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 מתפרסמת בזה־ הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפגים ואיכות הסביבה על הכנסת:

 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מסי 0ו)(תשלום בעבור רכישת
 חלקות קבר בחיים), התשג״ט-1998*

ן - החוק העיקרי), ל ה ל ) י ו 9 ד ז - א ״ ם [נוסח משולב], התשל י י ד הו ת הי  החלפת סעיף 14» 1. בחוק שירותי הד

א יבוא: ו  במקום סעיף 4

ם , ישלם סכו ו י  ״חלקת קבר 14א. (א) תושב ישראל המבקש לרכוש חלקת קבר בחי

ם קבוע בהתאם לתעריפים כמפורט בתוספת. י י ת  ב

בה של ת הסבי כו אי ם ו י עדת הפנ ו ת יגיש ל י דתו נ י  (ב) השר לענ

ן וחשבון על פיקוח ואכיפה של  הכנסת, אחת לשנה, בחודש דצמבר די

ת סעיף זה.״ ראו  הו

 הוספה סעיף 4וג 2. אחרי סעיף 4וב לחוק העיקרי יבוא:

י דתות, יקבע את דרכי נ י ת עם השר לענ עצו י  ״עדכרן ושיירי 14ג. (א) שר האוצר, בהתי

ן הסכומים המפורטים בתוספת.  התוספת עדכו

ות י דתות, רשאי לשנ נ י ת עם השר לענ עצו י  (ב) שר האוצר, בהתי

 את התוספת.״

 הוספת תוספת 3. אחרי סעיף 5ו לחוק העיקרי יבוא:

 (סעיף 4וא)

 תעריפים
 (בשקלים חדשים)

 000,ו ו

9,000 

 ־׳ג־ כ החברה

 החברות קדישא בירושלים

 החברה קדישא תל אביב

ר ב ס  ה

 ובשירותים הנלווים לכך, ועלויות אחזקת בתי העלמין
 לאורך השנים.

 (נ) בחברות קדישא שהוקמו לפני כניסתם לתוקף
 של הכללים לפי סעיף קטן(א), יובאו בחשבון גם עלויות
 והתחייבויות שנוצרו לפני כניסתם לתוקף של

 הכללים.־׳

 מוצע לקבוע בחוק, בתוספת, את תעריפי רכישת
 החלקות ולקבוע בי השר לעניני דתות יגיש מדי שנה
 דו״ח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת להסמיך

 את על הפיקוח והאכיפה של הוראות הסעיף המוצע.

 כץ מוצע להסמיך את שר האוצר, בהתייעצות עם
 השר לעניני דתות, לשנות את התעריפים הקבועים

 בתוספת ולקבוע דרכים לעדכונם.

י ר ב  ד

 בשנה 1995 תוקן חוק שירותי הדת היהודיים,
 התשל״א- 971 ו(להלן - החוק), והוסף בו סעיף 14א אשר
 , ביקש להסדיר את התשלומים המשולמים על ידי אזרחי

 מדינת ישראל עבור חלקוה קבר בחיים.

 סעיף 4וא לחוק קובע לאמור:

 ״זבות לרכוש חלקת קבר בחיים

 4וא. (א) תושב ישראל המבקש לרכוש חלקת קבר
 בחייו, ישלם סכום קבוע על פי כללים שיקבע השר
 לעניבי דתות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של

 הכנסת.

 (ב) בקביעת הכללים כאמור בסעיף קטן(א) יובאו
 בחשבון כל עלויות החברה קדישא, לרבות העלויות
 לרכישה ולפיתוח הקרקע, במקרים שבהם נושאת
 החברה קדישא בעלויות אלו, עלויות הטיפול בלוויה

 ־ הצעת חוק פ/6ו8ו; הועברה לועדה ביום ד׳ באדר התשנ״ח (2 במרס 998ו).
 י ס״ח התשל״א, עמי 30ו: ההשנ״ח, עמי 70.
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 תעריפים
 שם החברה (בשקלים תרשים)

 החברה קדישא חיפה 9,000

ן 9,000 ו ן לצי  החברה קדישא ראשו

יה 7,000 תנ  החברה קדישא נ

 החברה קדישא הרצליה 7,000

 החברה קדישא כפר סבא 7,000

בות 7,000  החברה קדישא רחו

 החברה קדישא חדרה 7,000

נה 7,000  החברה קדישא רענ

 החברה קדישא פתח תקוה 7,000

ת בבל הארץ: ו ת הדתי עצו  החברה קדישא במו

 החברה קדישא קרית מוצקין 7,000

 החברה קדישא קרית אתא 7,000

 החברה קדישא בארישבע 7,000

 החברה קדישא נהריה 7,000

 החברה קדישא לוד 7,000

 החברה קדישא עפולה 7,000

ן 7,000  החברה קדישא ראש העי

נה 7,000 ו  החברה קדישא נס צי

בנה 7,000  החברה קדישא י

 החברה קדישא רמלה 7,000

ה 7,000  החברה קדישא פרדס חנ

 החברה קדישא טבריה ס7,00

 החברה קדישא צפת 7,000

 החברה קדישא אשקלון 7,000

ד 7,000 ו  החברה קדישא אשר

ד 7,000 הו  החברה קדישא י

ות רי ו ת האז עצו ת קדישא במו  החברו

ל הארץ 3,500״ ת בכ ישבו בהתי  ו

פז נס־ סת אופיר פי נ  חבר הכ

עדת הכלכלה של הכנסת: סת מטעם ו נ ה הצעת חוק של חבר הכ ז  מתפרסמת ב

 העעת חוק השתלמות נהגים מקעועיים, התשנ״ט-1998*

ה - הגדרות  1. בחוק ז

ת רבב מסחרי או רכב ציבורי; ג הי נ ת ב ת ומעשי י נ ו ת עי גה״ - השתלמו  ״הדרכה בנהי

; 1 רה  ״הפקודה״ - פקודת התעבו

 ־ הצעת חוק מס׳ פ/2043: הועברה לועדה ביום כ־ז באדר התשנ־ח (23 במרס 998ו).
 י דעי מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 73 ו.

 הצעות חוק 2760, ט־ו בחשון התשנ״ט, 4.11.1998



; גה ברכב מסחרי או ברכב עיבורי הי נ , ן ו ׳ - בעל רשי עי  ״נהג מקצו

דרתם בפקודה; י״ - כהג / ״רבב ציבורי״ ו״רשות הרישו י  ״רבב מסחר

ת רבב כאמור, ג הי נ תר ל , או הי ת רכב מסחרי או רבב ציבורי ג הי נ ן ל ו גה״ - רשי  ״רשיון נהי

ו לפי הפקודה; תנ י  שנ

רה.  ״השר״ - שר התחבו

גה ברכב מסחרי או ברכב ציבורי ולא יעסוק נהג מקצועי הי  חובת השתלמות 2. לא יקבל אדם רשיון נ

בלה של רבב מסחרי או רכב ציבורי, בשכר או שלא בשכר, גה, בהסעה או בהו  בישראל בנהי

ם שקבע השר. עדי במו ם ו אי גה, באופן, בתנ הי ה בנ כ ר  אלא אם כן עבר הד

עדה ו עץ לו בפעולתו לפי חוק זה (להלן - ה י עדה בת שבעה חברים שתי  3. השר ימנה ו

, ואלה חבריה:  המייעצת)

ושב ראש ואחד מהם - ה הי הי גי משרד התחבורה, אחד מהם י  (1) שלושה נצי

 ממלא מקומו;

נות ו ותר של בעלי רשי ל בי דו ם את המספר הג י צג י ים המי נ ו גי ארג  (2) שלושה נצי

גה ברכב ציבורי: הי ות נ נ ו גה ברכב מסחרי ושל בעלי רשי הי  נ

 (3) נציג משטרת ישראל.

ת, לא לחדש או לסרב לתת רשיון י רשאית לה תלו ת, לבסל, להשעו  4. רשות הרישו

בה גה שחו הי ד לא עבר הנהג המקצועי, להנחת דעה רשות הרישוי, הדרכה בנ גה, כל עו  נהי

ת סעיף 2. ראו ו לעבור לפי הו  עלי

עדה ת עם הו עצו י א רשאי, לאחר התי הו נה על ביצועו של חוק זה ו  6. (א) השר ממו

. וגע לביצועו ן תקנות בכל הנ לכלה של הכנסת. להתקי עדת הכ עצת ובאישור ו י  המי

ות לפי סעיף קטן(א) רשאי השר, באישור שר האוצר, לקבוע אגרות בעד  (ב) בתקנ

גה. ת בנהי ו  הדרכ

ך לכלה של הכנסת בתו עדה הכ ובאו לאישור ו ות לפי הוק זה י נ  (ג) תקנות ראשו

ום פרסומו של חוק זה.' ם מי דשי  שישה חו

ום פרסומו. ם מי דשי  7. תחילתו של חוק זה תשעה חו

 ועדה מייעצת

 סמכויות בקשר
 לרשיון נהיגה

ח להוסיף על הוראות כל דין. ת חוק זה באו ראו  שמירת דינים 5. י הו

 ביצוע ותקנות

ר ב ס  ה

 אפשרות שלא לחדש אה רשיון הנהיגה של נהג מקצועי
 אם לא עבר את ההדרכה הנדרשת, או להתלות,
 להשעות או לבטל רשיון נהיגה שניתן. כמו כן, מוצע
 להקים ועדה, אשר תייעץ לשר התחבורה בכל הנוגע
 לקביעת הדרכות בנהיגה, לרבות נושאן, היקפן, תדירותן,
 אורכן וכדומה. בהתאם למוצע, בועדה זו יהיו תברים גם

 גופים המייצגים אה הנהגים המקצועיים.

סת אלי גולדשמידט נ  חבר הכ

י ר ב  ד

 מטרתה של הצעת חוק זו להתמודד עם האחריות
 הרבה המוטלת על כתפי הנהג המקצועי, היינו, נהג בעל
 רשיון לנהיגת רכב המשמש להובלת משא או בעל רשיון
 לנהיגת רכב המשמש להסעת נוסעים. כיום, מלבד שלב
 הרישוי, לא עובר הנהג המקצועי בל הדרכה, בדיקה,
 רענון וכדומה. לפיכך, מוצע לחייב נהג מקצועי לעבור
 הדרכה בנהיגה, כפי שיקבע שר התחבורה, תוך מתן
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