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ל הכנסת: ל חכר הכנסת מטעם ועדת הפנים ש  מתפרסמת הזאת הצעת חוק ש

 הצעת חוק הדייניס (תיקון מסי 17), התשנ״ג-993ד* [691]

 1. בסעיף 4 לחוק הדיינים, התשט״וי955ונ (להלן ־ החוק העיקרי) - תיקון סעיף 4

 (1) המלים ׳׳הרבנים הראשיים לישראל, וכן״ - יימחקו;

 (2) בכותרת השוליים המלים ״הרבנים הראשיים,׳׳ י יימחקו.

 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 8

 >1< במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ׳׳(א) נשיא המדינה ימנה את בשיא בית הדין הרבני הגדול מקרב דייני בית הדין לפי

 המלצת ועדת המינויים.׳׳;

ר ב ס י ה ר כ  ד

 נשיא בית הרץ הגדול משמש גם כרב הראשי לישראל; מוצע לשנות הסדר זה ולקבוע כי נשיא בית הדין הרבני הגדול

ר ב ס י ה ר כ  ד

 נשיא בית הרץ הגדול משמש גם כרב הראשי לישראל; מוצע לשנות הסדר זה ולקבוע כ
 דבר זה מהווה חריג לעקרון הפרדת הרשויות הקיים בישראל; לא יכהן כרב הראשי לישראל,

 * הצעת חוק מס׳ תס״ד; הועברה לועדה ביום כ־׳ב באדר התסנ׳׳ג(15 במרס 993».
 י ס״ח התשט־ו, עמ׳ 68; התשנ״א, עמי 209.
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 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא;

 ״>א0 חדל נשיא בית הדין הרבני הגדול לכהן כדיין או שנבצר ממנו למלא את

 תפקידו, יהיו סמכויותיו נתונות לותיק שבדייני בית הדין, ובין בעלי ותק שווה ־

 לקשיש שבהמ.׳׳;

 (3) בסעיף קטן(ג<, הקטע ״יושב בדין הרב הראשי לישראל שאינו מכהן כנשיא בית הדין

 הרבני הגדול, ישב הוא בראש בית הדין, ובלבד שבאותו הרכב אינו יושב בדין נשיא בית הדין

 הרבני הגדול.״ ־ יימחק.

 תיקון סעיף 16 3. בסעיף 16(א<>1) לחוק העיקרי, המלים ״הוראה זו לא תחול על רב ראשי לישראל״ -

 יימחקו.

 תיקון סעיף 16א 4. בסעיף 16א>א< לחוק העיקרי, המלים ״המכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול־ - יימחקו.

 תיקו! חוק 5. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם-21980 ־
 הרבנות הראשית

 לישראל >1) סעיף 17 - בטל;

 (2< בסעיף 20 -

 >א< בסעיף קטן >ב<, הסיפה המתחילה במלים ״ואס היה נשיא בית הדין הדבני

 הגדול״ - תימחק;

 >ם בסעיף קטן >ד<, המלים ״ונשיא בית הדין הרבני הגדול״ והמלים ״וסמכויות נשיא

 בית הדין הרבני הגדול - לוותיק שבדייני בית הדין הרבני הגדול, ובבעלי ותק שווה -

 לקשיש שבהם,׳׳ - יימחקו.

 { ס־ח התש־ם, עט׳ 90. חבר הכנסת עובדיה עלי

ל הכנסת; ל חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 [692] הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 32) (הסדר חניה ארצי),

 התשנ"ג-993ד*

 הוספת סעיף 70ב 1. בפקודת התעבורה1, אחרי סעיף 70א יבוא:

-הסדר הניד, 70ב. (א) חניה בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר חניה הנהוג

* בתחומי הרשות המקומית בה מצויה אותה דרך או על פי הסדר חניה ארצי. 3 י " 

 (ב) לענין סעיף זה, ״הסדר חגיה ארצי׳׳ - כרטיס החניה הארצי המופק

 על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי על פי הסדר עם רוב הרשויות

 המקומיות או כל הסדר כאמור, אחר שיבוא במקומו.

 >ג) שר הפנים ושר התחבורה יקבעו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

 את גובה התשלום עבור החניה בהסדר הזוניח הארצי.״

י הם ב ד ר ב  ד

 מוצע לקבוע בחוק כי כרמים החניה הארצי המופק כיום שהחוק יחול גם על הסדר אחד שייקבע כגון מכשיר
 על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי יהיה תקף אלקטרוני.

ם ן י י י מ ג ת ח ס נ כ ר ה כ ח

ע  צ ו  בכל הרשויות המקומיות שבהן קיימת חניה מוסדרת. כל מ

 * הצעת חוק םם׳ ג־ב; הועברה לועדה ביום כ־ו בטבת התשנ־ג >19 בינואר 1993).
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 7, עמי 173.
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