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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מסעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס׳ 6) (הפרדת מברזים בעבודות [830]
 בניה ותשתית), התשנ״ד-1994*

, אחרי פסקה (5) יבוא: תיקון סעיף 4  1 . בסעיף 004 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-992 ז ו

ת בין ו וחדות לענין הפרדה במכרזים בתחום הבניה והתשתי  ״(5א) הוראות מי

 סוגים שונים של עבודות בניה המבוצעים בדרך כלל על ידי קבלנים רשומים בענף

 המשנה, כמשמעותם בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות, התשכ-ט-

, והכל כשסכום העסקה עם כל קבלן וקבלן עולה על 50,000 שקלים חדשים; ־  969 ו

 הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן אחת לשנה לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-, שר האוצר יפרסם אהת לשנה הודעה על הסכום

 המעודכן.״
ר ב ס י ה ר ב  ד

 המכרזים בתחום הבניה והתשתית יופרדו, בך שיהיה והמדינה משרשרת פשיטות רגל או מהתנערות מאחריות

 מברז שונה לקבלני תשתית, קבלני בנין, קבלני חשמל, קבלני לביצוע העבודה, איכותה ותוצאותיה.

ת יכד'- הצעת החוק תביא לחסכק גדול לקופת המדינה, מבלי ר נ  צ

ה להגדיל את כוח האדם העוסק במכרזים, ובפיקוח על , ה ע י ע ב מ ן ה ל ב ק ן ה י ב  הקשר בין מזמין העבודה ו

 ישיר. כך תבטיח ההצעה את הקבלנים, העובדים, החברות העבודה.
 חבר הכנסת אלבס גולדפדב

 * הצעת חוק מס• תתי־ח; הועברה לועדה ביום י״ז באב התשנ״נ(4 באוגוסט 1993).
 י ס־׳דז התשנ״ב, עבר 4וו: התשנ״ד, -עמי 22ו.

 : ס״ח היתשכ״ט, עמי 218.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מסעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 [ו83] הצעת חוק הרופאים הווטרינרים (תיקון) (הגדרת שליחותו של הרופא
 הווטרינר), התשנ״ד-1994*

, במקום סעיף 2 יבוא: י ו  החלפת סעיף 2 1. בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-991

 ״שליחות הרופא 2. שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע, להקל ולרפא את סבלם

 הווטרינר ומחלותיהם של בעלי חיים, לסייע באחזקתו התקינה ובפיתוחו של משק בעלי

ים ים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם במחלות של בעלי חי  החי

 או במזון ומוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של

 מוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 לחוק הרופאים הווטרינרים מגדיר את תחומי תקינה ובפיתוח של משק בעלי חייה יערני ופעילות לשיפור
 שליחותו של הרופא הווטרינר. הסעיף נוסח ברוח סעיף איכותם של מוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים.

ם מוצע, אם כן, להרחיב את הגדרת תחומי השליחות של ל י ׳ א י נ מ ר ג  דומה הקיים בחוק הרופאים הווטרינרים ה
 בניסוח הסופי הושמטו שני תחומי פעילות שמן הראוי
 שייכללו במסגרת שליחותו של הווטרינר - סיוע באחזקה

 הרופא הווטרינר.

 הצעת החוק אינה כרוכה בהוצאה מתקציב המדינה.

 חבר הכנסת אברהם פורז

 העעת חוק מט׳ תתתצ־׳ה: הועברה לועדה ביום ט׳ באייר התשנ״ד (20 באפריל 1794).
 ס״ח ה־שנ״א, עמי 76.
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