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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 העעת חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)(תיקון מם׳ 2)
 (חובת פרישה של עובד הרשות), התשנ״ה-1995*

,  1. האמור בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות(הגבלת הזכות להיבחר/ התשכ״ד-1964י
 יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) עובד רשות מקומית לא יהיה מועמד בבחירות, למועצת הרשות המקומית
 שבה הוא עובד או לראש הרשות המקומית באמור, אלא אם כן חלפו 90 ימים מיום

 שהתפטר מעבודתו באותה רשות.

 (ג) עובד רשות מקומית שהתפטר מעבודתו באמור בסעיף קטן (א), ולא נבחר
 למועצת הרשות המקומית או לראש הרשות המקומית כאמור, לא יוכל לשוב

 ולהתקבל בעובד הרשות אלא לאחר שחלפו 90 ימים מיום הבחירות.׳׳

ר י הסב ר ב  ד

 נוכח אי הבהירות בדבר זכותו של עובד רשות
 מקומית להיבחר לתפקיד ראש הרשות המקומית או
 לחבר המועצה ברשות המקומית, מוצע לקבוע כי על
 עובד רשות מקומית המבקש להיבחר לראש רשות
 מקומית או למועצת הרשות המקומית שבה הוא עובד,

 להתפטר מעבודתו ברשות.

 חבר הכנסת אברהם יחזקאל

 הצעת חוק מם• אתר״ע; הועברה לועדה ביום י״ג בתמוז התשנ״ד (22 ביוני 1994).
 םיח התשכ״ד, עמ׳ 170; התשנ׳־ד, עמי 261: ה׳׳ח התשנ״ד, עמי 26ו.

 סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות
 להיבחר), התשב״ד-1964, קובע לאמור:

 ׳׳הגבלת הזכות להיבחר

 2. על אף האמור בבל חיקוק, לא יהיו עובדי המדינה
 המפורטים בתוספת מועמדים בבחירות לרשות

 המקומית.״

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

 הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)(תיקון),
 התשב״ה-995ו*

 תיקון סעיף 2 ו. בסעיף 2 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות/ התשנ״ב-992וי
 (להלן - החוק העיקרי/ במקום ׳׳לבקשת מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי,׳׳ יבוא
 ״לבקשת מי שנפגע, מי שעלול להיפגע או כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים

 שנקבעו בהתאם לסעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו2״.

י המכר  דבר

 מטרת החוק היא אכיפה פרטית של חוקי הסביבה. העיקריים להפעלת החוק שהם הוכחת נזק של התובע
 שני תיקונים אלה נועדו להסיר את המכשולים והעדר מידע.

 * הצעת חוק מס׳ א׳תרי־׳ג; הועברה לועדה ביום י׳׳ג בכסלו התשנ־׳ה (16 בנובמבר 994ן).
 י ם׳׳ח התשנ־ב, עמי 184.
 2 ם״ח התשכ־ה, עמי 307.
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 אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 5א

 5א. הודיע, מי שזכאי להגיש תובענה, לרשות על כוונתו להגיש תובענה,
 יהיה זכאי לכל מידע המצוי בידי הרשות הנוגע למפגע הסביבתי או
 לאמצעים או לצעדים שיש לנקוט להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת

 הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין.׳׳

.2 

 ״הכרה בזכות
 העיבור לקבל

 מידע

 חבר הכנסת בנימין טמקץ

 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק פטור ממס לימאים ובעלי כלי שיט, התשנ״ה-995ר*

 ו. בחוק זה - הגדרות

 ״כלי שיט ישראלי״ - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-1960י, לרבות בלי שיט
 הכשיר לרישום בכלי שיט ישראלי על פי אותו חוק;

 ״הפקודה״ - פקודת מס הכנסה2;

 ״ימאי״ - מי שברשותו פנקס ימאי ישראלי לפי חוק הספנות(ימאים), התשל״ג-3ד519, לרבות
 קברניט ישראלי,

 2. על אף האמור בסעיף 2(2) לפקודה, ימאי פטור מתשלום מס הכנסה על כל התוספות פטור לימאי
 לשכר עבודתו שאינן שכר.

 3. ימאי שקיבל, ערב תחילתו של חוק זה שכר, לא ישולם לו שכר נטו הנמוך משכר הנטו שמירת שכר

 שקיבל לפני תחילתו של חוק זה. מיוחדת""*"

 המובטלים בישראל. לא רק זאת, אלא שבין העולים
 הרבים שהגיעו אלינו ממדינות חבר העמים מצויים

 רבים שמקצועם הוא ימאים.

 יש לזכור כי על אף העלות הנמוכה יחסית של
 הימאי הזר, הוא עולה לחברת הספנות הישראלית

 במטבע זר, אשר עדיף כי יישאר בקופת המדינה.

 בדי לא לפגוע בזכויות הנצברות על יסוד שכרו של
 הימאי, מוצע לפטור את הימאי ממס רק על התשלומים
 הנלווים, אשר לעתים מגיעים לגובה השבר עצמו ואף
 עולים עליו. על ידי מתן פטור ממם הכנסה לתשלומים
 האמורים, תקטן עלות העסקת ימאי ישראלי; במקביל

 מוצע שלא לפגוע בשכר הנטו של הימאי.

 חבר הכנסת אברהם הירשזון

י ר ב  ד

 הצעת חוק זו נועדה לסייע לחברת הספנות
 הישראלית, המתלבטת בין העסקת ימאי זר לימאי
 ישראלי, כאשר בפני החברה עומדת על הפרק רק שאלת

 הכדאיות הכלכלית.

 זה כמה שנים מעדיפות הברות הספנות
 הישראליות להפעיל כלי שיט המפליגים חחת דגלים
 זרים. אחת הסיבות להפעלה זו היא עלותו הגבוהה

 יתסית של הימאי הישראלי למפעיל האניה.

 התופעה הזאת סייעה לחברות הספנות להפעיל
 את כלי השיט שלהן בעלות נמוכה יותר, ואולם ימאים
 ישראלים מצאו עצמם מחוסרי עבודה או מועסקים

 לתקופות קצרות ובשכר נמוך.

 ההערכה היא שאלפי ימאים ישראלים נפלטו
 ממעגל המועסקים בים, וחלקם הצטרפו לאוכלוסיית

 ׳ הצעת חוק מס׳ תתתנ־ה: הועברה לועדה ביום ב־׳ג באייר התשנ״ד (4 במאי 1994).
 י ס׳׳ח התש*ך, עמי 70.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 ג ס״ח התשל־ג, עמ־ 329.
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 הצעת חוק הםדרימ במגזר החקלאי המשפחתי(תיקון מסי 2),
 התשב״ה-1995*

pבמקום סעיף ק ,  תיקון סעיף 16 1. בסעיף 6ו לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ־ב-992וי
 (ו) יבוא:

 ץו) מהסכומים האמורים בסעיפים קסנים (א) ו־(ב) ינוכה כל סכום שקבע המשקם
 כי הינו זכות של הגורם החקלאי בלפי האגודה בה הוא חבר, כערכו ביום ההסדר, וכן
 כל סכום ששילם החבר בשל ערבותו או בשל ערבות אגודתו, לפי הענין, אחרי היום
 הקובע, כערכו ביום הניכוי; שילם החבר סכום שעלה על הסכומים האמורים, ינוכה
 הסכום מהחוב הכולל שלו. לענין זה, ״כערכו ביום הניכוי־ - הסכום ששילם החבר
 כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע ביום התשלום ועד למדד

 הידוע ביום הניכוי.׳׳

 מוצמד למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע ביום
 התשלום ועד המדד הידוע ביום הניכוי.״

 מוצע כי חבר המצוי ביתרת זכות באגודתו יוכל
 לקזז תשלומי חלף ערבות לפי סעיף 16 לחוק, מיתרת
 זכותו באגודה; עוד מוצע שסכומים עודפים ששילם
 החייב בשל ערבותו לחובות האגודות ינוכו מהחוב

 .הבולל שלו ולא מהחוב הבסיסי.

 חבר הכנסת שמואל אביטל

י ר ב  ד

 סעיף 16(0 לחוק הסדרים במנזר החקלאי
 המשפחתי, התשנ״ב-1992, קובע לאמור:

 ״(ו) מהסכומים האמורים בסעיפים הקטנים (א)
 ו־(ב) ינוכה כל סבום ששילם החבר בשל ערבותו או בשל
 ערבות אגודתו, לפי העבין, אחרי היום הקובע, כערכו
 ביום הניכוי; שילם החבר סכום שעלה על הסכומים
 האמורים, ינוכה הסכום מהחוב הבסיסי שלו: לענין זה,
 ״כערכו ביום הניכוי״ - הסכום ששילם החבר כשהוא

 * הצעת חוק מם׳ א׳תרער; הועברה לוועדה ביום ב׳ בטבת התשניה (5 בדצמבר 1994).
 י סייח התשנ״ב, עמ׳ 118; התשנ׳׳ג, עמ׳ 178.
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