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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)
 (תיקון מס׳ 4), תש״ל-1970

 תיקון סעיף 40 1, בסעיף 40 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט-1949*, אחרי סעיף

(ב) יווסף:  קטן

 ״(ב1) (1) בסעיף קטן זה, ״חייל״ - מי שמשרת, או שירת,
 בצבא־הגנה לישראל, במשטרה, או בשירות בתי־הסוהר,
׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948) בשירות  ומי ששירת לפני יום ו
 צבאי, שעליו הוכרז לפי סעיף 1(א)(2)ז סעיף 001•לא יחול

 לעניין סעיף קטן זה.

 (2) שר העבודה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות שתכליתן הענקות
 לחיילים, או למשפחותיהם, או לסוג מסויים שבהם, בדרך,
 בתנאים ובשיעורים שיקבע בהתחשב כמצבם הכלכלי או

 המשפחתי.

 (3) שר העבודה יסמיך את המוסד לביטוח לאומי, או
 תאגיד אחר שאישרה לכך ועדת הכספים של הכנסת, לבצע

 הענקות כאמור בפסקה (2).״

 תחילת תוקף 2. תחילתו של חוק זה היא מיום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

ר ב ס י ה ר ב  ד

׳ עקב שירותם,  ?!נשי השירותים האלה׳ שנמנעת מהם
 אפשרות של הכנסה אחרת הניתנת למי שפטור מן השירות.
 דרך זו של הענקה לחיילים משוחררים ולמשפחותיהם׳

 קיימה גם בארצות אחרות כגון «רה״ב ובריטניה.

 שר העבודה יה8 מוסמך לקבוע גם את דרכי הביצוע
 של ההענקות/ אם באמצעות המוסד לביטוח לאומי*
 הנושא ביום באחריות לתשלומים סוציאליים בהיקף

 נרחב/ או בדרך אתרת.

 התיקון המוצע בא להקנות לשר העבודה את הסמכות
 להתקין תקנות — באישור ועדת הכספים של הכנסת —
 שתכליתן הענקות לאנשים המשרתים או ששירתו בצה״ל,
 במשטרה/ בשירות בתי־הםוהר או בשירות בטחוני «חר
 בארץ־ישראל לפני יום ו׳ באייר חש׳׳ח (15 במאי
 1948)/ או למשפחותיהם/ בשים לב למצבם המשפחתי או

 הכלכלי.

 בהענקות אלה תינתן האפשרות לפצות במידה־מה את

 1 ס״ח תש״ט/ עמי 13; תשי״א, עמי 58; תשי״די׳ עמ׳ 224; חשכ״ט/ עמי 76.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון), תש״ל-1970 ׳

 1, האמור בסעיף 36 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ״ט-1969!, יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר החינוך והתרבות
 להורות בצו על תחולה הדרגתית של הוראות חוק זה על בתי ספד שהיו

 קיימים ערב תחילתו.

 (ג) תחולה הדרגתית לפי סעיף קטן(ב) ומשך זמנה אפשר שיהיו
 לפי אזורים, לפי סוגי בתי ספר או לפי סוגי הבעלות על בתי הספר.״

 והחרבות להורות על תחולתו ההדרגתית של החוק
 לפי אזורים/ לפי סוגי בתי ספר או לפי סוג הבעלות על

 בהי הספר.
 מספר בתי הספר בלבד שהחוק חל עליהם׳ להוציא
 קורסים למיניהם/ נאמד בכ־4000. בעקבות הקפאת
 תקנים נתקל משרד החינוך והתרבות בקשיים ארגונייט׳
 תקציביים ואחרים בבואו להפעיל את הוראות החוק הקיים
 בבת אתת לגבי בל בתי הספר וכל עובדי החינוך והשירות

 שהחוק חל עליהם.
 תיקון החוק כמוצע יאפשר הפעלתו המסודרת בתוספת

 מינימלית של תקציב וכוח אדם. ^

 מטרת החוק המוצע הוא לאפשר אח הפעלתו ההדרגתית
 של חוק פיקוח על בתי ספר/ תשכ״נז-1969.

 לפי סעיף-2(5) לחוק רשאי שר החינוך והתרבות לפטור
 בית ספר מהוראותיו כולן או מקצתן; לפי סעיף 36 לחוק
 נדחית תחולת הוראותיו לששה חדשים מיום פרסומו או
 למועד מאוחר יותר, בפי שיקבע השר. אולם אין בחוק
 הוראה המסמיכה מפורשות אח שר החינוך והתרבות להחיל
 את החוק בהדרגה כפי שהדבר נעשה׳ דרך משל/ בחוק
 לימוד חובה (תיקון מם׳ 3)/ תשכ״ט-1969/ אשר לפיו
 לימוד חובה של נערים •בגילים 15 ר־16 יוחל בהדרגה
 לפי צווי השר. מוצע/ איפוא/ לאפשר לשר החינוך

 1' ס״ת תשכ״ט/ עמי 180.
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 מחפרםמח בזה הצעה חוק מטעם הממשלה:

 חוק בנק ישראל(תיקון מס׳ 8), תש״ל-1970

- 1954 ג — ד ״ י ש  תיקון סעיף 33» 1. בסעיף 33א לחוק בנק ישראל, ת

 0) בכותרת השוליים, אחרי ״מטבעות זכרון״ יבוא ״ומטבעות מיוחדים״;

ך יבוא ״או כמטבע מיוחד״; ו ר כ  (2) בסעיף קטן(א), אחרי ״כמטבע ז

ך יבוא ״או מטבעות מיוחדים״. ו ר כ  (3) בסעיף קטן גב), אחרי ״מטבעות ז

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ב) אין באמור בסעיף קטן(א) כדי למנוע מהבנק
 לשמור לעצמו מטבעות זכרון או לתתם במתנה למי

 שימצא לנכון.־

 הוראה זו מצומצמת מדי בי היא חלה על מטבעות זברון
 בלבד ואינה מכסה את כל סוגי המטבעות אשר ייצורש
 מיועד בראש ובראשונה לאספנים (כגון מטבעות לפדיון
 הבן או מטבעות שקיבלו טיפול מיוחד בליטוש או בסימון
 מיוחד)/ מוצע להרחיב את תחולתה גם על מטבעות
 שהנגיד/ בהתייעצות עם הממשלה׳ הכריז עליהם במט

 בעות מיוחדים.

״ד-  בשנת תשכ״ח—1968 תוקן חוק בנק ישראל׳ תשי
 1954/בהוספת סעיף 33א׳ כדי לאפשר לבנק להוציא
 מטבעות !ברון/ שעל אף היותם הילך חוקי אינם ניתנים
 לציבור הרחב תמורת ערכם הנקוב אלא במכרים לאפסניס
 על־ידי החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בעימ.

ו לשובו של סעיף האמור:  ח

ן ו ר כ ת ז ו ע ב ט מ -
 ג3א. (א) הוציא הבנק ממבע שהוכרז על־ידי הנגיד
 בהתייעצות עם הממשלה כמטבע זכרון׳ לא יחן אותו
 הבנק׳ על אף האמור בסעיף 33׳ אלא לחברה שתמונת

 לכך סל־ידי הממשלה והנמצאת בשליטתה.

 1 ם״ח תשי׳־ד׳ עמי 192; תשט״ו, עמ׳ 242; חשט״ז׳ עמי 32׳ עמ׳ 101; תשי״ז, עמי 51; תשביח׳ עמי 48; תשכ״ט*
 עמי 67׳ עמ׳ 99.
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ם «לי רו , י  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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 המחיר 2נ אגודות


