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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעפ הממשלה:

 חוק רישוי בניה (הודאת שעה) (תיקון), החשנ״א-1991 [397]

, בסעיף 9, במקום ״שנה״ יבוא  תיקון סעיף 19 1. בחוק רישוי בניה (הוראת שעה)(תיקון), התש״ן-11990
 ״ענתיים״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ג באדר התשנ׳יא (27 בפברואר 1991).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק התכנון והבניה(תיקון מם׳ 31), התשנ״א-1991, שהליד
 חקיקתו מרם הםחייס.

 מוצע להאריך את תקפו של חוק רישוי בניה (הוראת
 שעה), התש״ן-1990, לשנה נוספת(הוראותיו יפוגו ביים י״ב
 באדר התשנ״א(26 בפברואר 1991)); אם יתברר במהלך
 חקיקת חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 31), התשנ״א-1991,
 כי הוראותיו מייתרות את הצורך בחוק רישוי בניה (הוראת

 שעה), התשנ״א־-ו 199 - יוצע לבטלו.

 לביצוע הפעולות המקצועיות בבית המרקחת ולמילוי הוראות
 פקודה זד יכל דין אחר הנוגע לבית המרקחת.״

 עם ביטולו של סעיף 12 האמור, יש לבטל גם את סעיפים
 13 עד 17 לפקודה, שענינם אופן העברת הבעלות על בית
 מרקחת ליורשיו של רוקח שנפטר. מאחר שכל אדם ־וכל
 מעתה להיות בעלים של בית מרקחת, שוב אין צורר

 בהוראות הסעיפים האמורים ומוצע לבטלם.

 סעיף 3 סעיף 20 לפקודה, שמוצע להחליפו, מורה
 לאמור:

 ״המרחק בין כתי מרקחת
 20. (א) לא ייפתח בית מרקחת אלא במרחק של חמש
 מאות מטרים לפחות מבית מרקחת קייס, אולם רשאי המנהל
 להרשות פתיחת בית מרקחת בתוך המרחק האמור, אם נראה

 לו שהדבר חיוני להבטחת הספקה סדירה של תרופות.

 חוק רישוי בניה (הוראת שעה), התשנ״א~1991, נועד
 לזרז הליך קבלת ההחלטה לבקשות להיתרי בניה לבתי
 מגורים - לשלושים ימים, ולבתי מגורים עם חנויות במפלס
 הרחוב - לששים ימים: כן הסמיך החוק את שר הפנים להתקין
 תקנות לפריסת תשלומים הכרוכים בקבלת היתר הבניה.
 החוק נחקק עם התחלת גלי העליה ועם הגידול במצוקת הדיור
 כהוראת שעה למשך שנה. במהלך השנה הוחל בחהליד
 חקיקה מפורט יותר להסדרת נושא רישוי הבניה לפי הצעת

 ס׳יו׳ זזתש״ן, עמ׳ 98.

 תיקון שם הפקודה

 ביטול סעיפים
 12 עד 17

 החלפת סעיף 20

 סעיף 1 בנוסח החדש של הפקודה הודפס בטעות שמה
 כ״פקודת הרוקחות״, על אף שבתוכן החוברת (דיני מדיבת
 ישראל, נוסח חדש מם׳ 35, עמי. 693) מופיע השם הנכון
 ״פקודת הרוקחים״, כפי שמקובל בכל יתר החוקים המסדירים

 מקצועות. מוצע לתקן את הסעות.

 שעיף 2 סעיף 12 לפקודה אוסר על מי שאינו רוקח
 מורשה להיות בעל בית מרקחת. מוצע לבטל איסור זה
 ולהסתפק בכד שהניהול המקצועי של בית המרקחת ־היה
 בידי רוקח אחראי, כנדרש בסעיף 10 (א) לפקודה, הקובע

 לאמור:

 ״ייחוד הניהול לרוקח אחראי בלבד
 10. (א) בית מרקחת יהא מסור לניהולו המקצועי ולפיקו־
 חו של רוקח אחראי שאישר לכך המנהל, והוא יהיה אחראי

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

ז פקודת הרוקחות, התשנ״א-1991 [398]  חוק לתיקי

 1. בשמה של פקודת הרוקחות [נוסח חדש], התשמ״א-11981 (להלן - הפקודה), במקום
 ״הרוקחות״ יבוא ״הרוקחים״.

 2. סעיפים 12 עד 17 לפקודה - בטלים.

 3. במקום סעיף 20 לפקודה יבוא:

 ״פריסת בתי ־ 20. השר רשאי לקבוע כללים לפריסת בתי המרקחת, שיחולו על כל שטח

ת המדינה או על אזור או אזורים מסויימים שבה, אם נראה •לו הדבר דרוש ת ק י  מ

 להספקה סדירה של תרופות: בכללים כאמור רשאי השר לאסור פתיחתם של

 בתי מרקחת במרחק מסויים שלא יעלה על 500 מטרים מבית מרקחת קיים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד
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 4. בסעיף 39(א< לפקודה, במקום ״בסעיפים 1 עד 19״ יבוא ״בסעיפים 1 עד 11: 18 ו־19״. תיקיו סעיף 39

 5. בסעיף 63 לפקודה - חיקיז סעיף 63

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״מחירים מרביים״:

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״במכירה קמעונית, אלא במחירים אחידים׳׳ יבוא

 ״במכירה קמעונית, במחירים העולים על המחירים המרביים׳/

 (3) בסעיף קטן (ב), אחרי ״מחירו״ יבוא ״המרבי״!

 (4) בסעיף קטן (ג), במקום ״מחירים אחידים״ יבוא ״מחירים מרביים״:

 (5) סעיף קטן (ה) - בטל:

 (6) בסעיף קטן (ו), המלה ״אחידים״ - תימחק.

ר ב ש י ה ר ב  ד

 סעיף 5 סעיף 63 לפקודה ענינו ״מחירים אחידים״ ובין
 היתר הוא קובע בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לאמור:

 ״מחירים אחידים
 63. (א) לא יימכרו בבתי מרקחת תרופות, תרכיבים
 ונסיובים במכירה קמעונית, אלא במחירים אחידים כפי
 שקבעו היצרנים או היבואנים, הכל לפי הענץ, במחירונים
 שאישר שר הבריאות או מי שהשר הסמיכו לכד: על גבי כל

 מחירון יצויין מספר האישור ויום הינתנו.

 (ב) שר הבריאות או מי שהשר׳ הסמיכו לכד רשאי,
 בכל עת, לבטל אישור מחירו של פרים שבמחירון, ומשעשה
 כן, יודיע על בך למי שניתן לו האישור לפי סעיף קטן(א) או
 לחליפו: ביטול האישור ייכנס לתקפו בתום שלושים ימים
 מהיום שבו נמסרה ההודעה כאמור אלא אם קבע השר או מי
 שהשר הסמיכו לכך תקופה ארוכה יותר לכניסתו לתוקף.״

 מוצע לבטל את ההודאה בדבר קביעת מחירים אחידים
 ולקבוע במקומה הוראה לענין מחירים מרביים בלבד.

 (ב) בסעיף זה, ״בית מרקחת״ - למעס שבבעלותם של
 מוסד רפואי או של בית חולים.״

 מוצע לבטל את האיסור המוחלט והפטור שבהוראה
 האמורה ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע כללים בדבר
 פריסת בתי מרקחת, אם ימצא צודד בכך לשם אספקה םדידה

 של תרופות.

 סעיף 4 סעיף 39 לפקודה קובע לאמור:

 ״39. (א) העיסוק ברדקחות ובניפוק סמי מרפא בבתי
 חולים, בבתי מרקחת ובמוסדות כיוצא באלה, בין שבפיקוח
 של הממשלה או של מוסדות התנדבות, צדקה או דת ובין
 שבפיקוח היחיד, יהיה מכל הבחינות בהתאם לאמור בסעיפים

 1 עד 19, 22 עד 38, 42, 43, 44 ו־46.״

 ההצעה לבטל סעיפים 12 עד 17 לפקודה מחייבת לעשות
 את ההתאמות הטכניות הנדרשות בסעיף זה.

 מתפרסמות כזה הצעות חוק מטעם ועדת הכנסת של הכנסת:
•9 

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מגוי 9), [399!
 החשנ"א-1991

, יבוא: הוספת סעיף 14א  1 . אחרי סעיף 14 לחוק תסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-11951

 ״איסור הנאה 14 א. (א) חבר הכנסת לא ישמש בתפקיד ניהולי, בין בשכר ובין שלא

ת בשכר, במוסד, בחברה, בעמותה או בבל גוף אחר המקבל, בין במישרין ובין י ד י ח י ה י ב צ ק 7 ו * 

 בעקיפין, הקצבה ייחודית.

 (ב) תבר הכנסת לא יקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה מידי

 גוף המקבל, במישרין או בעקיפין, הקצבה ייחודית, למעט שירות או טובת

 הנאה הניתנים לכלל.

 1 ס״חהתשיי׳א, עמ׳ 228! התשכ״מ, עמ׳ 130; ולתשמ״ג, עמ׳ 2 ועמי 152: התשמ״ו, עמ׳ 36; התשמ״ח, עמ׳ 140! התשמ״ט,

 עמ׳ 4: התש״ן, עמ׳ 22: הצ״ח התשנ״א, עמי 114.

 הצעות חוק 2042, י״ח באדר התשנ׳׳א, 4.3.1991 167



 (ג) הוראות סעיף זה יחדלו גם על בן משפחתו של חבר הכנסת או של

 שר שאינו חבר הכנסת: לענין זה, ״בן משפחה״ - בן זוג, אח או בן.

 (ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - קנס: הורשע אדם לפי סעיף זה,

 רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לאוצר המדינה כל סכום שקיבל או את שווים

 של השירות או טובת ההנאה.

 (ה) לענין סעיף זה, ״הקצבה ייחודית״ - הקצבה לגוף שאינו מוסד

 ממוסדות המדינה, הנקוב בשמו בחוק התקציב, והמהווה את עיקר תקציבו של

 אותו גוף.

 (ו) הוראת סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.״

ר כ ס י ה ר ב  ד

 תות את המידות. הצעת חוק זו מגבילה את אפשרות
 ההשתתפות של חברי הכנסת ובני משפחותיהם כגופים
 המקבלים הקצבה ייחודית, ואוסרת קבלת כסף, שירות או

 סוכת הנאה מידי גופים אלה.

 תברי הכנסת: אמנון דיבינשטיץ, אכרהם פורז

 לאחרונה נחשפו תופעות חמורות של העברת כספי
 ציבור ללא כל קריטריונים למוסדות וגופים המקורבים
 לחכרי הכנסת. לפעמים מנוהלים גופים אלה או משתתפים
 בהם קרובי משפחה של אותם חברי הכנסת. תופעות כאלה
 גובלות בשוחד, הן חמודות, מסכנות את הדמוקרטיה ומשחי־

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מסי 10), [400]
ז 9 9 ו - א " נ ש ת  ה

 הוספת סעיף 12א 1. אחרי סעיף 12 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951', יבוא:

 ״כלי ידיה 12א, קצין הכנסת רשאי לתת תעודת הרשאה לחבר הכנסת לשאת כלי יריח

 של הכנסת: לא יתן קצץ הכנסת תעודת הרשאה לפי סעיף זה אלא לאחר שחכר

 הכנסת עבר הכשרה מתאימה בשימוש בכלי היריה שהוא מבקש לשאת,

 והפעיל אותו במטווח.״

ר כ ס  ה

 מבחינה ענ^נית ומשפטית. לפיכך מוצע להסדיר את הנושא
 במסגרת של הוראה מיוחדת.

י ר ב  ד

 הוברר בי ההסדר הנוכחי, על פיו נמסרים כיום כלי ידיה
 לחברי הכנסת, מסעם הכנסת, כאילו מדובר ב״מפעל ראוי״,
 לפי סעיף 10 לחוק כלי היריה, התש״ט-1949, אינו הולם

 י ם״חהתשי׳יא, עמ׳ 228: החשכ׳׳ט, עסי 130: התשס׳׳ג, עמ׳2ועמ־ 152: התשמ״ו, עמ׳ 36: התשמ״וז,עמ׳ 140: החשמ״ט, עמי 4¡ התש׳׳ן,
 עמ׳ 22: הצ״ח התשני׳א, עמי 167.
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