או למי שעובד
 עבורה, ובלבד שמי שהואצלו א סמכויות כאמור, הוא בעל הכשירות המקצועית הנדרשת לתחום

 שבו הואצלה לו הסמכות.

 7. בסעיף 20 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־1965 -

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הועדה המקומית״:

 2 ס״ח החשי׳׳וז, עמ׳ 108.
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 (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) במרחב תכנון שסעיף 19 חל עליו, תמנה הועדה המקומית את המזכיר
 מבין מהנדסי הרשויות המרחביות או מבין הכשירים להיות מהנדס לסי חוק
 הרשויות המקומיות(מהנדס רשות מקומית}, התשנ״א-31991, ובמרחב תכנון

 זה ימלא המזכיר גם את התפקידים של מהנדס הועדה המקומית.״

 הודאית מעבד 8. מי שביום כניסת חוק זה לתוקף משמש בתפקיד מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית, מהנדס
 ועדה מקומית או מזכיר ועדה מקומית, יראו אותו כאילו מונה לפי חוק זה, אף אם אין הוא ממלא

 אחר תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 4.

ר כ ש י ה ר ב  ד

 הצעה זו באה לקבוע חובה של מינוי מהנדס ככל רשות מקומית ולהגדיר כשירותו, תפקידיו וסמכויותיו.

 חבר הכנסת אלי ייץ

 הצ״ח התשנ״א, עמ׳ יד2.

 274 המוח חוק 2066, כ׳׳ח בחפוז החשנ׳׳א, 10.7.1991
 המחיר 64 אגורות ISSN 0334-3030 סודר בםדר-צילדם והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


