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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:
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 1. אחרי סעיף 2 לפקודת אמנות השמן האנגלו־אירניות, 8ג19י (להלן - הפקודה),

 יבוא:

 הוספת סעיפים

 ג. (א) מוקמת בזה מועצה מקומית תעשייתית, במשמעותה בפקודת

־ (להלן - המועצה), לניהול השטח [ ש ד  המועצות המקומיות [נוסח ח

 שעליו חל הזכיון לפי פקודה זו(להלן - שטח הזכיון).

 (ב) המועצה תהיה בת 13 חברים כדלקמן:

 (1) ארבעה נציגי הרשויות המקומיות הגובלות בשטח הזביון,

 חיפה, נשר, זבולון וקרית ביאליק - נציג אחד לכל רשות

 מקומית:

ה נציגי המפעלים המפורטים בתוספת לחוק זה - נציג ש  (2) ש

 אחד לכל מפעל, ושני נציגים לבתי הזיקוק לנפט בע׳׳מ:

 (3) שלושה נציגי הממשלה, שימנו שר הפנים, שר האנרגיה

 והתשתית והשר לאיכות הסביבה מקרב עובדי משרדם - נציג

 אחד לכל שר:

 (ג) נציג שר הפנים יכהן כיושב ראש המועצה.

 (ד) הוראות סעיפים 2 ו־2א לפקודת המועצות המקומיות [נוסח

 חדש], יחולו לגבי המועצה, בשינויים המחוייבים.

 4. (א) שר הפנים רשאי -

 (ז) לצרף את המועצה לאיגוד ערים, כמשמעותו בחוק איגודי

;  ערים, התשט״ו-1955ג

 ־הקמח מועצה
 מקומית

 תעשייתית

 סמכויות שונות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חליפתה היום של החברה המקורית, עמה נחתם
 ההסכם, היא חברת שירותי בתי הזיקוק לנפט בע־מ
 (בזץ), אם כי בשטח הזכיון פועלות למעשה חברות

 נוספות שקיבלו מקרקעין מבז׳׳ן.

 באמור, על פי סעיף 1ו האמור, אין שטח הזכיון
 כפוף לרשות מקומית כלשהי וקיים ספק לגבי תחולתם

 של הוראות דין שונות על שטח זה.

 סעיף ו מוצע (בסעיף 3 החדש) להקים כשטח
 הזכיון מועצה מקומית תעשייתית שהיא
 המנגגון המתאים ביותר לטפל במגוון הבעיות והנושאים
 הרלבנטיים לשטח שבו פועלות חברות תעשייתיות,
 שתוכל לתכנן ולתאם הן בין החברות לבין עצמן והן בינן

 לבין הרשויות השונות.

 (3 בפברואר 1993).

א ו ב  מ

 פקודת אמנות השמן האבגלו־אירניות, 1938, נתנה
 תוקף לאמנות שנחתמו בשנים 1933 ו־938ו בין הנציב
 העליון לבין חברת השמן האנגלו־אירנית בע־מ
 ושהסדירו את ענין זיקוק הדלקים והעברתם דרך

 ארץ־ישראל. תוקף הזביון אמור לפקוע בשנת 2003.

 סעיף י ל רישה לתוספת השניה לפקודה (ההסכם

 השני), קובע לאמור:

 ״11. קרקעות שהחזיקה החברה והן דרושות
 לצרבי הזיקוק של המפעל, אסור להפקיען ומכאן ואילך
 לא תצרפנה לשטחה של בל מועצת עיריה או של בל

 רשות אדמיניסטרטיבית או מקומית.״

 הצעה חוק מם׳ רזיו: הועברה לועדה ביום י״ב בשבט התשנ־ג
 ע־ר 843, 1938, עמי(א) 103 ו־(ב) 38.

 דעי מדינת ישראל, נוסח חדש 9, התשכ״ח, עכר 256.
 ס״ח התשטיו, עמי 48.
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 (2) לצרף את המועצה כחברה ברשות נהל, כמשמעותה בחוק

, ולכלול את גדות נחל 4  רשויות נחלים ומעיינות, התשכ״ה-965ו

 הקישון שבשטח הזכיון בתחום רשות הנחל כאמור;

 (ג) בהסכמת שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת הכלכלה

 של הכנסת - לצרף לשטח הזכיון שטחים נוספים, שהוראות חוק

 זה, כולו או חלקו, יחולו עליהם.

) ו־(2) רשאיות ו ג א ) ן ט  (ב) המועצה והרשויות המנויות בסעיף ק

ל פי סמכויותיהן כדין,  להטיל מסים, ארנונות, אגרות ותשלומי חובה, ע

 ולגבותם.

 5. שטח הזכיון יהווה מרחב תכנון מקומי, כמשמעותו בחוק התכנון

. 5  והבניה, התשכ״ה-1965

. (א) 0/25° מהסכומים שהמועצה גבהה לפי סעיף 4(ב) יועברו לקרן, 6 

 שמטרתה פעולות חינוך ואיכות הסביכה ברשויות המקומיות הגובלות

 בשטח הזכיון.

 (ב) הקרן תנוהל בידי ועדה ציבורית, אשר ימנה שר החינוך

 והתרבות בהסכמת השר לאיכות הסביבה (להלן - הועדה הציבורית).

 הועדה הציבורית תהיה בת חמישה חברים ובראשה יעמוד נציג שר

ל  החינוך והתרבות. השר יקבע את תקופת כהונתה וסדרי עבודתה ש

 הועדה הציבורית.

 (ג) הועדה הציבורית תקבע אמות מידה לחלוקת הכספים

 שהועברו אליה לפי סעיף קטן(א) ותדאג לחלוקת כספים אלה.״

ל אף כל הוראה אחרת בפקודה ובאמנות המפורטות בתוספת עדיפות החוק  2. הוראות חוק זה יחולו ע

 לפקודה.

ל חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. ביצוע ותקנות  3. שר הפנים ממונה ע

ת פ ס ו  ת

 גדיב תעשיות פטרוכימיה בע׳׳מ

 חיפה כימיקלים בע׳׳מ

 כרמל אולפנים בע״מ

 מפעלים פטרוכימיים בישראל בע״מ

 שטח הזביון
 מרחב תכנון

 מקומי

 קרן לחינוך
 ולאיבוח הסביבה

 חידוש נוסף בהצעת חוק זו בלול בסעיפים 4(ב)
 ו־(6) המוצעים, שבהם מוצע שהמועצה תהיה מוסמכת
 לגבות ארנונות ומסים נוספים, בהתאם לםמבויותיה של
 רשות מקומית על פי כל דין, ואולם יהיה עליה להפריש
 25% מהסכומים שתגבה לקרן, שמטרתה פעולות חינוך
 ואיבזת הסביבה ברשויות המקומיות הגובלות בשטח

 הזביון.

 סכום זה יאפשר לאותן רשויות להרהיב ולהעמיק
 את הפעולות שלהן בתחומי החינוך ואיכות-־הסביכה.

 חבר הבנםמיד׳די זנזלןר׳

י ר ב  ד

 עוד מוצע כי המועצה תורכב מ־13 חברים, 4 מהם
 נציגי הרשויות המקומיות הגובלות לשטח הזכיון, 6

 נציגי המפעלים הפועלים בשטח ו־3 נציגי הממשלה.

 מוצע גם (בסעיף 4 החדש), לאפשר לשר הפנים
 לצרף את המועצה כחברה הן באיגוד ערים והן ברשות

 נחל.
 בסעיף 5 מוצע בי לשטח הזכיון יהיה מעמד של

 מרחב תכנון מקומי לפי חוק התכנון והבניה.

 * ם־׳ח התשליה, עמי 150.

 ג ס״ח התשכ״ה, עמ־ 307.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הבנםת מסעם ועדת החוקר״ חוק ומשפט של הכנסת:
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(להלן - הפקודה/ בסעיף 96א, בסופו י  תיקון סעיף 96א 1. בפקודת החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו

 יבוא:

; ג  ׳׳״שליטה׳ - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשב״ח-1968

 ״נושא משרה״ - כהגדרתו בסעיף 96כד.״

 תיקון סעיף 96ד 2. בסעיף 96ד לפקודה, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

ת או  ״(א) לא יכהן אדם בחברה, כדירקטור מקרב העיבור, אם הוא מכהן, באותה ע

 אם כיהן בשנה שקדמה למינויו, כדירקטור באותה חברה, או אם הוא מכהן באותה

 עת או אם כיהן בשנה שקדמה למינויו, בדירקטור או כדירקטור מקרב העיבור

 בתאגיד הקשור לאותה חברה או בחברה שהינה בשליטת בעל השליטה באותה

 חברה או בתאגיד הקשור לחברה שבשליטת בעל השליטה באמור.״

 תיקון סעיף 96יא 3. אחרי סעיף 96יא לפקודה יבוא:

 ״איסור מינוי 96יא1. חברה לא תמנה אח מי שכיהן בה כדירקטור מקרב העיבור

 והעסקה לכהונה כנושא משרה בה, ולא תעםיקו כעובד או במתן שירותים

 מקעועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמעעות תאגיד

ה מתום נ  שאותו אדם הוא בעל שליטה או שותף בו, אלא אם כן חלפה ש

 כהונתו כדירקטור מקרב העיבור באותה חברה.״

 בעל שליטה, ופגיעה באינטרסים של בעלי המניות מקרב
 העיבור.

 סעיף 3 מאחר שנמצאו מקרים שבהם דירקטורים
 מטעם הציבור התמנו לאחר תום בהונחם
 לעובדים או למנהלים בחברות שבהן כיהנו או
 בתאגידים קשורים, מוצע בסעיף 3 להצעה, לקבוע
 במפורש כי אין לאפשר לחברה להתקשר לקבלת
 שירותים ממי שכיהן בה כדירקטור מקרב הציבור אלא

 בתום תקופת צינון של שנה.

 חבר הכנסת אריאל וינשסיין

י ר ב  ד

 סעיפים הצעה זו באה להבטיח שדירקטור מטעם
2 העיבור לא יהיה קשור, במישרין או ־  1 ו
 בעקיפין, להנהלת החברה אז לבעל השליטה בה. בך
 מוצע לקבוע תקופת צינון של שנה ולמנוע מעב שבו
 דירקטור בחברה, או מי שזה עתה סיים לכהן כדירקטור
 בה יתמנה לדירקטור מקרב הציבור, אשר אמור להגן על
 האינטרסים של בעלי המניות מקרב הציבור ולהחמודד,
 לעתים, אף עם אינטרסים של בעלי השליטה. מצב נוסף
 אותו מוצע למנוע הוא מצב שבו מי שמוצע לכהן
 כדירקטור מקרב הציבור, כיהן או מכהן, כדירקטור מקרב
 הציבור בחברה אחרת שהינה בשליטת אותו בעל
 שליטה. במצב זה עשויה להיווצר זיקה פסולה לאותו

 י הצעת חוק מס׳ בצ־ב: הועברה לועדה ביום י־ב באב התשנ־׳ד (20 ביולי 1994).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761; ם*ח התשנ״ג, עמי 212; ה־׳ח התשנ־ה, עמ׳ 74.

 ־ ס״ח התשכ־׳ח, עמי 234.
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