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

 העעת חוק קביעת הזמן(הוראת שעה), התש״ם-2000*

- ה  1. בחוק ז

(להלן - חוק קביעת  ״זמן יקום מתואם״ - במשמעותו בחוק קביעת הזמן, התשנ״ב-1992י

 הזמן).

 2. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובל צו שניתן לפיו, בשנת התש״ם המועד

 לסיום הקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, בך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש

 שעות, יהיה ביום שישי, אור ליום ז׳ בתשרי התשם״א (6 באוקטובר 2000), בשעה 01.00.

 3. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובל צו שניתן לפיו, המועדים להקדמת הזמן

 בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות,

 יהיו -

 (ו) בשנת התשם״א -

 מועד התחלה - ביום שני, אור ליום ט״ז בניסן התשס״א (9 באפריל 2001), בשעה

;01.00 

 מועד סיום - ביום שני, אור ליום ז׳ בתשרי התשם״ב (24 בספטמבר 2001), בשעה

;01.00 

 (2) בשנת התשס״ב - י ץ

 מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום ט״ז בניסן התשס״ב (29 במרס 2002), בשעה
;01.00 

 מועד סיום - ביום שני, אור ליום א׳ בחשון התשם״ג (7 באוקטובר 2002), בשעה

;01.00 

 הגדרות

 הוראת שעה -
 לשנת התש׳׳ס

 הוראת שעה
 לשנים התשס׳׳א

 עד התשם״ד

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מחודש אוקטובר, ומאידך גיסא, להתחשב בקושי הנוצר
 כאשר צום יום הכיפורים חל בשעון קיץ.

 קבלתה של הצעת חוק זו תמנע, לפחות בשנים
 הקרובות, את העימות בנושא מועדי שעון הקיץ, שכן

 היא קובעת מועדים עד לשנת התשם״ד (שנת 2003).

 להדגמת הבעייתיות ראוי להזכיר כי בשנת התש״ם
 שינה שר הפנים, נתן שרנםקי, בצו את מועדי שעון הקיץ,
 כך שיסתיים ביום כ״ג בתשרי התשס״א (22 באוקטובר
 2000) במקום ביום ט״ו באלול התש״ם (15 בספטמבר
 2000), כפי שנקבע בעבר על ידי שר הפנים דאז, אליהו

 סויסה.

 שינוי זה געשה בלא שקוים דיון בועדת הפנים
 ואיכות הסביבה של הכנסת, דבר שגרם למחלוקת בדבר
 חוקיות הצו בין עמדת היועץ המשפטי של הכנסת לבין

 עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

 הענין אף תלוי ועומד בבג״ץ 2755/00, שבו נטען כי
 החלטת שר הפנים היא בלתי חוקית.

 סעיף 3 לחוק קביעת הזמן, התשנ״ב-1992 (להלן -
 החוק/ קובע לאמור:

 ׳׳הקדמת הזמן בישראל

 3. (א) במשך 150 ימים לפחות בכל שנה, במועדים
 שיקבע שר הפנים בתיאום עם ועדת הפנים ואיכות
 הסביבה של הכנסת (להלן - הועדה), יוקדם הזמן
 בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום

 מתואם בשלוש שעות.

 (ב) המועדים שיקבע שר הפנים, כאמור בסעיף
 קטן (א), ייקבעו מדי פעם בפעם לתקופה של לפחות
 שלוש שנים מראש: השר, בתיאום עם הועדה, רשאי
 לשנות מועדים אלה, ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות

 י ששה חדשים מראש.״
 הצעת חוק זו היא פרי של פשרה שמטרתה, מחד
 גיסא, לאפשר תקופה ארוכה שבה יחול שעון קיץ, אשר
 תכלול את מרבית חודש ספטמבר ולעיתים אף חלק

 הצעת חוק מם׳ 1996; הועברה לועדה ביום י׳׳ד בתמוז התש׳׳ם (דו ביולי 2000).
 ס״ח התשנ׳׳ב, עבר 137.
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 (3) בשנת התשס״ג -

 מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום ב״ד באדר ב׳ התשס״ג(28 במרס 2003), בשעה

;01.00 

 מועד סיום ׳- ביום שישי, אור ליום ז׳ בתשרי התשם״ד (3 באוקטובר 2003), בשעה

;01.00 

 (4) בשנת התשם״ד -

 מועד התחלה - ביום רביעי, אור ליום ט״ז בניסן התשס״ד (7 באפריל 2004), בשעה
;01.00 

 מועד סיום - ביום רביעי, אור ליום ז׳ בתשרי התשס״ה (22 בספטמבר 2004), בשעה

.01.00 

 חברי הכנסת: דוד אזולאי, אברהמ פורז, קולט אביטל, זבולון אורלב, מיכאל איתן,

 בנימין אלון, טלב אלסאגע, אלי בן־מנחם, ויקטור בריילובםקי, מוחמד ברכה, עוזי

 ברעם, עזמי בשארה, חוםניה ג׳בארה, יצחק גאגולה, אלי גולדשמידט, אילן

 גילאון, זהבה גלאון, אריה גמליאל, משה גפני, עבד־אלמאלכ דהאמשה, אברהם

 הירשזון, שמואל הלפרט, אבשלום וילן, יצחק וקנין, רחבעם זאבי, אליעזר

 זנדברג, עופר חוגי, נעמי חזן, תאופיק תטיב, אחמד טיבי, דוד טל, שאול יהלום,

 אליעזר כהן, אמנון כהן, יצחק כהן, מוחמד בנעאן, יוסי כץ, ישראל כץ, יעקב

 ליצמן, נחום לנגנטל, עוזי לנדאו, ענת מאור, האשם מחאמיד, רחמים מלול,

 יהושע מצא, יהודית נאות, משולם נהרי, מיכאל נודלמן, אורי סביר, יצחק סבן,

 גדעון עזרא, אופיר פינס־פז, מאיר פרוש, יוסף־יצחק פריצקי, יאיר פרץ, איוב

 קרא, אברהם רביץ, אמנון רובינשטיין, מוסי רז, ראובן ריבלין, יורי שטרן, ויצמן

 שירי, סילבן שלום, שלום שמחון

 הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מם׳ 52) (ייצוג לאוכלוסיה הערבית
 בועדות התכנון והבניה), התש״ם-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2(ב), בפסקה תיקון סעיף 2  1. בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י

 (7ג בסופה יבוא ״ובלבד ששתיים מהן ייקבעו על ידי שר הפנים על פי המלצת הארגון

 המייצג, לדעתו, את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות ערביות״.

ר ב ס ה י ר ב  ד

 הערבית, אשד לה צרכים מיוחדים הנובעים מאופיים
 המיוחד של הישובים הערביים, מפריםתם בפריפריה
 ומהעדרם של מקומות תעסוקה. כדי לתת ייצוג הולם
 לאוכלוסיה הערבית במועצה הארצית, מוצע בהצעת
 חוק זו, כי מתוך נציגי השלטון המקומי במועצה יהיו שני
 נציגים שימונו על פי המלצת הארגון המייצג, לדעת שר
 הפגים, את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות

 ערביות.

 סעיף 1 בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965 (להלן - החוק), מונה
 המועצה הארצית 32 חברים. כשליש מחברי המועצה
 הארצית הם חברי הממשלה או נציגיהם, כשליש -
 רציגי השלטון המקומי וכשליש - נציגים מקצועיים או
 נציגי מגזרים שונים, בין השאר, נציגת ארגון נשים, נציג
 ארגון הגג של הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות
 הסביבה ועוד. בהרכב זה נעדר ייצוג הולם לאוכלוםיה

 הצעת חוק מם׳ פ/130; הועברה לועדה ביום ח׳ בכסלו התש״ם(17 בנובמבר 1999).
 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 תיקון סעיף ד 2. בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, בפסקה (12), בסופה יבוא:

 ״ובלבד שבמחוז שבו האוכלוסיה הערבית מהווה לפחות חמישה עשר אחוזים נלבלל

 האוכלוסיה, ימנה שר הפגים מבין חמשת החברים לפי פסקה זו חברי ועדה ערבים

 במספר ההולם את חלקם באוכלוסיה.׳׳

ר ב ס  ה

 יהיה מספר חגרי הועדה הערבים, מתוך חמשת נציגי
 השלטון המקומי בועדה, הולם את חלקם באובלוםיה

 וזאת בדי לתת ייצוג גאות לאוכלוםיה זו.

 חבר הכנסת עזמי בשארה

 בהשוואה לערך שנקבע לענין זה לפי פקודת בריאות
 העם, 1940.

 ׳ לדעת משרד האוצר אין עלות תקציבית להצעת
 החוק.

 חבר הכנסת אבי יחזקאל

י ר ב  ד

 סעיף 2 בהתאם להוראות סעיף ד לחוק, מונה
 הועדה המחוזית 17 חברים.

 מוצע לקבוע, בי במחוז שבו האוכלוסיה הערבית
 מהווה לפחות חמישה עשר אחוזים מכלל האובלוסיה

 תיקון סעיף 238 1.

 פקודת העיריות אינה מטילה על העיריות חובת
 ^דיווח שוטף לתושבים על איכות מי השתיה.

 מוצע לתייב את העיריות לדווח לתושבים על
 איכותם התברואתית של מי השתיה במקום מגוריהם.

 העעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 76) (חובת דיווח על איכות
 מי השתיה), התש״ס-2000*

, בסעיף 238, בסופו יבוא:  בפקודת העיריות1

 ״(6) (א) תפרסם מדי רבעון, על לוח המודעות ובעיתונות המקומית, מידע בפי

 שיקבע השר על איכותם התברואתית של מי השתיה במשמעותם לפי פקודת

 בריאות העם, 1940*(להלן - פקודת בריאות העם); פעם בשישה חודשים יישלח

 לתושבים דו״ח חצי שנתי על גבי שוברי תשלום חשבון המים ובו מידע

 כאמור;

 (ב) המידע כאמור בפסקת משנה(א) יכלול פירוט על איכותם התברואתית של

 מי השתיה בהשוואה לתכונות המים שאינם ראויים לשמש כמי שתיה לפי

 הפקודה;

 (ג) השר יקבע את אופן הפרסום על לוח המודעות ובעיתונות המקומית.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק מסי פ/451; הועברה לועדה ביום ח׳ בכסלו התש׳׳ס (17 בנובמבר 1999).
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עכל 197; התש״ם, עמ׳ 71.

 2 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמ׳(ע) 191-, התשניח, עמ׳ 64.
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