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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוה ומשפט של הכנסת:

חוק בעלי תפקידים שיפמויים )תקופת כהתה( ,החשנ"א1991-
החלפת סעיף 14
לתות הדייגים

.1
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במקום סעיף  14לחוק הדיינים ,התשס״ו ,'1955-יבוא:

״תקופת כהונתם
של דיינים

 . 14כהונת דיין תתחיל ביום שהצהיר הצהרת אמונים ולא תסתיים אלא באחת
מאלה:
)(1

בצאתו לקיצבה:

) (2בהתפטרותו:
) (3בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות
מועמדים לכנסת;
) (4על־פי החלטת הוועדה למינוי דיינים שהציע יו״ר הוועדה או נשיא
בית הדין הרבני הגדול ושנחקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות;
)(5
זה״.
החלפת סעיף 11
לתוק זזקאדים

.2

על־פי החלטת בית הדין המשמעתי ובדרך האמורה בסעיף  22לחוק

במקום סעיף  11לחוק הקאדים ,התשכ״א־ , 1961יבוא:

״תקופת כהונתם
של קאדים

2

 .11כהונת קאדי תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא תסתיים אלא באחת
מאלה:
)(1

בצאתו לקיצבה;

)(2

בהתפטרותו;

) (3בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות
מועמדים לכנסת!
) (4על־פי החלטת הוועדה למינוי קאדים שהציע יו״ר הוועדה או ראש
בית הדין השרעי לערעורים ,ושנתקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות:
)(5
זה״.

על־פי החלטת בית הדין המשמעתי ובדרך האמורה בסעיף  19לחוק

דברי הסבר
סעיף  14לחוק הדיינים קובע לאמור :״דיין יכהן מיום
שהצהיר אמונים וכהונתו לא תיפסק אלא ככוותו ,בהתפטרו
תו ,בפרישתו לקצבה או בהעברתו מן הכהונה על פי חוק
זה״.

מוצע לתקן את סעיף  14כך שיכלול גם את ההוראות
בחוק־יסדד :השפיסה .הוראות דומות מצויות בחוק הקאדים,
התשכ״א ,1961-ובחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ״ג ,1962-ומוצע לתקן גם חוקים אלה.

סעיף זה אינו כולל הוראות נוספות הכלולות בחוק־
יסוד :השפיטה ,והראויות להיכלל גס בחוק הדיינים ועל כן

1
2

טייח התשס״ו ,עמי .58
סייח התשכ״א ,עמי .118
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הצעות תוקי ,2054כ׳־ס באייר החשנ״א13.5.1991 ,

.3

במקום סעיף  17לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ״ג , 1962-יבוא:
3

״תקוהת כהונתם

״י״י"

 . 11כהונת קאדי מדה׳ב תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא תסתיים אלא באחת
מאלה:

החלפת סעיף 17
לתיק בתייהדין
הדתיים הדרוזיים

מד׳הב

) (1בצאתו לקיצבה:
) (2בהתפטרותו;
) (3בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות
מועמדים לכנסת ,ושנתקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות;
) (4על־פי החלטת הוועדה למינוי קאדים מדה׳ב שהציע יו׳׳ר הוועדה או
ראש בית הדין השרעי לערעורים;
)(5
זה׳/
ג

על־פי החלטת בית הדין המשמעתי ובדרך האמורה בסעיף  24לחוק

ס׳׳ת התשכ״ג ,עמ׳ .20

חבר הכנסת יצחה לוי

מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעם ועדת הכנסת של הפנטת:

חוק הסיגות חברי הכנסת ,זכויותיהם ותובותיהמ )תיקון מסי (11״
התשג״א־1991
בסעיף  11לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם -וחובותיהם ,התשי״א־ , 1951במקום
.1
סעיף קטן )ד( יבוא:
1

][419
היקמ סעיף 11

׳׳)ד( חבר הכנסת זכאי לשלוח ממשכן הכנסת מספר מכתבים ללא תשלום :ועדת
הכנסת תקבע את מספר המכתבים לסוגיהם.״

דברי הסבר
סעיף )11ד( לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם
וחובותיהם ,התשי׳׳א ,1951-קובע:

ההצעה באה לאפשר הגבלה ש,ל מספר המכתבים שחבר
הכנסת יהיה רשאי לשלוח ללא תשלום ממשכן הכנסת.

״כל מכתב מאת חבר הכנסת הנשלח כדואר רגיל מבנין
הכנסת לכל מקום בתחומי המדינה ,פטור מתשלום״.

ס״ת התשי״א ,עמ׳  !228התשכ׳׳ט ,עמ׳  :130החשמ׳׳ג ,עמ׳  12ועטי  !152התשמ׳׳ו ,עפ׳  ;36ו^תשמ״ח ,עמי !140
התשמ״ם ,עמי  :4התש״ן ,עמ׳  :22החשנ׳׳א ,עמי  121ועמי .122

הצעות חוק  ,2054טיט כאייר התשנ״א13.5.1991 ,
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מתפרסמת בזה הצעת חרה מטעם רעדת הכלכלה של הכנםת:

חוק לתיקון פקודת התעבודה )תיקון מסי  ,(27החשני׳א~ו99ו
תיקון סעיף 12א

.1

][420

בסעיף 12א לפקודת התעבורה' ,בסופו יבוא:
״)ד( לעניו סעיף זה ,״רכב מנועי״  -למעט אופנוע ,תלת־אופנוע ,אופניים או
תלת־אופן עם מנוע עזר ,קטנוע ,טרקטור ומכונה ניידת.״

דברי־הסבר
״רשיון נהיגה לפי סעיף  11שניתן למי שלא היה בידו
רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת ,ובה
יראו אותו כנוהג חדש״.

במגזר החקלאי מוציאים רבים מבני הנוער בבר בגיל
שש־עשרה רשיון נהיגה לטרקטור או למכונה חקלאית ניידת
וכך נוצר מצב שעם הגיעם לגיל שבעיעשרה והוצאת רשיון
למכונית הם אינם נחשבים ״לנהגים חדשים״ על כל המגבלות
החוקיות הכרוכות בכך ,לרבות חובת הצגת שלט ״נהג
חדש״.

סעיף )1£א( לפקודת התעבורה קובע:

״רכב מנועי״ מוגדר בסעיף  1לפקודה כ״רכב המונע
בכוח מיכני מכל צורה שהיא ,ולרבות אופנוע עם רכב צדי או
עם גרור או בלעדיהם ,תלת־אופנוע וכן אופניים או תלתיאופן
עם מנוע עזר ,אך למעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי״.

ברור לכל בעל נסיון כי אין נהיגה באופנוע ,תלת׳
אופנוע ובטרקסור ,דומה לנהיגת מכונית בכביש וגם אין
בנהיגה כזו הכשרה וצבירת נסיון לקראת נהיגת מכונית
בכביש.

רבים מבני הנועד מוציאים רשיון נהיגה על אופנוע,
תלת־אופנוע ,אופניים או תלת אופן עם מנוע עזר ,קטנוע,
טרקטור ומכונה ניידת בטרם הגיעם לגיל שבע־עשרה.

מוצע איפוא לקבוע כי נהיגת כלי רכב אלו לא תיחשב
כוותק לענין קבלת רשיון נהיגה למכונית.

הסעיף ממשיך וקובע הוראות לגבי נוהג חדש כזה.

חבר הכנסת חגי מירופ

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳  ;173ס״זז התשנ׳יא ,עמי .35

214
המחיר  64אגורות

הצעות חוק  ,2054כ׳׳ט באייר התשנ״א13.5.1991 ,
[SSN 0334-3030

סודר בסדריצילוס והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

