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הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי ,התשם״ה2005-

4ג1

הצעת חוק שיווי זכויות האישה)תיקון מס׳ ג()ייצוג הולם לבני שני המינים
140

בוועדות ציבוריות( ,התשס״ה—2005
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס׳ ) (101חבר מועצה לשעבר  -איסור התקשרות בחוזים(,
140 . . .
התשס״ה—2005

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי ,התשס״ה*2005-
פרק אי :מטרת החוק
מטרתו של חוק זה להנציח לדורות את פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי.

מטרת החוק

.1

הגדרות

.2

קיום מוסדות

יוקם מרכז להנצחת זכרו של רחבעם זאבי ,ולחקר היסטורי ,גיאוגרפי וארכיאולוגי של
.3
ארץ ישראל; המרכז יכלול את האתר ,המכון ,הספריה והארכיון.

פרק בי :פרשנות
בחוק זה -
•המרכז׳  -מרכז רחבעם זאבי לחקר היסטורי ,גיאוגרפי וארכיאולוגי של ארץ ישראל;
״האתרי  -אתר ההנצחה לזכר רחבעם זאבי; .
•המכון״  -המכון למחקר על שם רחבענז זאבי;
׳הארכיון•  -ארכיון המרכז;
׳הםפריה׳ — ספריה בנושאים הקשורים לארץ ישראל ועם ישראל ,הכוללת ספרים מתוך
םפריתו של רחבעם זאבי;
•הגנז׳ ,״חומר ארכיוני׳ ,״מוסד ממוסדות המדינה׳  -כהגדרתם בחוק הארכיונים,
התשט׳ו1955-י)בחוק זה  -חוק הארכיונים(;
׳מוסד •מוכר׳  -כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי׳ח; 1958-
2

׳השרי  -ראש הממשלה או שר שימונה על ידו לענין חוק זה.
פרק גי :המוסדות

סימן אי :המרכז
מעמד המרכז

.4

)א(

המרכז יהיה תאגיד.

)ב( המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  (2)9לחוק מבקר המדינה,
התשי״ח] 1958-נוסח משולב[ .
1

דברי
רחבעם זאבי נולד בירושלים ביום ח׳ בתמוז התרפ״ו
) 20ביוני  (1926ונרצח בירושלים על רקע לאומני בהיותו
נבחר ציבור ,ביום ל׳ בתשרי התשם״ב) 17באוקטובר .(2001
הוא היה אלוף בצה־ל ,חבר הכנסת ושר בממשלות ישראל.
בהצעת חוק זו מוצע להקים מרכז להנצחתו של רחבעם
זאבי ,כדי לשמר את זכרו .מטרת המרכז ,שיכלול אתר
הנצחה ,מכון ,ספריה וארכיון ,היא.להנציח את פועלו
ומורשתו של רחבעם זאבי בתחומי ההיסטוריה,

הסבר
הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל ,שבהם ראה
חשיבות רבה ופעל לקידומם.
נוסחה של הצעת החוק מבוסם על חוקי הנצחה אחרים
שנחקקו בשנים האחרונות.
להערכת משרד האוצר העלות התקציבית של הצעת
החוק היא עד חמישה מיליון שקלים חדשים.

* הצעת חוק מס׳ פ/נ ;286הועברה לוועדה ביום כ״ד בטבת התשס״ה ) 5בינואר .(2005
ם״ח התשט־ו ,עמי .14
ם״ח התשי״ח ,עמי .191
סיח התשי־ח ,עמי .92
1

2

3
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.5

למרכז תהיה מועצה בת שמונה עשר חברים ,שימנה השר ,ואלה חבריה:
)ו(

שלושה נציגים לפי המלצת ראש הממשלה;

)(2

נציג לפי המלצת שר הביטחון ,מבין העובדים הבכירים במערכת הביטחון;

)(3

נציג לפי המלצת שר החינוך ,התרבות והספורט!

)(4

הגנז;

המועצה

) (5שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ ,מתחום הגיאוגרפיה או
ההיסטוריה של ישראל;
) (6שני נציגים של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה שאחד מהם קוא ראש
הרשות המקומית;
) (7חמישה נציגים לפי המלצת עמותת מור׳׳ג ,העמותה להנצחת שמו ומורשתו של
רחבעם זאבי)גנדי( הי״ד )בחוק זה  -״העמותה״(;
) (8נציג המועצה לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ״ח998-ו ;
4

)(9

שני נציגי ציבור.

התפנה מקומו של חבר המועצה ,או שהשר ראה צורך להחליפו מכל סיבה שהיא ,ימנה
.6
השר חבר מועצה תחתיו ,ובלבד שיתקבל בהמלצת הגוף אשר המליץ על החבר שפינה את
מקומו.
.7

המועצה תמנה מבין חבריה ,באישור השר ,את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו.

.8

תפקידי המועצה -

.9

)(1

לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז;

)(2

לקבל רוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל;

)(3

לאשר את תקציב המרכז;

)(4

להתקין ,באישור השר ,את תקנון המרכז לרבות הוראות בדבר דרכי תיקונו;

)(5

לדון בדוחות הכספיים של המרכז ולאשרם;

)(6

למנות למרכז רואה חשבון ומבקר פנימי.

)א(

המועצה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

)ב( יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע
את מועדן ,מקומן וסדר יומן.
.10

)ג(

המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

)א(

השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של שבעה חברים והם -
)ו(

נציג ראש הממשלה ,מבין אלה שמונו לפי סעיף ;(1)5

)(2

נציג שר החינוך ,התרבות והספורט ,שמונה לפי סעיף ;(3)5

)(3

נציג הסגל האקדמי ,מבין אלה שמונו לפי סעיף ;(5)5

)(4

נציג הרשות המקומית ,מבין אלה שמונו לפי סעיף ;(6)5

)(5

שני נציגים של העמותה ,מבין אלה שמונו לפי סעיף ;(7)5

)(6

נציג ציבור ,מבין אלה שמונו לפי סעיף .(9)5

החלפת חבר
המועצה

יושב ראש
המועצה
תפקידי המועצה

סדרי עבודת
המועצה

הוועד המנהל

ס״ח התשג״ח ,עמ׳ .202
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)ב( הוועד המנהל ימנה מבין חבריו ,באישור השר ,את היושב ראש ואת ממלא
מקומו.
תפקידי הוועד

ו .1

)(1

המנהל

פיזור הוועד

תפקידי הוועד המנהל -

.12

המנהל

להתוות את קווי הפעולה של המרכז;

)(2

לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה;

)(3

לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תוכניותיו;

)(4

לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ,ולקבוע מסקנות.

)א( ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות ,יתרה בוועד
המנהל בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש הוועד המנהל ,כי אם בתוך זמן שיקבע לא
ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו ,יפזר את הוועד המנהל.
)ב( לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן)א( ,בתוך המועד
שקבע השר בהודעתו ,רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל.

כינון ועד מנהל

 .13התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף  ,12ימנה השר ועד מנהל
חדש ,בדרך הקבועה בסעיף  10בתוך שלושים ימים מיום ההתפטרות או הפיזור ,לפי הענין.

הוצאות וגמול

 .14חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם ,אך חבר
הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הוועד המנהל וכן להחזר הוצאות
שהוציא במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר ,באישור שר האוצר.

חדש

תקופת כהונה

.15

חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים ,ואפשר לשוב ולמנותו מחדש.

פקיעת כהונה

.16

חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה:

העברה מכהונה

 .17השר ,לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הוועד המנהל ,לפי הענין,
רשאי להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם
נבצר מהם ,דרך קבע ,למלא את תפקידם; העביר השר מכהונתו חבר לפי סעיף זה ,ימנה השר
חבר תחתיו בדרך הקבועה בסעיף .10

תוקף פעולות

 .18קיומם של המועצה או של הוועד המנהל ,סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו
מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם.

)(1

התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

) (2הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש
כחבר המועצה;
)(3

ראש המרכז

.19

תפקירי ראש

.20

)א>

חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.

הוועד המנהל ,באישור השר והעמותה ,ימנה את ראש המרכז.

)ב( לראש המרכז ימונה אדם הכשיר להיות מנהל כללי של חברה ממשלתית לפי
חוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה , 1975-שהוא בעל רקע בחינוך ובמחקר בתחומי
ארץ ישראל.
5

ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים ,ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לשתי
)ג(
תקופות כהונה נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.

המרכז

תפקידי ראש המרכז -
)ו(

ניהול המרכז ,האתר ,המכון ,הםפריה והארכיון;

ס״ח התשליה ,עמי 2ג.1

5
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)(2

יישום החלטות הוועד המנהל;

)(3

הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד

המנהל;
)(4
.21

דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז ,האתר ,המכון ,הםפריה והארכיון.

)א( הוועד המנהל ,באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר ,יקבע את שכרו ותנאי
העסקתו של ראש המרכז.
)ב(

ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה;
)(1

התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש הוועד המנהל;

)(2

הוועד המנהל החליט על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות

תנאי העסקתו
של ראש המרכז
ופקילגת כהונתו

מכלל חבריו;

) (3הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שמפאת מהותה ,חומרתה
או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כראש המרכז.
 .22למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית,
התשנ״ב992-ו • ,המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו.

מבקר פנימי

6

הימן ב׳ :האתר
.23

המרכז יקים אתר הנצחה ,שיכלול תערוכה מתמדת של מוצגים המעלה את זכר חייו,

פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי.

 .24אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו ,באופן סדיר ,פעילויות הנצחה ופעולות
חינוך והסברה.,הקשורות בפועלו ובמורשתו של רחבעם זאבי.
.25

)א( הוועד המנהל ,לאחר התייעצות עם ראש המרכז ,ימנה ועדה חינוכית בת שבעה
חברים שתורכב מאנשי חינוך ,אנשי מערכת הביטחון ,בעבר ובהווה ,נציג הרשות
המקומית שבתחומה פועל המרכז ונציגי ציבור אחרים.
)ב(

הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.

)ג(

יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את

הקמת האתר
ותכולתו
פעילות לציבור
ועדה חינוכית

מועדן ,מקומן וסדר יומן.

 .26הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז לגבי פעילויות שיתקיימו באתר ,לרבות סוגן
ותוכנן.

תפקידי הוועדה
החינוכית

סימן גי :המכון
 .27המרכז יקיים מכון למחקר; המכון יפעל בכל קבוצות האוכלוסייה להעמקת ולהעשרת
הידע בכל הקשור להיסטוריה ,למדיניות ,לחברה ,לתרבות ,לכלכלה ולביטחון של מדינת
ישראל ,תוך שימת דגש על חזונו ,פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי.
.28

)א( המכון יקיים פעילויות חינוכיות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה ,לרבות קבוצות
מחקר ,סמינרים למחקר ,הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.

הקמת המכון
ומטרתו

פעילות

)ב( המכון יקיים פעילויות להכרת ארץ ישראל ,לרבות טיולים ,סיורים ,סיורי לימוד,
הדרכות ,פעילויות וחפירות ארכיאולוגיות ופעילויות אחרות להעמקת הקשר שבין עם
ישראל לארצו.
.29

המכון יקיים ויפעיל ספרית מחקר ועיון שמתמחה בתחומים האמורים בסעיף .27

ספריה

ס״ח התשנ״ב ,עמי .198
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מרטומים

.30

המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.

הוועדה המדעית

ו .3

)א( הוועד המנהל ,בהתייעצות עם ראש המרכז ,ימנה ועדה מדעית שתורכב משבעה
חברים ,שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה במוסדות מוכרים בארץ ,ומשני
נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

תפקידי הוועדה

32

הוועדה המדעית תייעץ לראש המכון בכל ענין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.

33

הוראות סעיפים  16ו־ 17יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על חברי הוועדה המדעית.

)ב(

הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.

יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את
)ג(
מועדן ,מקומן וסדר יומן.
המדעית
הפסקת כהונה

סימן ד :הארכיון
הקמת הארכיון

 .34המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים
יחולו עליו.

הטיפול בחומר

)א( הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו האישי של רחבעם זאבי ,יהיה
נתון לארכיון.

.35

הארכיוני

)ב( השר ,לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז ,יקבע את סוגי החומר הארכיוני
הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה ,אשר יועבר לארכיון.
חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן)ב( יועבר לארכיון ,כמקור או בהעתק ,באופן
)ג(
שיורה הגנז.
ממונה על
הארכיון

הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז ,באישור הגנז ,ויקבל את ההוראות
.36
וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.
סימן ה׳ :הםפריה

הספריה

.37

)א( הםפריה לפי סעיף  29תהיה בנושאי ארץ ישראל לרבות בתחומי ההיסטוריה,
הגיאוגרפיה ,הביטחון והמדיניות; חלק מהספרים יועברו או יושאלו ברשות לספריה
מתוך םפריתו האישית של רחבעם זאבי.
)ב( הספריה תהיה פתוחה לקהל הרחב ,לרבות סטודנטים ותלמידים ,אנשי אקדמיה
ומחקר.
6רק ד :הוראות כלליות

ניגוד ענינים

.38

)א( חבר המועצה ,חבר הוועד המנהל ,חבר ועדה או עובד המרכז)בסעיף זה  -חבר(
יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות ,אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא,
במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו לבין ענין אישי שלו או לבין
תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקירו בנושא שעלול לגרום לו להימצא
במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
)ב( התברר לחבר בי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא
במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן )א( ,יודיע על כך ליושב ראש המועצה,
ליושב ראש הוועדה או לראש המרכז ,לפי הענין.
לענין סעיף זה ,אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא
)ג(
בתמורה.
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)ד(

בסעיף זה • -
״ענין אישי׳  -לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר או קרובו
מנהלים או עובדים אחראים בו ,או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק
בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות
ההצבעה;
״קרובי  -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או אחות או ארם אחר הסמוך על שולחנו של
חבר.

 .39פעילותו של המרכז תמומן ,בכפוף לסעיף  ,40מתקציב המדינה ומתרומות ומהכנסות
שיהיו למרכז.
.40

)א( המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו; התקציב
טעון אישור שר האוצר.
)ב(

תקציב

שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה.

 .41תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים,
בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצת המועצה.
.42

מימון

)א(

ביום ל׳ בתשרי בכל שנה יארגן המרכז אירועי זיכרון לזכרו של רחבעם זאבי.

)ב(

ביום זה יתקיים טקס זיכרון ממלכתי ליד קברו של רחבעמ זאבי.

עובדים
פעילות הנצחה

המרכז יכין מדי שנה תכניות חינוכיות לפעילויות שבהן יועלו קווים לדמותו
)ג(
ופועלו של רחבעם זאבי ,ויוקדשו לגיאוגרפיה וההיסטוריה של מדינת ישראל ולקשר
שבין עם ישראל לארצו.
)ד( חל ל׳ בתשרי ביום שישי או ביום שבת ,תוקדם פעילות ההנצחה ליום חמישי
שלפניהם.
.43

)א( המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו למעט
נכסים שפרטים לגביהם ,לרבות סוגם ושוויים ,נקבעו בתקנות ,אלא באישור השר.

איסור העברת
נכסים

)ב( המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על
עשר שנים ,אלא באישור השה לעניו זה ״להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים׳
 לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה ,להאריכה או שכירות לתקופה נוספתשבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות ,אלא באישור
)ג(
השר ושר האוצר.
 , .44השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ,לרבות
סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל.

ביצוע

תברי הכנסת :אריה אלדד ,רוחמה אברהם ,יולי יואל אדלשטיין ,אפי איתם ,מיכאל איתן ,בנימין אלון ,גלעד ארוץ ,אודי יהודה
אריאל ,נעמי בלומנטל ,דניאל בנלולו ,חני בר־און ,ענבל גבריאלי ,מיכאל גורליבסקי ,גילה גמליאל ,משה גפני ,נסים דהן ,חמי
דורון ,עבי הנדל ,מגלי והבה ,יצחק וקנין ,נסים זאב ,יחיאל חזן ,יגאל יאטינוב ,שאול יהלום ,אליהו ישי ,אהוד יתום ,אילנה כהן,
אליעזר כהן ,אמנון בהן ,יצחק כהן ,משה כחלון ,חיים כץ ,יצחק לוי ,יעקב מדני ,משולט נחרי ,מיכאל נודלמן ,לאה נס ,מרינה
סולודקין ,ניסן סלומינסקי ,גדעון סער ,גילה פעקלשטיין ,מאיר פרוש ,עמיר פרץ ,אברהם רביץ ,יורי שטרן
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:

הצעת חוק שיווי זכויות האישה )תיקון מם׳ ) (3ייצוג הולם לבני שני המינים
בוועדות ציבוריות( ,התשם*ה*2005-
תיקון סעיף 6ג

.1

בחוק שיווי זכויות האישה ,התשי״א— 951ו י ,בסעיף 6ג ,אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)או( בוועדה ציבורית שממנה הממשלה או שממנה אחד השרימ ,שבנציגיה נציג
ציבור ,יינתן ביטוי הולם ,ככל שניתן בנסיבות הענין ,לייצוגם של בני שני המינים
בקרב הנציגים שאינם מתמנים בשל תפקידם.״
הסבר

דברי
חובת מתן ייצוג הולם לבני שני המינים מוסדרת כיום
בחקיקה במספר תחומים :חוק החברות הממשלתיות,
התשל״ה— ,1975מטיל ,בסעיף 8וא ,חובה לתת ביטוי הולם
לייצוגם של בני שני המינים בעת מינוי דירקטורים
לדירקטוריון של חברה ממשלתית על ידי שרי הממשלה,
ככל שניתן בנסיבות הענין :כך גם סעיף 5וא בחוק שירות
המרינה)מינויים( ,התשי״ט ,1959-הקובע חובת ייצוג הולם
לבני שני המינים לגבי עובדים בשירות המדינה ,בכלל
הדרגות והמקצועות ,בכל משרד ובכל יחידת סמך ,וסעיף
6ג לחוק שיווי זכויות האישה ,התשי״א—) 1951להלן -
החוק( ,לגבי גופים ציבוריים וועדות המכרזים והמינויים של
גופים אלה.

מטרתה של הצעת חוק זו לקבוע הוראה דומה לזו
הקיימת כבר בחקיקה המנויה לעיל ,לגבי ועדות ציבוריות,
אשר מונו בידי הממשלה או בידי אחד השרים ואשר יש
בנציגיהן נציגי ציבור.
מוצע כי החובה לתת ביטוי הולם לייצוגם של בני שני
המינים בוועתת הציבוריות תחול רק על נציגים שאינם
מתמנים בשל תפקידם ,מתוך כוונה שלא לחייב מתן ייצוג
הולם בוועדות שטיבן מקצועי.

חברי הכנסת :מלי פולישוק־בלוך ,רוני בריזון ,אתי לבני
* הצעת חוק מסי פ/ז« ;25הועברה לוועדה ביום ב׳ בשבט התשס־ה ) 12בינואר .(2005
ס־וו התשי־א ,עמ׳  ;248התש־ס ,עמי .167
1

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מם׳ ) (101חבר מועצה לשעבר  -איסור
התקשרות בחוזים( ,התשם״ה*2005-
תיקון סעיף 22וא

ו.

בפקודת העיריות' ,בסעיף 22וא ,אחרי סעיף קטן)ח( יבוא:
״)ט( הוראות סעיף זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מי שכיהן כחבר מועצה ,במשך
שמונה עשר חודשים מיום שתמה כהונתו בשל אחד מאלה:
)(1

הוא חדל לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 23ו;

)(2

הוא התפטר מחברותו במועצה לפי סעיף ;124

)(3

הוא אינו מכהן עוד במועצה לאחר קיומן של בחירות למועצה.״
הסבר

דברי
סעיף  122א בפקודת העיריות אוסר על חבר מועצת
עיריה להיות צד לחוזה או לעסקה עם העיריה ,כדי למנוע
מצב של ניגוד ענינים בין כהונתו הציבורית לבין עיסוקיו
האחרים .בהעדר איסור כזה על מי שפסק מלכהן כחבר
מועצה ,קיים חשש מניסיונות להשפיע על הרכב מועצת
העיריה באמצעות הבטחת התקשרויות חוזיות לחברי
מועצה מכהנים אשר יסכימו בתמורה לכך לסיים את

כהונתם .בשל חשש זה ,מוצע לקבוע בהצעת החוק
המתפרסמת בזה ,כי האיסור הקבוע בסעיף  22ו א יחול גם
על מי שחדל לכהן כחבר המועצה בשל היעדרותו מישיבות
המועצה ,על מי שהתפטר מחברותו במועצה ,או על מי
שלא נבחר מחדש למועצת העיריה או לא התמודד שנית
בבחירות שהתקיימו ,וזאת במשך שנה וחצי מתום כהונתו.
חבר הכנסת חמי דורון

* הצעת חוק מסי פ ;2159/הועברה לוועדה ביום ג׳ בטבת התשס״ה ) 15בדצמבר .(2004
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳  ¡197ם״ח התשס״ה ,עמי .224
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