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 כיו באדר א׳ התשםיה 73 7 במרס 2005

 עמוד

s12 2005-הצעת חוק עבודת נשים(תיקון מם׳ ) (העלאת הקנס בשל הפרות), התשס״הso 

 הצעת חוק זאב ז׳בוטינםקי(ציון זכרו ופועלו), התשס״ה-2003 . 4»

 הצעת חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשם״ה-.2005 128

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:

*200 5 - ה ״ ם ש ת ה , ( ת ו ד פ  הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מם׳ 30) (העלאת הקנס בשל ה

, בסעיף 4ו(א), בסיפה, במקום ״דינו - קנם מאה תיקון סעיף 14 ' ״ד-954ו . בחוק עבודת נשים, התשי  ו

" ג -7ד19 ז  לירות״ יבוא ׳דינו — הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(5) לחוק העונשין, התשלי

 ד ב ר י ה ם ב ר

 הוראות החוק, מוצע להחמיר את הענישה על ידי הגדלת

 שיעור הקנס הקבוע בסעיף האמור. הצעה זו מהווה צעד

 נוסף בהגנה על זכויות נשים ובעידוד ייצוגן,במעגל

 העבודה. מוצע לכן שהקנס יהיה כקבוע בסעיף 61(א)(3)

 לחוק העונשין, התשל״ז—1977, העומד היום על 00ז.,67

 שקלים חדשים.

 חברת הכנסת גילה גמליאל

 סעיף 14(א) לחוק עבודת נשים, התשייד-1934, קובע

 כי מעביד שהעביד עובדת בגיגוד להוראות לפי חוק זה,

 שלא נתן לה חופשת לידה או שפיטר אותה בהיותה בהריון

 ללא היתר, דינו - קנס מאה לירות.

 סכום הקנס האמור, כעדכונו היום, עומד על 12,900

 שקלים חדשים. מתוך רצון להרתיע מעבידים מפני הפרת

 * הצעת דווק מם׳ פ/20ג2; הועברה לועדה ביום ט״ז בשבט התשס״ה(24 ביגואר 2005).
 1 סיח התשי״ד, עמי 154; התשסיד, עמי 380.

 י סיח התשל״ז, עמ׳ 224.
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

*20 0 5 - ה ׳ ם ש ת ן זכרו והועלו), ה ו (צי בוטיגסקי ׳  הצעת חוק זאב ז

 פרק אי: מטחת החוק ויישומן

 ו. מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז׳בוטינםקי,

 לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה

 ודמותה בהתאם לחזונו הציוני.

ות י לו ם זאב ז׳בוטינסקי ופעי ו ושמו בדרך של קיום י י ו של חוק זה י  2. מטרותי

 חינוכיות־ערביות במוסדות המדינה, בצהיל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן

 תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות

 בהר הרצל בירושלים, הכל לפי הוראות חוק זה.

 פרק בי: המועצה הציבורית

 3. (א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של זאב ז׳בוטינםקי(בחוק זה -

 המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת עשרים ואחר חברים, ואלה הם:

 (ו) שבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם שני עובדי משרד

 ראש הממשלה ועובד מדינה נוסף, על פי המלצת ראש הממשלה, שני עובדי

 משרד הבטחון על פי המלצת שר הבטחון ושני עובדי משרד החינוך, התרבות

 והספורט על פי המלצת שר החינוך, התרבות והספורט;

 (2) הבר נציג צה״ל על פי המלצת שר הבטחון;

 (3) שני חברים נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בהסכמת ההסתדרות

 הציונית העולמית;

 (4) שני נציגי העמותה ־מכון ז׳בוטינםקי בישראל־, שאחד מהם יהיה איש

ל ונציג משפחת ז׳בוטינםקי;  אקדמיה; נציג ברית חיילי האצי

 (5) שני נציגי העמותה ״מדרשה לאומית ללימודי מחתרות׳, שאחד מהם יהיה

 איש אקדמיה;

 (6) שני נציגי העמותה ׳המדרשה הלאומית עיש רנה מורי, שאחד מהם יהיה

 איש אקדמיה;

 (7) שני נציגי העמותה ״מסדר עיש זאב ז׳בוטינסקי׳, שאחד מהם יהיה איש

 אקדמיה:

 (8) נציג העמותה ׳שלטון ביתיר*;

 (?) נציג העמותה ׳ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראלי;

 (10) נציג ציבור.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרות

 יישום המטרות

 מועצה ציבורית

 הצעת החוק נועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו
 לערכי הציונות, בחלק מתהליך הקניית המורשת הציונית
 והנצחת זכרם ומורשתם של מנהיגי הציונות. הצעת החוק
 ונוסחה מבוססות על החוק שהתקבל לאתתנה להנצחת
 זכרו של הרצל, חוק אשר מסמל את ההכרה וההערכה של

ונות.  המדינה לאבות הצי

 להערכת משרד האוצר עלותה של הצעת החוק הינה
 עד חמישה מיליון שקלים חדשים לשנה.

 זאב ז׳בוטינםקי הוא אחד מאבות הציונות. אשר הקדיש
 את חייו להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל והטביע
 את חותמו על הציונות ועל דמותה של המדינה, ברוח
 משנתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. תורתו של זאב
 זיבוטעסקי הניחה את התשתית למדינה ליברלית מודרנית
 הנשענת על ערכי הדמוקרטיה, הדאגה לזולת וערכי

 המסורת היהודית.

 * הצעת חוק מס׳ פ/»283; הועברה לועדה ביום י״ז בטבת התשס־ה (29 בדצמבר 2004).

 124 הצעות חוק — הכנסת 73, כיו באדר א' התשס״ה, 7.3.2005



 תפקידי המועצה
 הציבורית

 סדרי עבודת
 המועצה

 הציבורית

 הוצאות וגמול

 תקופת כהוגה,
 פקיעת כהונה

 והעברה מכהונה

 (ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואת

 ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן(א)(4).

 4. תפקידי המועצה הציבורית -

, ולעקוב אחר ביצוע  (1) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו

 חוק זה;

 (2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויערים לענין הפעילות לפי חוק זה

 והגברתה;

 (3) לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור

ק זה - חוק יסודות התקציב), ו ח ב ) י ו 9 8 5 - ה י מ ש ת  בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ה

 לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין היתר בענינים אלה:

 (א) קיום פעילות בהר הרצל בירושלים בכל הנוגע לזכרו ופועלו של זאב

 זיבוטינםקי;

 (ב) שימור, שחזור והצגה של מוצגים ומסמכים הקשורים לחייו ולפועלו של

 זאב ז׳בוטינםקי;

 (ג) קיום פעולות חינוכיות־ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום

יות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;  השתלמו

 (ד) קיום אירועים;

 (ה) פעילויות הנצחה;

 (4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14 (ב), ולהגישה לאישור

 ראש הממשלה ושר האוצר.

 5. (א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות

 מחצית מחבריה.

 (ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה: הוא יזמן את ישיבות

 המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין היתר, בהתאם לדרישות

 והצעות ראש הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית וחברי המועצה הציבורית.

 (ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

ו זכאים ו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהי  6. חברי המועצה הציבורית לא יהי

וציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.  להחזר הוצאות שי

 7. (א) חבר המועצה הציבורית יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב

 ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש

 שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות

 כהונה רצופות נוספות כאמור.

 (ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפגי תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד

 מאלה:

 (ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;

 (2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.

 (ג) ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה

 שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש

 המועצה הציבורית.

 י ם״ח התשנרה, עמי 60.
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 (ד) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום

 תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 (ו) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו:

 (2) נעדר ללא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

 ניגוד ענינים 8. (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או

 בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינימ בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין

 אחר או תפקיד אחר שלו.

 (ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בריון שמקיימת המועצה, מהצבעה

 בישיבות שהנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב

 של חשש לניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין ענין אחר או תפקיד

 אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא

 במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא

 בחשבון גם את עניניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו

 אותו כמצוי במצב של ניגוד עניגים בשל כך בלבד.

 (ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא

 הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניגים כאמור בסעיף

 קטן(ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

 (ד) בסעיף זה -

 •ענין אחרי - לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף

 שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עני[ של גוף

 שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות

 מנהל או בזכות ההצבעה;

 ׳קרובי - בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של

 חבר המועצה הציבורית, ובי זוגו של כל אחד מהם.

 תוקף פעולות 9. קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת

 שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 פרק גי: מם זאב״. דבוטיגסקי

 10. (א) אחת לשנה, בכיט בתמוז, יום פטירתו של זאב ז׳בוטינםקי, יקוים יום זאב

 ז׳בוטינסקי: ביום זה —

 (1) יתקיים טקס זכרון ממלכתי בקבר זאב זיבוטינםקי בהר הרצל בירושלים;

ל יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של זאב ז׳בוטינםקי;  (2) במחנות צהי

 (3) יתקיים בירושלים כנם לזכרו של זאב ז׳בוטינטקי; הכנס יאורגן על ידי

 המועצה הציבורית: בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות ברוח חזונו של זאב

 זיבוטינסקי.

 (ב) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום זאב ז׳בוטינסקי במועדו או במועד סמוך.

 (ג) חל כ־ט בתמוז בשבת, יקוים יום זאב זיבוטינסקי ביום א׳ שלאחריו.

 ו 1. אחת לשנה, ביום ״ יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני

 של זאב ז׳בוטינםקי.

 יום זאב
 ז׳בוטינסקי

 ציון במערכת
 החינוך

 ־* התאריך ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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 פרק ד: פעולות חינוםות־ערמות ומלגות

 12. מוסדות המדינה, צה״ל ובתי תספר יקיימו פעולות חינוכיות־ערכיות לקידום מטרותיו

 של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום זאב ז׳בוטינםקי, ולענין בתי הספר

 ביום **.

 13. משרד החינוך, התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי

 המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו הציוני של זאב ז׳בוטינםקי, לפי

 כללים שיקבע שר החינוך, התרבות והספורט.

 פרק הי: תקציב ותמימת

 14. (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף תקציב

 3ו והתקציב לתמיכה במוסרות ציבור לפי סעיף קטן(ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי

 כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

 (ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור

 בסעיף קטן(א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר

 יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו

 לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת בפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק

 התקציב השנתי.

 (ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור

 בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

 פרק ו: שוטת

 15. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה

 הציבורית, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו,

 לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

, בתוספת, בסופה יבוא: 2 ו 9 7 5 - ה ״ ל ש ת  16. בחוק החברות הממשלתיות, ה

, ( ן זכרו ופועלו ו ׳בוטינםקי (צי ת - לפי חוק זאב ז י ר ו ב י צ ה ה צ ע ו מ  *20. ה
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 17. (א) תחילתו של חוק זה, למעט פרק ב׳, בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו.

 (ב) עד תום חודשיים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה

 הציבורית לפי סעיף 3 בפרק בי.

 (ג) תחילתם של סעיפים 4 ער 9 בפרק ב׳ מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור

 בסעיף קטן(ב).

 (ד) סעיף 4 ו(א) יחול החל משנת הכספים 2005 ואילך.

 18. השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה מיום תחילתו ועד תום שנת הכספים

 2005 תיקבע בחוק התקציב השנתי לשנת 2005, והוראות סעיף 14 (ב) לא יחולו.

 חברי הכנסת: דוגי בר־און, איוב קרא, משה כחלון, גדעון טעו־, דוד לוי, גלעד ארדן, מיכאל איתן, לאה נט,
 יולי יואל אדלשטיין, אחוד יתומ, מגלי והבה, ענבל גבריאלי, אלי אפללו, מיכאל גורלובסקי, ווייס כץ, נעמי
 בלומנטל, גילה גמליאל, מרינה טולודקין, יחיאל חזן

 1 טיח התשל״ה, עמי 132; התשס״ד, עמי 441.

 פעולות
 חינוכיות־ערכיות

 מלגות

 ביצוע ותקנוה

 תיקון חוק
 החברות

 הממשלתיות

 תחילה ותחולה

 הוראת שעה
 לשנת הכספים
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*rr-2005ת חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשם ע צ  ה

יעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך,  (א) השר, בהתי

 התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית

 במוסרות חינוך מוכרים, בהתנדבות (בחוק זה - התכנית).

 (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5ו לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסר להשכלה

 גבוהה רשאי לקבוע כי בתכנית לימודים לתואר אקדמי יוקצו לסטודנט, במסגרת מכסת

 קורסי הבחירה, מספר שעות שנתיות, כפי שיקבע המוסד, לפעילות חינוכית לפי

 התכנית.

 (ג) בסעיף זה -

, ה ה ו ב ה ג ל כ ש ה ה ל צ ע ו מ ״ - חוק ה ה ה ו ב ה ג ל כ ש ה ה ל צ ע ו מ ק ה ו ח  ׳

; ' ו 9 5 8 - ח י י ש ת  ה

 ׳מוסד להשכלה גבוהה״ - מוסד שהוא אחד מאלה:

 (1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה:

 (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה

 להשכלה גבוהה:

 (ל) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה

 להשכלה גבוהה;

; ־  ״מוסד חינוך מוכרי - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשיט-1949

 *סטודנט׳ - תלמיד במוסד להשכלה גבוהה;

 יתואר אקדמי׳ — תואר אקדמי ראשון או תואר אקדמי שני:

 ׳השרי - שר החינוך, התרבות והספורט.

 תחילתו של חוק זה ביום **.

 השר יקבע תכנית ראשונה לפי סעיף 1, בתוך ששה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 שילוב סטודנטים
 במערכת החינוך

.2 

.3 

 תחילה

 תכנית ראשונה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
 התשי־ח-1958, מקנה למוסדות להשכלה גבוהה חופש
 פעולה בכל הקשור לעניניהם האקדמיים והמיגהליים,
 לרבות לענין תכניות ההוראה. מוצע לאפשר למוסד
 להשכלה גבוהה, לפי שיקול דעתו, להקצות לסטודנט
 הלומד לתואר ראשון אי לתואר שני, במסגרת מכסת קורסי
 הבחירה שלו, מספר שעות שנתיות לפעילות חינוכית בבתי

 הספר לפי התכנית(סעיף קטן(ב)).

 חברי הכנסת: אהוד רצאבי, רשף חן

 סעיף 1 הצעת החוק המתפרסמת בזה, באה לעודד את
 שילובם של סטודנטים הלומדים במוסדות
 להשכלה גבוהה בפעילות חינוכית בבתי הספר. מטרותיה
 של הצעת החוק הן טיוע ומתן תמיכה של הסטודנטים
 במערכת החינוך, וכן עידוד מעורבותם החברתית: מוצע כי
 הסטודנטים ישולבו בפעילות החינוכית על פי תכנית
 שיקבע שר החינוך, התרבות והספורט, בהתייעצות עם
 המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך, התרבות

 והספורט של הכנסת (סעיף קטן(א».

 י הצעת חוק מס׳ פ/2093: הועברה לועדה ביום י״ח בכסלו התטסיה (ז בדצמבר 2004).
 י ם״ח התשי״ח, עמ׳ 191.
 2 סיח התש״ט, עמי 287.

 *• יום התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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