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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 חזגעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מם׳ 21)
 (הסכמה להסרת חסינות)־ התשנ״ה-995י*

 תיקון סעיף 3! ו. בסעיף 15 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי׳׳א־ 1951 י, בסופו
 יבוא:

 ׳׳(ו) על אף האמור בסעיף זה, רשאית ועדת הכנסת להחליט על נטילת חסינותו של
 חבר הכנסת על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, אס חבר הכנסת הודיע בכתב,
 בכל עת, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת, שהוא הסכים לנטילת
 החסינות כמבוקש: החליטה ועדת הכנסת כאמור, יודיע יושב ראש ועדת הכנסת על
 כך לכנסת: הסרת החסינות תיכנס לתוקף ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת

 ועדת הכנסת לכנסת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לקבוע בחוק נוהל שיאפשר לחבר הכנסת לעשות בן,
 ולמנוע דיון במליאת הכנסת, ובלבד שועדת הכנסת תדון

 בענין ותמצא שיש הצדקה לבך.

 חברי הכנסת: יעחק לוי, חגי מידומ, משה פלד

 אחת הזכויות הבסיסיות של כל אדם היא לטהר
 את שמו מכל רבב. יש לאפשר גם לחבר הכנסת אשר דבק
 בו רבב, לנקות את שמו אם הוא מעונין בכך. מוצע על בן

 הצעת חוק מסי ב׳תת׳׳א; הועברה לועדה ביום ב׳ בסיון התשנ־׳ה (31 במאי 1995).
 סייח התשי״א, עמ׳ 228; התשנ״ה 312.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדה החינוך והתרבות של הכנסת:

 העעת חוק הדגל והסמל (תיקון מם׳ 3) (הנפת הדגל על מוסד חינוך),
 התשנ״ה-995ו*

, אחרי פסקה (3) יבוא:  תיקון סעיף 2א 1. בסעיף 2א לחוק הדגל והסמל, התש״ט-949וי

 ץ3א) על בנין המינהלה של מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה,
 התש״ט-949ו2־,״

 ישראל, אם לא בבל הכיתות, לפחות על הבנץ של כל
 מוסד חינוך. ההוצאה מתקציב המדינה מוערכת
 בבמיליון ש״ח. המימון יבוא מסעיף הרזרבה בתקציב

 המדינה.

 חברת הכנסת לימור לבנת
 :״ד (26 בינואר 1994).

י ר ב  ד

 מטרת הצעת החוק הינח להגביר את המודעות
 ולחנך לערכי המדינה ולסמליה. במדינות רבות, לרבות
 בארצות הברית, נהוג להעיב את הדגל בכיתות הלימוד
 ובפתח בתי הספר. ראוי שהדבר ייעשה גם במדינת

 י הצעת חוק מסי תרכ׳׳ט: הועברה לועדה ביום י־ד בשבט
 י ס׳׳ח התש־ט, עמי ל3; התשמ־ז, עמ׳ 24.

 1 ם־׳ח התש׳׳ט, עמ׳ 237.

 570 הצעות חוק 2424, י־׳ט בתמוז התשנ־ה, 17.7.1995



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת:

 העעת חוק כלי הידית (תיקון מס׳ 10)(ערר/ התשנ״ה-1995*

 ו. בסעיף 12 בחוק כלי היריה, התש״ט-949ו' (להלן - החוק העיקרים אחרי סעיף קטן(ג) תיקון סעיף 12
 יבוא:

 מגז)(1) הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כהגדרתה בסעיף 11(2ץב)
 (להלן - ההחלטה), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה,

 בפני מי ששר הפנים ימנה לענין זה (להלן - הממונה);

 (2) התקבלה החלטה על פי המלצת קצין משטרה, יעביר הממונה את הערר
 להחלטתו של קצין משטרה בכיר שימונה לענין זה על ידי המפקח הכללי של
 משטרת ישראל; התקבלה החלטה על פי הודעת המנהל הכללי של משרד
 הבריאות, כאמור בסעיפים 1וא או ו1ב, יעביר הממונה את הערר להחלטתו של

 המנהל הכללי של משרד הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך.

 (3) המונה או מי שהחליט בערר לפי פסקה (2) יעביר את החלטתו לעורר תוך
 45 ימים מהמועד שבו הגיע הערר לידיו.״

י הסבר ר ב  ד

 מוצע לקבוע סמבות מוגדרת וברורה במשרד הפנים
 לדיון בעררים בנושא זה (שמספרם כאלף בשנה)
 ולהבטיח תיאום מושלם בין הגורמים השונים ואף
 להגבילם בזמן למתן תשובה, כמפורט בחוק סדרי

 המינהל (החלטות והנמקות) החשי־ט-1958, ל־45 יום.

 חברי הכנסת: דוד מגן, אברהם הירשזון,
 רענן כהן, שאול עמור, יעקב שפי

 בדיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא
 מידע לא נבון שגרס לביטול רשיונות לנשיאת נשק,
 הסתבר כי אין נהלים מדוייקים הקובעים בידי מי
 הסמכות לדון בעררים. עוד נחשף בי מערבת התיאום בין
 משרד הפנים לבין משרד הבריאות או המשטרה לוקה

 בחסר.

 ־ הצעת חוק מנד ב׳תתקצו; הועברה לועדה ביום כיט בסמן התשניה (21 ביוני 1995).
 י ס״ח התש״ט, עמי 143; התשניה. עמ׳ 200.

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

 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחידות)(תיקון מס׳ 3)
 (סכומים המגיעים לסיעות ולרשימות), התשנ״ה-995ו*

 1. בסעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות/ התשנ״ג-1993 י(להלן - החוק תיקון סעיף 4ו
 העיקרי) -

 (1) בסעיף קטן נא/ המילים ״וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה אף במנדט
 אחד״ - יימחקו.

 * הצעת חp מם׳ תתתקמיג: הועברה לועדה ביום כ־ח בחשת התשנ־ה (2 בנובמבר 1994).
 1 ס״ח התשנ־ג, עמי »1; התשנ־ד, עמי 9וד.

 הצעות חוק 2424, י־ט בתמה התשנ־ה, 995 ו.ד.ד 1 571



 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) זכתה סיעה או רשימה בלמעלה מ־500/0 מהמודד באמור בסעיף 67(3)
 לחוק הבחירות אך לא זכתה במנדט, יופחת מהסכום החסר האמור בסעיף קטן
 (א/ סכום שהיתה הסיעה או הרשימה האמורה זכאית לקבל כמקדמה לפי סעיף

 ס1(א) כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת.׳׳

 תיקון סעיף 26 2. בסעיף 26>ו) לחוק העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) על אף הוראות פסקה (1), זכתה סיעת בת או רשימת בת בלמעלה מ־50%
 מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות, אך לא זכתה במנדט, תהיה הסיעה
 רשאית לקבל את הסכומים המגיעים לה לפי סעיף 10(א) כאילו היתה סיעה בעלת

 מנדט אחד במועצה היוצאת.״

 תחילה 3. תחילתו של סעיף 2 לחוק זה ביום תחילתו של החוק העיקרי.

 המימון, אך אם המקדמה היתה נמוכה יחסית ולסיעת
 האם מגיעים כספים מאוצר המדינה, היא לא תקבל את
 המימון, תוצאה זו היא בלתי צודקת ובלתי ענינית. גובה
 הסכומים שסיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה צריך

 להיות תלוי בדבר אחד בלבד - בתוצאות הבחירות.
 לפי חוק זה כל סיעה ורשימה מקומית וכן בל סיעת
 אם (לפי סיעות ורשימות הבת שלה), שלא זכתה במנדט
 אבל קיבלה קולות כשרים בשיעור של למעלה מ־50%
 מתמודד למנדט - תהיה זכאית להשאיר בידיה את

 ה״מקדמה־ בשל מנדט אחד.
 מוצע שההסדר האמור יחול על סיעות האם מיום
 תחילתו של החוק העיקרי ולענין הסיעות והרשימות
 המקומיות מיום קבלת החוק, זאת משוס שמדובר בגופים
 שלא נבתרו למועצות וקיים ספק רב בדבר היותם גופים

 מבתינה ארגונית, תנועתית או פוליטית.

 חברי הכנסת: אברהם פורז, אלי דיין

י ר ב  ד

 מטרת החוק היא להשוות יתרון מסוים, שנקבע
 בחוק לגבי חלק מסיעות האם, לכלל סיעות האם

 ולסיעות ולרשימות המקומיות.
 בסעיף 2x26(1) לחוק הרשויות המקומיות (מימון
 בחירות), ה תשני• ג-993 ו, נאמר: ־זכתה סיעת בת או
 רשימת בת בלמעלה מ־50% מהמודד כאמור בסעיף 67(5)
 לחוק הבחירות אך לא זכתה במנדט, יופחתו מהסכום
 החסר, האמור בפסקה (ז), םכומים שהיו סיעת הבת או
 רשימת הבת האמורות, ובאייה לקבל במקדמה לפי סעיף
 0ו(א) באילו היו סיעה בעלת מנדט אחד במועצה

 היוצאת.״
 התוצאה היא שהשאלה אם סיעת אם תקבל או לא
 תקבל מימון בשל סיעת בת, שזכתה בלמעלה מ־ס5 אתת
 של המודד לקבלת מנדט, תלויה בשאלת גובה המקדמה
 שסיעת האם קיבלה. אם המקדמה גבוהה יחסית וסיעת
 האס תייבת כסף לאוצר המדינה, הרי שהיא תקבל את
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