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 נזתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, תשכ״ד-1964

 המשך הדיי! 1 , הצעת חוק מטעם הממשלה׳ שועדה מועדות הכנסת היוצאת התחילה לדון כה׳
ה והממשלה שנתכוננה בכנסת הנכנסת הודיעה במליאת הכנסת על רצונה שהדיון בהצעה ד ע י  ב

 יימשך - תמשיך בד אותה ועדה של הכנסת הנכנסת מן השלב שאליו הגיעה הועדה של
 הכנסת היוצאת.

 זכית• ׳על הבי* 2, בהמשך הדיון בהצעת חוק לפי סעיף 1 תתן הועדה לבל חבר הכנסת הנכנסת׳ שלא
° היה חבר הכנסת היוצאת׳ הזדמנות להשמיע לפניה את דעתו על הצעת החוק׳ אם יבקש זאת. י מ ד ת ח ס נ  ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנסיון מראה׳ שעם סיום כהונתה של כנסת יוצאת נשארות הצעות חוק מטעם הממשלה
 שהדיון בהן התחיל אך לא הסתיים. בכנסת החדשה יש צורך להגיש הצעות אלה מחדש
 ולחזור על שלבי הדיון שכבר נתקיימו בכנסת היוצאת. במקרים רבים יש בכך משום הזרה

 מיותרת.
 החוק המוצע בא לאפשר שדיון בהצעות חדק שהתחיל בכנסת יוצאת יימשך בכנסת

 הנכנסת׳ אם הממשלה שנתכוננה בכנסת החדשה ביקשה על כך במליאת הכנסת.
 הסעיף השני של ההצעה בא לשמור על זכויות חברי הכנסת החדשה שלא היו חברים

 גם בכנסת הקודמת.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 10)׳ תשכ׳יד-1964

 הוספת סעיף 109א 1. אחרי סעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי׳ תשי״ד—1953 !, יבוא:

 ׳•ממלאות 109א. שר העבודה יקבע בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳

 הוראות בדבר הגימלאות, לאחר פרישה או מוות, שישולמו לשופטים
 מקצועיים של בתי הדין המקומיים שאינם שופטי שלום ולאב בית הדין

 לערעורים שאינו שופט בית •משפט מחוזי,- או לשאיריהם.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בית דין מקומי לביטוח לאומי מורכב׳ לפי החוק הביטוח הלאומי׳ תשי״ד—1953,
 משופטים מקצועיים ומנציגי ציבור. כשופטים מקצועיים יכולים לכהן גם שופטי שלום
- וגם בני אדם הבשרימ להתמנות שופטי שלום. מעמדם של שופטים מקצועיים שאינם שופטי
 שלום, בכל הנוגע לגימלת פרישה או מוות׳ אינו ברור. החוק מעניק סמכות לשר העבודה

 לקבוע בתקנות את שכרמ׳ אך ביחס לג-מלת פרישה אין כל הוראה בחדק הקיים.

 1 ס״ח תשי׳׳ד, עמי 6; חשט׳׳ו׳ עמ׳ 127; תשי׳׳ז, עמי 88, עניי 90׳ עמי 8ל1; חשי״ט׳ עמי 160; תש״ך,
; תזוכ״ד, עמי », 4  עמ׳ »3; ג/שכ־ב, עמי 0
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 מצב דומה קייפ ביחס לאב בית הדין לערעורים. כאב בית הדין משמש שופט מחמי,
 אך אם אין שופט כזה בין חברי בית הדין, מכהן. בתפקיד זה חבר אחר של בית הדיין שנתמנה
 אב בית הדין. גם במקרה זה לא ברור מה זכותו של אב בית הדץ שאינו שופט מחוזי, לגימלת

 פרישה.

 לפיכך בא החוק המוצע להעניק לשל המבודח ״את הסמכות לקבוע, בתקנות ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת׳ את הגימלאות שישולמו לאחר פרישה מתפקיד או מוות לשופטים

 מקצועיים של בתי הדין המקומיים ולאב בית הדין לערעורים או לשאיריהם. י

 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס׳ 4),תשכ״ד-1964

 1. בסעיף 1 לחוק מילווה פיתוח, תש׳יך-11960 (להלן - החוק)׳ במקום ״125 מיליון תיקוןסעיף!

 לירות״ יבוא ״225 מיליון לירות׳׳.

 2; •במקום פסקה (4< לסעיף׳ 5 ׳לחוק יבוא• תיקון סעיף 5

-״(4) דרבי, פדיונן של איגרות החוב־ומועדי הפדיון,״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק מילווה פיתוח, תש״ך-1960, כפי שתוקן, מרשה לממשלה לקבל, בשמ המדינה,
 &ילוךה למטרות פיתוח בסכום כולל שלא יעלה על 125 מיליון לירות ולהוציא למטרה זו
 סדרות איגרות חוב. עד עתה הוצאו סדרות איגרות חוב בסכום כולל של.111 מיליון לירות,
 /וועדת הכספים של הכנסת כבר אישרה הוצאת סדרות נוספות במלוא סכום ההרשאה. מוצע,
 לכן׳ לאפשר לממשלה להגדיל את הסכום הכולל של המילווה בסכום נוסף של 100 מיליון

 לימת אשר ישמש לאותן מטרות(סעיף 1). .

 סעיף 5 לחוק האמור׳ קובע בין היתר כי מועד הפדיון של איגרות החוב של כל סדרה
 יהיה לא יאוחר מ־15 שנים מיום הוצאתה של הסדרה. _מוצע לבטל הוראה זו ולהשאיר את
 מועד הפדיון של האיגרות- לקביעתו של שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת

 (סעיף 2).

 1 0״ד׳ חש״ך, עמי ד4; ס״וז תשכ״א׳ עמי 128; מ׳׳ת תשכ״ג, עמי 129; מיה תשכ״ד, עמ׳ 6.
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 מתפרסמת בזה חצעח החוק מטענז-חבו כגסת

 חוק הרשויות המקומיות(הגבלת הזכות להיבחר), תשכ״ד-1964

 1, בחזק זה —
 ״רשות מקומית״ - עיריה ומועצה מקומית.

 2. על אף האמור בכל חיקוק לא יהיו עובדי המדינה המפורטים בתוספת מועמדים
 בבחירות לרשות מקומית.

 3, לענין חוק זה דין הגופים המפורטים להלן כדין משרד ממשרדי הממשלה׳ ודין בל
 עובד בהם כדין עובד מדינה ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה׳ ואלה הגופים:

 (1) המוסד לביטוח לאומי;
 (2) שירות התעסוקה;

 (3) בל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה׳ באישור ועדת הפנים של הכנסת׳
 כעל מוסד ציבורי לענין חוק זה.

 4. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי׳ לאחר התייעצות בועדת הפנים של
 הכנסת׳ להתקין תקנות לביצועו.

 התוםפת
 (סעיף 2)

 1. עובדי מדינה בדרגה 5 ומעלה או בדרגה מקצועית שמשכורתה היסודית ההתחלתית
 אינה נמוכה מן המשכורת ההתחלתית של דרגה 5 של הדירוג המינהלי.

 2. שוטרים׳ סוהרים׳ פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה׳ חיפוש או מעצר.

 3. -. נושאי משרה שיש עמה סמכות להעניק רשיונות או היתרים או סמכות להמליץ על
 הענקתם.

 4. נושאי משרה שיש עמה סמכות לקבל לעבודה או להפנות לעבודה.

 5. עובדי סעד.

 6. פקידי שומה ופקידי גביה.

 7. מנהלי עבודה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

 3. פקידים העוסקים כמתן שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור
 מועמדים לקבלת שיכון.

 חכר הכנסת: ויקשור שם־טוב

 הגבלת הזכות
 להיבחר

 תחולה על
 מומיות ציבוריים

 ביצוע ותקנות

 הצעות וזוק 599׳ ׳״ח באדר תשב״ד, 2.3-1964
, ירושלים  הודפס ע*י המדפיס הממשלתי
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