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חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשמ״ט. . 1989-
חוק הרשויות המקומיות)הוראות שונות( ,התשמ״ט1989-

:

50 . .

מתפרסמות כזה הצעות חוה מטעם הממשלה:

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום )תשלומי תוכה(,
התשמ״גו1989-
.1

תקפן של תקנות שעת חירום )תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-מוארך בזה עד יום

][208
ה

׳

הארכת תוקף

בניסן התש״ן ) 31במרס .(1990
.2

תחילתו של חוק זה ביים כ״ד באדר ב׳ התשמ׳׳ט ) 31במרס .(1989

דברי
תקפן של תקנות שעת חירום )תשלומי חובה(,
התשי״ח ,1958-עומד לפוג ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ס)31
במרס  ,(1989ומאחר שהצורך בהן עומד בעינו ,והצעת חוק-
ההיטלים המיוחדים ,המיועד להחליף גס את התקנות ,נמצאת
עדיין בדיון ועדת הכספים של הכנסת ,מוצע להאריד את
תקפן בשנה נוספת.
-.ואלה המטרות שלשמן רשאי שר התעשיה והמסחר
להטיל היטלים לפי התקנות:
) (1הסדרת הביקוש או התצרוכת של טובין ,לרבות
מניעתם של עודפים או הוזלתם של טובין!

תתילה

הסבר
) (2הגנה על ת^צרת הארץ בפני תחרות של מוצרי
יבוא!
) (3קיום מחיר אחיד או יציג לטובין:
)' (4ספיגתו או מניעתו של ריווח,עודף ,בץ אם נקבע
לטובין מחיר מרבי או קבוע לפי כל דין ובין אם לאו,
אם הריווח אינו נובע מעמלו או מיעילותד של מחזיק
הטובין:
) (5עידוד היצוא.

י סייח התשכ׳׳ד ,עמי  :175התשמ״ד ,עמ־  34ועמי  :167התשמ״ה ,עמ׳  :136התשמ׳׳ו ,עמי  :192התשמ״ז ,עמ׳  :138החשמ׳׳ח ,עמי .104
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חוק הרשויות המקומיות )הוראות שונותה
החשמ״<ו989-ן
תיקה חוק הישויות
י קי 'י
זמ
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[2091

בסעיף ד לחוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשכ״ה ,4965-בפסקה) ,(6בסופה יברא:

״ואולם אם הוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה ־ עברו שש שנים לפתות מיום שגמר לרצות
את עונש המאסר.״

תיקון פקודת
העיריות

.2

תחולה

.3

בסעיף  120לפקודת העיריות  ,אחרי פסקה ) (7יבוא;
2

״)(8

מי שחוייב בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון :אין הוראה זו באה לפגוע

באמור בסעיף  20לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל״ה !975-״.
3

הוראות סעיפים  1ו־ 2לחוק זה יחילו גם לגבי הזכות להיבחר כחבר המועצה של רשות

מקומית בבחירות לכלל הרשויות המקומיות שיתקיימו ביום כ׳׳ג באדר א׳ התשמ״ט) 28בפברואר
(1989

ולגבי הכהונה בה.

דברי
סעיף  (6)7לחוק הרשויות המקומיות )בחי
סעיף נ
רות( ,התשכ״ה ,1965-קובע כי וכאי להיכלל ברשימת
מועמדים למועצת רשות מקומית ,ולהיבחר כחבר המועצה,
אדם שלא חוייב בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון תוך
חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים ,אד אם
חו־יב בפסק דין כאמור לפני למעלה מחמש שנים והוסל עליו
עונש מאסר בגין העבירה  -הוא נשא את עונשו לפני יום
הגשת רשימת המועמדים.
לפי זה אדם זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר
כחבר מועצת דשות מקומית מיד עם שחרורו ממאםד ,ובלבד
שחלפו חמש שנים מיום הרשעתו.
י מוצע לתקן הוראה זו ולקבוע כי מי שנידון למאסר
לתקופה של שנה לפחות־ בשל הרשעה בעבירה ש־ש עמה
קלון ,יהיה זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר
מועצה רק אם חלפו שש שנים לפחות מיום שגמר לרצות את
עונש המאסר.

הפכי
הרשעתו של חבר מועצה בעבירה שיש עמה קלון פוסלה
אייתו מלהמשיך ולכהן כחבר המועצה! הוראה כזו קיימת
בסעיף  101לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א~.1950
מוצע לתקן את סעיף  120לפקודת העיריות ולכלול
ברשימת הפסולים לכהן כחברי מועצת עיריה אדם שחוייב
בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון .בסעיף  20לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת 1אש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל״ה5-ד ,19קיימת הוראה מיוחדת לגבי העברה מכהונה
של ראש רשות מקומית ,אשר נבחר בבחירה ישירה ,בשל
הרשעתו בעבירה פלילית :ההוראה המוצעת לתיקון סעיף
 120לפקודת העיריות ,אינה באה לפגוע בהוראה מיוחדת זו.
מוצע להחיל את הוראות החוק המוצע גם לגבי
סעיף 3
הזכות להיבחר כחבר מועצה של רשות מקומית בבחירות
לכלל הרשויות המקומיות שיתקיימו ביום כ״ג באדר א׳
התשמ״ט) 28בפברואר  (1989וכן לגבי הזכות לכהן במועצה
של דשות מקומית שתוקם בעקבות בחידות אלה.

בסעיף  120לפקודת העיריות מפורטת רשימת
סעיף 2
הפסולים לכהן כחברי מועצת עיריה :ברשימה זו לא צויין כי

י ם״ח התשכ׳־ה ,עמי  :248התשמ׳׳ח ,עמי .247
דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ¡211התשמ״ח ,עמי .86
2
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