
 רשומות

 הצעות חוק
 ו׳ בטבת התשנ״ד 2230 20 בדצמבר 993 ו

 עמוד
 הצעת היק מבקר המדינה(הוראת שעה)(מועדים), התשנ״ד-1993 ד3ו
 הצעת חוק הרשויות המקומיות(הגבלת הזכות להיבחר! (תיקון), התשנ״ד-993 ו 138

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של הבד הכנסת מטעם הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת:

 הצעת חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)(מועדים), התשנ״ד-1993* [739]

 1. בשנים 1994 ו־1995 סעיפים 6ו ו־017*) לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 הוראת שעה
, ייקראו כאילו נאמר בהם, במקום ״שנים עשר שבועות״ - 1  [נוסת משולב]

 (1) לענין שנת 1994 - ״עשרה שבועות״;

 (2) לענין שנת 1995 - ״תשעה שבועות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 במגמה לצמצם את פרק הזמן שבין סיום הביקורת לבין מוצע שהוראת השעה תחול בשנתיים הקרובות, לאור
 מועד הנחת הדו״ח השנתי של מבקר המדינה על שולחן י הנסידן בתקופה זו ניתן יהיה להחליט על הוראת קבע ברוח

 הכנסת, מוצע לצמצם את הזמן העומד לרשות שר הבלבלה השינוי המוצע.
 והתכנון להעיר הערותיו מ־12 שבועות ל־9 עד 10 שבועות,

 בהתחשב בפגרת חג הפסח• חבר הכנסת דוד מגץ

 הצעת חוק מסי תד׳ו-, הועברה לועדה ביום י׳ בכסלו התשנ״ד (24 בנובמבר 993 י).
 ם׳׳ח התשי׳יח, עבד 92.

 הצעות חוק 2230, ו׳ בטבת התשנ״ד, 20.12.1993



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הבנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 העעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר) (תיקון),
 התשנ״ד-1995*

י (להלן - יות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ״ד-964ו  ו. בסעיף ו לחוק הרשו
 החוק העיקרי), במקום הגדרת ״רשות מקומית״ יבוא:

 ״׳׳רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית.״

 החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

יות מקומיות הממלאים תפקיד מן  •׳הגבלת הזכות 2. (א) עוברי המדינה ועובדי רשו
ד התפקידים המפורטים בתוספת וכן קציני משטרה בדרגת רב פקד ומעלה מ ע י ת מ י י ה  ל

 וקציני צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף משנה ומעלה, לא יהיו מועמדים
 בבהירות למועצת רשות מקומית ולראש הרשות, זולת אם חדלו להיות

 עובדים או קצינים כאמור 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות.

 (ב) סעיף קטן(א) יחול גם על מועמדים בבחירות מוקדמות שמקיימת
לראש הרשות.״  מפלגה לקביעת מועמדיה בבחירות למועצת רשות מקומית ו

 3. בתוספת לחוק העיקרי, במקום פרט ו יבוא:

נושאי משרה אחרת שניתנה להם סמכות לערוך חקירה, חיפוש או  ״ו. שוטרים, פקהים ו
 מעצר בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.״

 תיקון התוספת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לגבי עובד רשות מקומית לא קיימת כיום כל הוראה
 הפוסלת אותו להיות מועמד באותה רשות מקומית שבה
 הוא עובד ואף אם הוא נושא משרה מהמשרות המנויות
 בתוספת לחוק, בגוץ הסמכות לתת רשיונות או היתרים
 בתחום הרשות המקומית או להמליץ על נתינתם. מוצע לבן
 לקבוע כי גם עובדי רשויות מקומיות אלה לא יהיו זכאים
 להיכלל ברשימת מועמדים בבחירות המוניציפליות אלא

 אם כן התפטרו מעבודתם 00ו ימים לפני יום הבחירות.

 בן מוצע שעובדי המדינה, הרשויות המקומיות וקציני
 הצבא והמשטרה האמורים, לא יהיו רשאים להיות
 מועמדים גם בבחירות מוקדמות הנערכות לבחירת
 מועמדיה של מפלגה בבחירות לרשויות המקומיות, זולת
 אם התפטרו מעבודתם או משירותם 100 ימים לפחות לפני

 בחירות מוקדמות אלה.

 על פי הדין הקיים קציני צבא ומשטרה וכן עובדי
 מדעה הממלאים בתהום רשות מקומית פלונית תפקיד מן
 התפקידים המפורטים בתוספת לחוק הרשויות המקומיות
 (הגבלת הזכות להיבחר), התשב״ד-1964 (להלן - החוק),
 יכולים להיכלל ברשימת מועמדים בבחירות לרשויות
 המקומיות אם חדלו לשרת בצבא או במשטרה או אם
 התפטרו מעבודתם האמורה בשירות המדינה לפני יום
 הגשת רשימות המועמדים, בלומר 33 ימים לפני יום

 הבחירות.

 תקופה זו הינה קצרה מדי ומוצע לקבוע במקומה
 תקופה של 00 ו ימים לפחות בדומה להוראה הקיימת בנושא
 זה בסעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

 התשכ״ט-1969.

 חברי הכנסת: בנימין טמקין, רן כהן

 העעת חוק מם׳ תרט׳יז: הועברה לועדה ביום ב״ה בתמוז התשנ־ג(14 ביולי 1993).
 ם־ח התשב־ד, עמי 70 ז.
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