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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק רשות הדואר (תיקון מס׳ 4), התשנ׳יג- 993 ד [684]

ד תיקון סעיף 44א , המלים ׳׳והחל בשנת הכספים 1993״ ע 1 1 9 8 6 ־ ו ״ מ ש ת  1. בסעיף 44א(ג< לחוק רשות הדואר, ה

 ״מכלל הכנסותיה של הרשות״ - יימחקו, ואחריו יבוא:

 ״(ג1< החל בשנת הכספים 1993 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל־4.5% מהכנסותיה

ץ זה, ״הכנסותיה של הרשות׳׳ - הכנסות שקיבלה הרשות משירותים שנתנה נ ע ל הרשות; ל  ש

a לחוק זה ולפי סעיף 20 לחוק בנק n (א)ושהתשלום בעדם נקבע בתקנות לפי סעיף 37 

ת הכספים שקדמה נ ש , בהתאם לרישומן בדו״ח ביצוע התקציב ל 2 1 9 5 1 - א ״ י ש ת  הדואר, ה

 לאותה סנה.״

 2. תחילתו של חוק זה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג מ בינואר 1993). תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 44א לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-1986, מוצע כי החל בשנת הכספים 1993, התמלוגים לא

 נקבע כי על רשות הדואר לשלם תשלום שנתי למדינה. יחולו על כלל הכנסותיה של רשות הדואר אלא רק על אותן

ק הדואר שתעריפיהם ה הכנסות משירותי דואר ומשירות׳ מ י ה 1 י י ם מ י פ ס ב  ל ה

3 ^ ^ נקבעים בתקנות לפי חוק זה ולפי חוק בנק הדואר. > 5 % . ה ל ו ו ש / ם ן כ ס ב

״ ז ש ם ה ו ל ש ת  ה

 הרשות והחל בשנת הכספים 1993 יהיה התשלום בסכום

 השווה ל־4.5% מכלל הכנסותיה של הרשות.

 1 ס׳׳ח ד,תשפ־י, עמ׳ 79; התש׳ץ, עמי 121 ועמ׳ 1נ1; התשנ־׳א, עמי 218; התשנ־ב, עמ׳ 42.

 1 ס־ח התשי-א, עם׳ 219; התשס־ז, עמ׳ 85: התשל׳׳ו, עם׳ 2; התספ־ו, עם׳ 99.
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 [685] הצעת חוק לשכת עורכי הדץ (תיקון מס׳ 21) (מאמנים ומתמחים),

 התשנ״ג-1993

1961/ יסומן (א) ובסופו יבוא:  תיקון םעיף 29 1. האמור בסעיף 29 לחוק לשבת עורכי הדין, התשב״א־

ל סעיף קטן (א), או מי שרשאי  ״1ב< מי שרשאי להיות מאמן לפי פסקאות (1) ו־(1א< ש

) והוותק שלו כחבר הלשכה, או כחבר הלשכה ושופט יחד, 5 ) ד 2) ע  להיות מאמן לפי פסקאות(

י מתמחים,״  אינו פחות מחמש שנים - רשאי, באישור הלשכה, להיות מאמן לשנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 >3< שופס צבאי משפטאי כמשמעותו בחוק השיפוט

 הצבאי, תשס־ו־1955, שהוותק שלו כחבר הלשכה

 וכשופס יחד אינו פחות מחמש שנים;

 (4) חבר הלשכה בעל ותק של חמש שנים שאושר על

 ידי הלשכה כראוי להיות מאמן;

 (5) חבר הלשכה בעל ותק של חמש שנים המשמש

 בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי שנקבעו לענין

 הוראה זו על ידי שר המשפטים בצו.־׳

 מספר רב של סטודנטים לומדים משפטים הן באוניברסיטאות,

 והן במכללות החדשות שנפתחו. סטודנטים רבים משריינים

 לעצמם מקום להתמחות בו כבר עתה, לשנת 1994 ואף לשנת

 1995. כלומר, קיים לחץ דב של מתמחים על מספר מצומצם

 של עורכי דין.

 מוצע להרחיב את מעגל המאמנים ולאפשר למאמן בעל

 ותק של חמש שנים לפחות כעו׳׳ד או כעו־ד וכשופט לאמן

 מתמחה נוסף.

 חבר הכנסת םילבן שלום

 סעיף 29 לחוק לשכת עורכי־הדץ, התשכ״א-1961,

 קובע לאמור:

 ״מאמנים

 29. ההתמחות תהיה אצל מאמן; ואלה רשאים להיות

 מאמנים למתמחים:

 >1< שופט בית המשפט העליון ושופט בית משפט

 מחוזי;

 י1א< שופט של בית דין לעבודה:

 (2) שופט בית משפט שלום שהוותק שלו כחבר

 הלשכה וכשופט יחד אינו פחות מחמש שנים;

 >2א< שופט תעבורה שנתמנה לפי הפרק הרביעי

 לפקודת התעבורה, ושהוותק שלו כחבר הלשכה

 ובשופט יחד אינו פחות מחמש שנים;

 הצעת חוק מם׳ תק״ך; הועברה לועדה ביום כ״ז בטבת התשנ׳׳ג (19 במאי 1993<.
 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 17B; התשנ״ג, עמי 20.

 [686] הצעת חוק החזרת תושבי בירעם ואיקרית לבתיהם, התשנ״ג-1993*

 זכות להקים 1. אזרח ישראלי או תושב ישראל שבשנת 1948, ביום פינוי הכפרים בירעם ואיקרית, היה לו,

ת או לאחד מהוריו, או לאחד מהודי הוריו, בית בכפרים האמורים - זכאי להקים מחדש את ביתו באותו י  ב

 מקום שבו היה הבית האמור או במקום אחר בתחום השטח של הכפר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לקבוע בחוק כי לתושבי הכפרים בירעם ואיקרית ובלבד שהם אזרחים ישראליים או תושבי ישראל.

 בשנת 1948, לבניהם או לבני בניהם, הזכות להזור לכפריהם,

 חברי הכנסת: תופיק זיאד. האשם מחאמיד,

 תמר גוז׳נסקי

 * הצעת חוק מס׳ גיס; הועברה לועדה ביום כ־ז בטבח התשנ־׳ג (20 בינואר 1993).
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של הבדי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת תוק וזניה לנכים, התשנ״ג-1993* [687]

 1* (א) חוק זה - הגדרות ופרשנות

 ״תג נכה״ - תג הנושא את שם הנכה ואת מספר הרכב שנתנה רשות הרישוי, כמשמעותה בפקודת

 התעבורה/ לנכה, עבור רכב שבבעלותו,

ל פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:  ״נכה״ - אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות ע

ר את ע ר ע  >1< שדרגת נכותו מגיעה ל־60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה ל

 מצב בריאותו:

 (2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.

 >ב< למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.

ן - הרכב) במקום שאין החניה מותרת חניה במקום ל ה ל ) ה כ  2. (א) נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נ

ה י ״ י " ז י א  בו אם התקיימו כל אלה: ש
 מותרת בו

 (1) במקום כאמור או בסמוך אליו, אץ מקום חניה מוסדר לנכים:

 (2) במקום כאמור או בסמוך אליו לא היה מצוי בעת החניה מקום אחר שהחניה בו

 מותרת ופנויה;

 >3< החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי

 להולכי דגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

 (4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

ל אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב. ) יחולו גם ע א ) ן ט  >ב< הוראות סעיף ק

ע מן האמור בו לא יחנה נכה את רכבו - סייג לרשות ו ר ג ל אף האמור בסעיף 2 ומבלי ל  3• ע
 חניה

עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות. ים־  (1) בתוך צומת או בתחום שנ

ל אבני השפה, שמותר לחנות בו;  תימרור, בתמרור או בסימון ע

 >2< במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;

ר מטרים לפניו; ש ע ־ ם י נ  (3) בתוך מעבר חציה או בתחום ש

ל ידי סימון  (4) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר ע

י תמרור ״תחנת נ פ י כביש; ובאין סימון כאמור ־ בתוך עשרים מטרים ל ל פנ  ע

 אוטובוסים״ ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר להחנות את הרכב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי המצב החוקי היום, אין לתג נכה, המוענק לנכים בחוק את התנאים לפיהם יהיה נכה רשאי להחנות את רכבו,

 על־ידי רשות הרישוי, מעמד כלשהו. מוצע לקבוע מפורשות בתנאי שהרכב נושא תג נכה, גם במקום שאינו מותר

 לחניה.

 י הצעת חוק מם׳ ת׳׳מ; הועברה לועדה ביום כ׳׳א באדר התשנ־ג (13 במרס 1993).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
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ל פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו  בצד הדרך שממול ־לסימון ע

עשר מטרים או יותר; ים־  מקום הוא שנ

 (5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן,

ל אף האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה, גלגלי רכב  נעילה 4. ע

 הנושא תג נכה גם אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, ובמידת

 הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכנת עוברי דרך או גורמת הפרעה ממשית לתנועה.

 חבר הכנסת דרד צוקר

 [688] הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס׳ 20) (חלוקת המנדטים)
 התשנ״ג-1993*

1 בסעיף 67(2), המלים ״מ־75%״ . בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965  תיקון סעיף 67 ו

 יימחקו.

 שניתנו בבחירות מחולק למספר חברי המועצה העומדת

 לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה הנו ״המכסה״.

 מוצע לקבוע כי בחלוקת המנדטים ישתתפו רק

 רשימות שקיבלו את מלוא המכסה ולא רק 75%.

ש ד  חבר הכנסת פנחס ב

י ר ב  ד

 חוק הרשויות המקימיות (בחידות), התשכ״ה-1965

 (להלן - החוק), קובע בסעיף 67(2) כי ״בחלוקת המנדטים

 ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות

 כשרים במספר שאינו פחות מ־75% מהמכסה״. כאמור בסעיף

 67(2) לחוק ״המכסה־ הנה המספר הכולל של הקולות הכשרים

 * הצעת חוק מם׳ תקפ״ב; הועברה לועדה ביום כ״ה באייר התשנ״נ(16 ביוני 1993).
 י ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשנ״ג, עמ׳ 114.
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