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ה הצעות חוק מטעם הממשלה:  מתפרסמות בז

 העעת חוק המימ (תיקון מס׳ 13), התשם״ב-2002

(ג) יבוא: , בסעיף 156, אחרי סעיף קטן '  תיקון סעיף 156 ו, בחוק המים, התשי״ט-959ו

בד של רשות מקומית, בשל עבירה לפי י עו ד ת בי  ״(ד) קנס שהוטל עקב הפעלת סמכו

תה רשות מקומית, למעט קנס שהוטל על  חוק זה שנעברה בתחומה, ישולם לקופת או

 הרשות המקומית.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע על p לתקן את סעיף 156 לחוק, שענינו
 ״עובשיך, ולקבוע בי קנסות שהוטלו עקב הפעלת סמבות
 בידי עובד רשות מקומית בשל עבירה לפי החוק,
 שנעברה בתחום הרשות המקומית. ישולמו לקופת
 הרשות המקומית, למעט במקרים שבהם הקנס הוטל על
 הרשות המקומית. הוראה זו באה לתת תמריץ לרשויות
 המקומיות להשקיע משאבים בפיקוח על ביצוע

 ההוראות לפי החוק.

 הוראה דומה קיימת גם בחוקים נוספים, ראה
 לדוגמה סעיף 6 לחוק הגבלת העישון במקומות
 ציבוריים, התשמ״ג-1983, סעיף 13(ז) לחוק שמירת
 הניקיון, התשמ״ד-1984, וסעיף 9>ב) לחוק איסוף ופינוי

 פסולת למיתזור, התשנ*ג-1993.

 סעיף ז2 לחוק המים, התשי״ט-759ז (להלן -
 החוק), מסמיך את שר התשתיות הלאומיות לקבוע
 נורמות לכמות המים, לאיכותם, למחירם, לתנאי
 הספקתם ולשימוש בהם במסגרת מטרת המים, וכן

 לקבוע כללים לניצולם היעיל והחסבוני.

 הפיקוח על ביצוע הנורמות והכללים האמורים,
 נתונה בידי נציב המים, ובכוונתו להסמיך את פקחי
 הרשויות המקומיות לפקח על ביצוע הנורמות והכללים

 הקובעים הוראות בדבר חיסכון במים.

 בהעדר קיומה של הוראה בחוק, יועברו כספי
 הקנסות לקופת המדינה, אף אם הקנס הוטל עקב הפעלת

 סמכות בידי עובד רשות מקומית.

 ס״ת התשי״ט, עמי 169.

 הצעת חוק המתווכים במקרקעין(תיקון מם׳ 3), התשס״ב-2002

, במקום "אגרה , בסעיף 18>א^ 1 1996- ו י ׳ ם במקרקעין, החשנ י כ ו  תיקון סעיף 16 1. בחוק המתו

. ׳ , יבוא ״אגרה שנתית, ת״ ־שנתי  דו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע על כן להפוך את האגרה לאגרה שנתית,
 וזאת כנהוג במקצועות אחרים המוסדרים בחקיקה (ראה
 למשל סעיף 5 לחוק רואי חשבון, התשט״ו-955ו), ובכך
 לייעל את גביית האגרה ולהקל על העומס הכלכלי

 המוטל על המתווכים.

^ לחוק המתווכים במקרקעין, א ) 1  סעיף 8
 התשנ״ו-1996, מסכליך את שר המשפטים, באישור ועדת
־  החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע אגרה דו

 שנתית.

 בפועל ההסדר של אגרה דו־שנתית הוכת כבעייתי
 הן מבחינת גביית האגרה והן מבחינת הנטל הכספי

 שהוטל על המתווכים אחת לשנתיים.

 ם״ח התשנ״ו, עמי 70, התשנ״ח, עמי 118.
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