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בחוק הנגב ,התשמ״ו— 1986י )להלן — החוק העיקרי( ,במקום סעיף  1יבוא:
.1

״הנגב

תיקח

»ני!» 2

.2
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לענין חוק זה ,הנגב הוא שטח המדינה שמדרום לקו הרוחב .110״

האמור בסעיף  2לחוק העיקרי יסומן )א( ,ואחריו יבוא:
״)בך לפיתוח הנגב תינתן עדיפות בפעולות משרדי 'הממשלה לרבות בתחומי
ההתיישבות ,החינוך והתרבות ,התעשיה והמסחר ,התיירות ,התחבורה ,האנרגיה
והתשתית וקליטת העלית.״

הוספת סעיף 2א

.3

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:

״עידוד משקעות
ותיגיי2יס

)א( השרים כאמור בסעיף ) 4א() ,(1שר האוצר ושר שהוא
2א.
יושב ראש ועדת שרים לפיתוח הנגב או שבחרה׳ בו הממשלה ל׳ענין
סעיף זה ,רשאים לקבוע ,על־פי הצעת מועצת הנגב בגדר תפקידיה
לפי חוק זה ובאישור ועדת הכספים של הכגםת ,תחומי.אזורים בנגב
לענין סעיף 40ד לחוק לעידוד׳ השקעות הון ,התשיי״ט—2 !959
<ב( מועצת הנגב רשאית להמליץ לפני כל שר להפעיל את
סמכותו לפי דין כדי לתת הטבות שיהיה בהן כדיי לקדם את מטרותיו :של
חוק זה כאמור בסעיף .2״

תיקון פעי}* 4

.4

בסעיף ) 4א( »^חוק העיקרי —
) (1בפסקה ) ,(2המלה ״שבעה״ — תימחק ,ובסופה יבוא :״וכל שר אחר שהודיע
׳ליושבים ראש שבדעתו למנות נציג״;
) (2בפסקה ) ,(4בסופה יבוא :״וברשות מקומית שראשה ממונה — תושב תחום
הרשות שקבע ראש הרשות״;
דברי

הפבר

לפי הסעיף הקיים •הנגב :הוא נפת באר־
פעיוי!1
שבע .פדי להביא בגדר חוק זה את
המועצה המקומית שדחית והמועצה האזורית שער הנגב
•מוצע! שהנגב יהיה כל שטח המדינה שמדרום לקו
הרוחב .110

מוצע לקבוע עידוד להשקעות הון בנגב
״
על ידי בך שייקבע כי תהיה אפשרות
לקבוע בדרך מיוחדת ,ואף לשנות ,תחומי אזורי פיתוח
בנגב .מועצת הנגב תוכל גם להמליץ על• התקנת תקנות
שיהיה בהן תמריץ לקידום הנגב ויישוביו.

מוצע לציין תחומי פעולה של משרדי
פעיץ*!2
הממשלה שבהם תינתן עדיפות בולטת
לנגב: :ולבל ישוב! בו.

למועצת הנגב ,שיש בה קרוב ל־ 40חברים,
מוצע —
) (1לאפשר לכל שר למנות נציג;

פ

3

ע

4

 1ס״ת התשמ״ו ,ז5מ׳ .186
 2ס׳׳ת התשי״ט ,זומ׳ .234
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.5
״ י
ת

פסקה ) (6תסומן ) (13ולפניה יבוא:
״) (6נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית;
) (7נציג קרן קיימת לישראל;
) (8נציג רשות שמורות הטבע;
) (9נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
בישראל;
) (10נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
) (11נציג לשכת •המסחר בנגב;
) (12נציג ועדת הנגב מיסודם של הקיבוצים והמושבים בנגב; ״ .

האמור בסעיף  5לחוק העיקרי יסומן  ,6ולפניו יבוא:
ציב

:

הוספתס»יף

 .5:במסגרת כל חוק תקציב שנתי יקבע שר האוצר תקציב למועצת
הנגב לצרכי פעולותיה ולהעסקת עובדיה.״
דברי

) (2לקבוע נציגות לסוכנות היהודית ,להס
תדרות הציונית ,לקרן קיימת לישראל ,להס
תדרות .הכללית של :העובדים ,להתאחדות
התעשיינים ,ללשכת המסחר ולועדת הנגב של
הקיבוצים והמושבים;

השבר

י י

-

) (3לקבוע שברשות מקומית שראשה ממונה
הוא'-לא יהיה חבר מועצת הנגב אלא הוא יקבע
לבך תושב של תחום הרשות.
& ע י  4ה

5

י

מוצע למבטיח תקציב לפעולות ממצת
הנגב .ולתשלום שכר לעובדיה.
חבר הכנסת :יעקב ז׳אק אמיר

מתפדפמת בזה הצעת חו5ן מטעפ ועדת הפניפ ואיכות הסביבה של הפנפתי:

חוק שמירת הגקיון )תיק1ן( ,התשמ״ ח 1 9 8 8 -
.1

אחרי סעיף  8לחוק שמירת הנקיון ,התשמ״ד— , 1984יבוא:

״השארת רכב
ברשות הרבים

ן

)א( הושאר רכב ברשות הרבים באותו מקום במשך תקופה *
8א.
העולה על ששים יום ,רשאית הרשות המוסמכת להורות עלי גרירתו
מהמקום.
וכרי

בתוך הדרבים שבתחומי הרשויות המקומיות הולכת
ומתפתחת תופעה של אנשים המשאירים רכב תקין חונה
באותו מקום ללא נוע לתקופה לא מוגבלת עד אשר
כלי הרכב! הופך לגרוטאה .בעל רכב כזה ,אם הוא
מעמיד את הרכב במקום שאין איסור על החניה שם,
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הו&פת סעיפיפ
8א עד 8ד

הסכר
אינו עובר עבירה לפי המצב החוקי הקיים )אלא אם כן
היה זה רכב המוצע למכירה או רכב שרשיונו פקע(.
על פי החוק היום מוסמכים,הרשות המקומית או
מי ששר הפנים הסמיכו לכך ,לסלק פלי רכב אם הוא
נמצא במקום חניה חוקי ,בתנאי שהוא במצב של

 1ם״ת התשמ״ד ,עמ׳ .142
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)ב( לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף
קמו) ,א( ,אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע
בדרישה והודיעה לו בי.אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב
ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה.
)ג( הודעה כאמור בסעיף קטן )ב( תודבק על הרכב במקום
הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב ,באם ניתן
לזהותו ,לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.
מכירת רכב
שנגרד או
החזרתו לבעליו

)א( נגרר רכב לפי האמור בסעיף 8א ,ובעליו לא בא לקבלו
8ב.
•:.תור הדשיים מהיום בו נמסרה לו הוךעמ כאמור בסעיף 8א)ג( ,תהא
הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב,
)ב( ביקש בעל רכב לקבל את רכבו ,תהא הרשות המוסמכת
זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום'
כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.
)ג( נמכר רכב כאמור בסעיף זה ,תעמוד תמורת מכירתו לרשות
בעל הרכב ,בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף קטן )ב(.
)ד( תעודה; מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות
באמור בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,תהא ראיה להוצאותיה.

מידור מסירד,
לסילוק

רשות מוסמכת רשאית ,לשם עידוד סילוק גרוטות .רכב ורסב
8ג.
שאינו ־בשימוש ,לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר :לסילוק
גרוטאות ,סכום שייקבע על ידה.

דין גרוטות•
רכב

רכב שהובא או נגרר כאמור בסעיפים  8עד 8ג ,יראו אותו
8ד.
בגרוטאה לענין חוק זה ולענין פקודת התעבורה ,והוא יהיה לקניינה
של הרשות .המוסמכת,
ד.כד י

גרוטאה ואז אין זה מהווה סילוקו של כלי רכב אלא
סילוק גרוטאה.
כתוצאה מכך נוצר מצב במקומות רבים שכלי רכב
הגנטשים על ידי בעליהם מוזשארים במקום חניה אחד
תקופה ממושכת העולה על שנה עד אשר הם הופכים
לגח־טאה .במשד זמן זה הם מכערים את הסביבה
ומשמשים מוקד של מפגעים בריאותיים לסוגיהם,
גוזלים מpם חניה יקד ,ואף מהווים סיכון בטחוני.
מוצע להעניק לרשות המוסמכת כאמור לעיל סמכות

הסבר,
לגרור רכב שהועמד ברשות הרהיט ,ללא נוע ,׳במשך
תקופה העולה על  60יום ולאחםנו על חשבון בעל הרכב.
לאחר מכן אם לא יהיה מעונין המעלים של הרכב לחזור
וליטול את החזקה ,אפשר יהיה למכור את כלי הרכב
או לסלקו לאחר מתן הודעה נאותה לבעל הרכב.
כמו־כן מוצע לאפשר לרשויות המוסמכות לשלם
לבשל רכב שיביאו לאתר סילוק גתטאזת שקבעה,
וזאת עול מנת לעודד סילוקם שלי גרוטות רכב ורכב
שאינו בשימוש.
חבר הכנסת :אוריאל .לין
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