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ה הצעת חוק מטעם הממשלה: ז  מתפרסמת ב

 העעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 125), התשס״א-2000

א ״2,000,000 בו ם הנקוב בסיפה י ו , בסעיף 46(א), במקום הסכ 1 סה נ  תיקון סעיף 46 1. בפקודת מס הכ

 שקלים חדשים.״

ה לגבי תרומות וסחו בסעיף ו לחוק ז לתו של סעיף 46(א) לפקודת מם הכנסה כנ  2. תחו

ת המס 2000 ואילך. ם בשנ  שתרמ אד

 תחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 באותה שנה או על 480,000 שקלים חדשים", לפי הנמוך
 שביניהם.״(הערה: הסכומים המצוינים בסעיף מתואמים

 לשנת המם 1999 (ק־־ת התש״ס, עבד 124»

 כדי לעודד ולתמרץ מתן תרומות למוסדות ציבור,
 מוצע להגדיל את סכום התרומות הנקוב בסעיף לתקרת

 ההטבה ל־2,000,000 שקלים חדשים.

 כן מוצע לקבוע כי תחולת התיקון המוצע תהא
 לגבי תרומות שתרם אדם בשנת המס 2000 ואילך.

 סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסהיקובע לאמור:

 ״תרומה למוסד עיבורי

 $<4ןא) אדם שתרם בשנת מם פלונית סכום העולה על
 340 שקלים חדשים', לקרן לאומית או למוסד ציבורי
 כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, 55% מסכום התרומה
 יזוכה מהמם שהוא חייב בו באותה שנה, ובלבד שלא
 יינתן זיכוי בשבת מם פלונית בשל סכום בולל של
 תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

עדת הכנסת: ה הצעת חוק מטעם ו  מתפרסמת בז

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מם׳ 15) (ישיבת הפתיחה של הכנסת),
 התשס״א-2000

, בסעיף 1 - י 1994 ״ד-  1. בחוק הכנסת, התשנ

א ״הותיק שבחברי הכנסת״ ובסופו בו ם ׳׳זקן חברי הבנסת״ י  (ו) בסעיף קטן(א), במקו

; ׳ . 2 ד: הכנסת סו י ק־ א ״בסעיף זה, ״ותיק״ - כהגדרתו בסעיף 13 לחו בו  י

א ״הותיק שבחברי הכנסת״; בו ם ״זקן חברי הכנסת״ י  (2) בסעיף קטן(ב), במקו

א ״הותיק שבחברי הכנסת״. בו ם ״זקן חברי הכנסת״ י  (3) בסעיף קטן(ג), במקו

 תיקון סעיף ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן בהתאם לכך את ההוראות בחוק
 הכנסת, התשנ״ד-994ז, הנוגעות לישיבת הפתיחה של

 הכנסת.

 לאחרונה תוקן סעיף 13 לחוק־יסור: הכנסת (ס׳׳דו
 התש״ס, עמ׳ 261), ובו נקבע כי את ישיבת הפתיחה של
 הכנסת ינהל הותיק שבחברי הכנסת הנוכחים, ולא זקן

 חברי הכנסת, כפי שהיה מקובל עד כה.

 ס־ח החשנ־ד, עמ׳ 140; התש־ם, עבד 154.
 ג ס־ח התשי״ח, עמי 69.
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עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת: ה הצעת חוק מטעם ו  מתפרסמת בז

 הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה(תיקון מסי 40) (הצבעת אנשים
 המוגבלים בניידות), התשס״א-2000

' (להלן - תיקון סעיף 7 ו 9 69 סת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט- ת לכנ רו  1. בחוק הבחי

ק העיקרי), בסעיף 7, אחרי ״הוראה זו לא תחול על מי שמצביע״ יבוא ״לפי סעיף 66א  החו

 או״.

 2. בסעיף 66א לחוק העיקרי - } תיקון סעיף 68א

ידות״; י ם בנ גבלי ם המו ה ״הצבעת אנשי י ם תה י י ל תרת השו  (ו) כו

ידות״; י ם בנ גבלי ם ״לנכים״ יבוא ״לאנשים המו  (2) בסעיף קטן(א), במקו

, (ה) ו*(ו) יבוא: ד) ם( י  (3) במקום סעיפים קטנ

ראת ל קלפי שנקבעה לפי הו ע בכ י ת רשאי להצב ו ד י י נ בל ב ג ם המו  ץד< אד

 סעיף זה.

ת סעיף זה, ראו ע בקלפי שנקבעה לפי הו ת המצבי ו ד י י נ גבל ב ם המו  (ה) אד

עה ר בסעיף 74(א) ו־(ב), ישים את מעטפות ההצב עדת הקלפי כאמו דהה בפגי ו ז  י

ת את שם י נ צו ל פני המעטפה החי ן ע י עדת הקלפי תצי ו ית, ו נ ך מעטפה חיצו  לתו

חר יטיל את , והבו ו את מענ ן ו סי כלו תו במרשם האו הו  הבוחר, את מספר ז

ך הקלפי. עדת הקלפי לתו י ו נ  המעטפה לעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 וזה נוסח סעיפים קטנים (ד) עד (ו) של סעיף 68א
 שמוצע להחליפם:

 ־מקום קלפי לנכים

 68א. (א) ...

 (ד) ביום פרסום הודעת שר הפנים האמורה
 בסעיף 35, תפרסם כל רשות מקומית על לוחות המודעות
 שבתחומה ובן בכל מקום אחר שייראה לה, הודעה בה
 יפורטו מקומות הקלפי האמורים בסעיפים קטנים (א)

 ו ־(ב) שבתחומה וכן הוראות סעיפים קטנים (ה) ו־(0.

 (ה) עד היום ה־65 שאחרי היום הקובע, רשאי
 כל ארם אשר מחמת מצבו הגופני אינו יכול להצביע
 במקום הקלפי ששמו בלול ברשימת הבוחרים בו(להלן -
 המבקש/ להודיע לשר הפנים על מצבו זה ולבקש מהשר
 להוציא את שמו מאותה רשימה ולבללו ברשימת
 הבוחרים המתייחסת למקום קלפי כאמור בסעיפים
 קטבים (א) או (ב), הקרוב למקום מגוריו באותו ישוב:
 התגורר המבקש בישוב הנמצא בתחומי מועצה אזורית,
 רשאי הוא לבקש מהשר לכלול את שמו ברשימת בוחרים

 כאמור, בישוב אחר שבתחומי אותה מועצה.

 (ו) שר הפנים ייענה לבקשה כזו ויודיע
 למבקש בכתב לא יאוחר מהיום ה־89 אחרי היום הקובע

 על מקום הקלפי שנקבע לו כאמור בסעיף קטן(ה).־

 סעיף 68א לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 [בוםח משולב], התשכ־ט-1969 (להלן - החוק), קובע

 הסדרים להצבעת אנשים המוגבלים בניידות.

 לפי הסעיף האמור אדם המוגבל בניידות הרוצה
 להצביע בקלפי המותאמת לאנשים המונבליס בניידות
 צריך להודיע על כך ביוזמתו לשר הפנים במועדים
 הקבועים בסעיף. מי שאינו מודע לכך ואינו מבקש בזמן
 להיות מועבר לקלפי המותאמת לאנשים המוגבלים
 בניידות ייאלץ להצביע בםקום הקלפי ששמו כלול
 ברשימת הבוחרים הקשורה אליה אף אס אינה מותאמת
 לאנשים עם מוגבלות. מצב זה הביא לכך שבוחרים רבים

 נאלצו לוותר על ההצבעה.

 לפני הבחירות לכנסת החמש עשרה נחקק חוק
 הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראש הממשלה(הוראת
 שעה)(תיקון), התשנ־ט-1999 (ס״ח התשנ־ט, עכל 143¿
 ובו הסדר אחר לענין האמור ולפיו יכלו אנשים
 המוגבלים בניידות להצביע בקלפי לנכים ביישוב שבו
 הם רשומים במעטפות כפולות ובלי שנדרשו להודיע על
 כך מראש, כדי שיועברו לרשימת הבוחרים של אותה

 קלפי.

 מוצע לקבוע את הוראה השעה האמורה בהוראת
 קבע תוך מתן הקלה נוספת לציבור האנשים המוגבלים
 בניידות - שתאפשר לבוחרים אלה להצביע בקלפי
 לאנשים המוגבלים בניידות בכל מקום ולא רק ביישוב

 שבו הם רשומים.

 1 סיח חתשכ״ט עבר 103; התש־ס, עמי 157.
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ה ת סעיף זה תהי ראו ות לפי הו עו בקלפי ם שהצבי חרי ת של בו לו  (ו) ספירת הקו

 בדרך שקבע שר הפנים.

ם ות לאנשי ה ובדבר מיקום הקלפי דע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף ז  (ז) מי

ים בדרך י נ ת בכלי התקשורת האלקטרו ת יפורסם לציבור לרבו ו ד י י נ ם ב גבלי  המו

ית. רות המרכז עדת הבחי  שיקבע יושב ראש ו

גבל א מו י הו ם שמפאת מצבו הגופנ רות״ - אד י י גבל בנ  (ח) בסעיף זה, ״אדם מו

ם חרי ע במקום הקלפי שרשימת הבו ל להצבי כו ו י נ ו אי בה ז ת ומסי ו ד י י נ  ב

ללת את שמו.״ ה כו י  הקשורה אל
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