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ד  עמו
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הוספת סעיף דוג

 העעת חוק הבחירות (דרבי תעמולה)(תיקון מס׳ 18) (סמכויות אכיפה),
 התשס״א-2000

ב יבוא: , אחרי סעיף דו ' ו 959 ״ט- רות (דרכי תעמולה), התשי  1. בחוק הבחי

ם מי , בתוך 60 י ית רשאי רות המרכז ושב ראש ועדת הבחי  ל1ג. (א) י

ות להביא את ם הבחירות, ולאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנ ו  לאחר י

ם או מועמד, עמדי יב סיעה, רשימת מו ו בפניו, ליחן צו המחי תי ו  טענ

ת בו כתו ת ו דעו ת לראש רשות מקומית, להסיר מו חדו ו  בבחירות מי

ת חוק זה ולנקות מקרקעין שהושחתו ראו  שהודבקו או נכתבו בניגוד להו

 כאמור.

דעות  ״הסרת מו
י מקרקעין קו י נ  ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מיוחד ויעיל שיביא לניקוי המדינה ממודעות וכתובות
 שנותרו ברחובותיה לאחר הבחירות.

 להצעת החוק אין עלות תקציבית.

 מוצע ליתן ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 ,סמבות ליתן צו לניקוי מקרקעין ולהסרת מודעות
 וכתובות. כמו כן מוצע ליתן לו סמכות לנכות את עלות
 הניקוי מכספי מימון המפלגות. בכך יש כדי ליצור אפיק

 סייח התשי״ט, עמי 6ג1.
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 (ב) לא בוצע הצו האמור בסעיף קטן(א) בתוך המועד שנקבע בי

רות לרשות מקומית או למחלקר ית להו עדה המרכז ושב ראש הו  רשאי י

ת או את הכתובות או לנקות אר דעו דות ציבורית, להסיר את המו  עבו

ושב ראש הכנסת לנכות את עלות ההסרד רות לי  המקרקעין וכץ להו

ן המפלגות שלהם זכאי מי שכנגדו ניתן צו מו ם מכספי מי רי י האמו קו י הנ  י

, או לפי חוק 2 ו 3ד9 ג- ן מפלגות, התשל״  לפי סעיף קטן (א) לפי חוק מימו

ו , לפי הענין, ולעבי ג ת (מימון בחירות), התשנ״ג-1993 ו מי ת המקו ו י  הרשו

ו הוטל הניקוי.״ כו לגוף שעלי ו  את הכספים שנ

 סייח התשל״ג, עמי 52.
 ס״ח התשנ״ג, עמי 146.

 מתפרסמח בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדה הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה),
 התשס׳׳א-2000*

, לפני סעיף 167 יבוא: עי , בפרק תשי ת' ו רי  1. בפקודת העי

ת הסביבה ש7 כו אי ר ועדת הפנים ו -קביעת תקנים 66וא. (א) שר הפנים, באישו

 הכנסת, יקבע תקנים להעסקת עובדים בעיריה (להלן - התקנים).

ם בעיריה תיעשה על פי התקנים בלבד; לענק זה בדי  (ב) העסקת עו

ת חברות כוח ארם.״  ״העסקה״ - לרבות באמצעו

, אחרי סעיף 35ב יבוא: 2 ות מי ת המקו עצו  2. בפקודת המו

ת הסביבה של הכנסת כו אי עדת הפנים ו ר ו  ״קביעת תקנים 35ג. (א) שר הפנים, באישו

 יקבע תקנים להעסקה עובדים במועצה המקומית (להלן - התקנים).

ת תיעשה על פי התקניכ מי ם במועצה המקו בדי  (ב) העסקת עו

ת חברות כוח אדם.״ ן זה, ״העסקה״ - לרבות באמצעו  בלבד; לעני

 תיקון פקודת
 העיריות

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקומיות

ר ב ס  ה

 מוצע לתקן את פקודת העיריות ואת פקודת
 המועצות המקומיות, כך שייקבע בחקיקה ראשית כי שר
 הפנים יקבע תקנים להעסקת עובדים ברשויות
 המקומיות, וכי תקנים אלה יחייבו את ראשי הרשויות.

 חברי הכנסת: גדעון עזרא, מיכאל איתן,
 זז די שטרן

י ר ב  ד

 פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות אינן
 קובעות תקנים להעסקת עובדים. כיום מועסקים
 ברשויות המקומיות עובדים רבים מהמספר הנדרש
 לביצוע העבודה, ובשל הבעיות התקציביות הקשות,
 והגרעונות ההולכים וגדלים בקופות הרשויות, יש

 לצמצם בכל האפשר תופעה זו.

 הצעת חוק מסי פ/693; הועברה לועדה ביום כ״ז בטבת ההש״ם (5 בינואר 2000).
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