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

 [952] העעת חוק לתיקיץ פקודת העיריות (מם׳ 55) (מבקר העיריה),
 התשנ״ה-995ו*
(להלן הפקודה) -  תיקון סעיף 167 1. בסעיף 167 לפקודת העיריות1

 (1) בסעיף קטן(ב), במקום ״בהחלטה ברוב חבריה״ יבוא ״בהחלטת שני שלישים
 מחבריה״, והסיפה המתחילה במלים ״היה מספר התושבים׳׳ - תימחק:

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ץג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עידיה אלא אם כן נתקיימו בו כל
 אלה:

 (ו) הוא יחיד:

 (2) הוא תושב ישראל;

 (3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון:

 (4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
 להשכלה גבוהה בחוץ־לארץ שהכיר בו לענין זה מוסד להשכלה גבוהה

 בישראל, או שהוא עורן דין או רואה חשבון.׳׳

 הוספת סעיף ל6וא 2. אחרי סעיף 167 לפקודה יבוא:

 ״מועצה שלא 67וא. (א) נראה לממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא
 מינתה מבקר לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 67 ו, תוך הזמן הנקוב

 בצו.

 (ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה
 למנות מבקר לעיריה.״

 במו בן מינוי מבקר לעיריה בהיקף של חצי משרה,
 אין בו בדי להבטיח ישום הביקורת כנדרש בחוק. מוצע
 איפוא למחוק את ההוראה המאפשרת מינוי כזה. תנאי
 הכשירות באים להבטיח שימונה אדם שיש לו השכלה
 המתאימה לתפקיד המבקר. באשר ההצעה מבוססת על
 חלק מדרישות הכשירות המנויות בסעיף 3 לחוק
 הביקורת הפנימית, התשנ״ב-1992, בשינויים

 המתאימים.

 סעיף 2 מטרת התיקון המוצע בסעיף 2 להצעת
 החוק היא למנוע מצב שבו אין מבקר
 לעיריה כיון שמועצת העיריה לא מינתה מבקר מסיבה
 כלשהי. במקרה כזה מוצע להקנות לממונה על המחוז

 את הסמכות למנות מבקר.

 בדצמבר 1994), ותתרבדח, הועברה לועדה

 ז״ח התשנ׳ה, עמ׳ 156.

י ר ב  ד

 סעיף ו סעיף 67 !(ב) לפקודת העיריות (להלן -
 הפקודה), קובע לאמור:

 ״מינוי פקידים
 167. (א) ...

 (ב) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה
 לעיריה מבקר במשרה מלאה; היה מספר התושבים פחות
 מ־30,000, רשאי שר הפנים לאשר שמבקר העיריה יכהן
 במשרה חלקית שלא תפחת ממחצית המשרה, בתנאי
 שהשלמת משרחו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת

 ברשות מקומית אחרת, ואף זאת באישור שר הפנים.״
 מוצע לקבוע שהרוב הדרוש למינוי יהיה שני

 שלישים מחברי המועצה.

 הצעות חוק ב׳צ, הועברה לועדה ביום ד׳ בטבת התשנ־ה (
 ביום א׳ בטבת התשנ־ד (15 בדצמבר 1993).

 דיני מדינת ישראל, התשכ׳ד, עמ׳ ד19; התשנ׳־ד, עמ׳ 262;
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 3. בסעיף 70ד לפקודה, בסעיף קטן(ה), במקום ״לתקציב המאושר״ יבוא ״לתקנים שיקבע תיקון סעיף םל1
 שר הפנים בתקנות״.

 4. בסעיף 170א לפקודה בסעיף קטן(ב) - תקון סעיף 70וא

 (1) במקום ״וכן לגבי״ יבוא ״המבקר רשאי לבקר״:

 (2) במקום ״בתקציבם כדי יותר ממחצית׳׳ יבוא ״בתקציבם השנתי כדי חמישית
0 מהתקציב הרגיל של הרשות המקומית״. 5  לגבי אותה שנת תקציב או %

ר ב ס  ה

 סעיף 4 סעיף 70זא (ב) לפקודה, קובע לאמור:
 ״תפקידי המבקר
 70 וא. (א) ...

 (ב) הביקורת, לפי סעיף קטן(א), תיעשה גם
 לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל
 תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העידיה משתתפת
 בתקציבם בדי יותר ממחצית או משתתפת במינוי
 הנחלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא

 להלן ״גוף עירוני מבוקר״.
 מבקר העיריה מנוע כיום מלבקר גופים אשר
 השתתפות העירית בתקציביהם פחותה ממחצית.
 במקרים באלה נמנעת אפשרות ביקורת גס כאשר
 השתתפות העיריה הגיעה לסכומי עתק. מוצע להרחיב
 את סמכויות הביקורת של מבקר העירייה ולאפשר לו
 לבקר גופים שהעיריה משתתפת בחמישית או יותר
 מתקציבם, או שתקציב הגוף מגיע ל־5%.ס מתקציב

 הרשות.

 חברי הכנסת: אסעד אסעד, אלבס גולדפרב,
 אברהם הירשזון, דוד מגן

י ר ב  ד
 סעיף ג סעיף 0לו לפקודה קובע לאמור:

 ״דרכי מינוי עובדים אחרים
 170. {א} ...
 (ב) ...
 (ג) ...
 (ד) ...

 (ה) ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, ימנה
 ע1בדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקציב
 המאושר ועל פי האמור בהוראות סעיפים קטנים(א) עד

 (ד}."
 מוצע בי שד הפנים יקבע בתקנות תקנים ללשכת

 המבקר.

 מתפדסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק מס שבח מקרקעין(תיקון מס׳ 30) (פטור ממם רכישה על דירת [953]
 מגורים קטנה), התשנ״ה-1995

, אחרי סעיף קטן(ה) יבוא: תיקון סעיף 9 י  ן. בסעיף 9 לחוק מס שבח מקרקעין, התשב״ג-»9ו

 ״(ו) על אף האמור בסעיף קטן(א), במכירת דירת מגורים פטור הרוכש ממס רכישה,
 אם נתקיימו כל אלה:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרתה של הצעת חוק זו היא לפטור רוכשי דירת כערכם ב־1994.ד.1. הפטור יהווה עזרה של ממש
 מגורים יחידה ממם רכישה, ובלבד ששווי הדירה לאוכלוסיה צעירה, המבקשת לעבור לדירה מרווחת יותר

 הנרכשת אינו עולה על ארבע מאות וחמישים אלף ש׳׳ח בשל גידול המשפחה.

 י הצעת חוק ב׳צט: הועברה לועדה ביום ייח בטבח החשניה (21 בדצמבר 1994).
 * ס־ח התשכיג, עמי 156; התשנ־ה, עמ׳ 69.
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 (ו) שווי הדירה אינו עולה על ארבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים,
 בתוספת הפרשי הצמדה למדד במשמעותו בסעיף 47 לחוק, מיום כ״ב בתמוז

 התשנ״ה (1 ביולי 1994);

 (2) הדירה הנרכשת היא דירתו היהידה של הרוכש בישראל, ולענין זה יחולו
 הוראות סעיפים 49ב(2) ו־49ג לחוק, בשינויים המחויבים.״

 חבר הכנסת אליעזר זנדברג

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 [954] העעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מסי ב) (הגדרת שכד),
 התשנ״ה-995ו*

, בסעיף 1, בסופו יבוא:  תיקון סעיף 1 1. בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשכ״ד-964וו

 ״בחוק זה, ״שכר״ ־ השתכרות או רווח מעבודה לרבות כל תוספת, טובת הנאה, קצובח,
 מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון,
 רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, או כל
 תגמול אחר המשולם לעובד או עבורו בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והבל

 אף אס אינם שכר עבודה״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי סקר הכנסות, בשנת 1991 השכר הממוצע
 לשעת עבודה של גברים היה גבוה ב־31% מזה של
 נשים, וזאת לעומת הפרש של 27% בשנת 1990. הפער
 בשבר נובע, במידה רבה, מאפליית הנשים העובדות,
 לרעה, בכל הנוגע לתוספות הנלוות לשבר. התיקון
 המוצע בוער לקבוע בי המושג ״שבר״ בולל את התוספות
 וההטבוח המשתלמות לעובדים, ובדרך זו לסייע לנשים

 להשיג שוויון בשבר.
 חברי הכנסת: תמר גוז׳נסקי, נעמי בלומנטל,
 יעל דיין, נעמי חזן, רן כהן, יוסי כץ,

 האשם מחאמיד, עמיר פרץ

 סעיף 1 לחוק שבר שווה לעובדת ולעובד,
 התשכ״ד-1964, קובע לאמור:

 ״שבר שווה
 1. מעביד ישלם לעובדת שכר שווה לשכרו של עובד
 באותו מקום עבודה בעד אותה עבודה או עבודה שווה

 בעיקרה״.

 • הצעת חוק מס׳ תקפיו: הועברה לועדה ביום ו• בכסלו התשנ־ה (9 בנובמבר 1994).
 י ס״ח התשכ־׳ד, עמי 166; התשב״ט, עמ׳ 78; התשל־׳ג, עמ׳ 202.
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