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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק שירות התעסוקה (תיקון מם׳ 2), תשל״ג-1973

 הוספת סעיף 69א 1, אחרי סעיף 69 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט-1959 נ (להלן - החוק העיקרי),

 יבוא:
 ״תיווך שלא כדי! 69א. בעל כלי רכב אד שוכרו או מי שבידו השלימה על כלי רכב,

 המסיע בו למקום עבודה לפחות שלושה עובדים שיש להם זיקת חובה
 ללשכת עבודה אך לא נשלחו מטעמה, דינו כדין מנהל או מקיים לשכה
 פרטית, זולת אם הוכיח שלא ידע ולא יכול היה לדעת שההסעה היא
 לעבודה שלא נשלחו אליה מטעם לשבת עבודה; הוראה זו לא תחול על
 הסעה בתום לב בשירות אוטובוסים או מוניות ציבורי בקו שירות רגיל,״

7 2. בסעיף דד לחוק העיקרי, כמקום ״מאתיים וחמישים״ יבוא ״אלף מאתיים וחמישים״,  חיקיז םעיי" 7

 ובסופו יבוא ״וקנס של מאה לירות לכל יום שבו העביד עובד כאמור״.

7 3. בסעיף 79 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות״ יבוא ״אלפיים וחמש מאות״, ובסופו  תיקון סעיר 9
 יבוא ״וקנס חמש מאות לירות על כל עובד שלגביו נעברה העבירה״.

8 4. בסעיף 80 לחוק העיקרי, במקום ״מאתיים וחמישים״ יבוא ״אלף מאתיים וחמישים״. ף 0 י ע  מיקיז ס

ס3ד  1 ב ר * ר.

 סעיפים הקנסות הקיימים כיום בסעיפים 79,77 ו-80
 2 עד 4 לחוק העיקרי הם:

 סעיף 77, העבדה בניגוד לחוק - 250 לירות;
 סעיף 79, ניהול או קיום של לשכה פרטית ללא רשיון
 או בניגוד לתנאי הרשיון, ותיווך עבודה בין ארצי -

 500 לירות;
 סעיף 80, עבירות שונות(הפרעה למפקח, אי־מסירת
 הודעה על גפר העסקת עובד, ואי קיום הוראות שונות

 בקשר ללשכה פרטית) - 250 לירות.

 מוצע להגדיל את הענשים הכספיים האמורים פ־
 חמישה, וכן להוסיף קנסות של מאה לירות ליום על
 מעביד בשל העבדת עובד בניגוד לסעיף 77, ולגבי
 לשכה פרטית - קנס נוסף על כל עובד שלגביו נעברה

 עבירה מהעבירות המוזכרות בסעיף 79.

 לאחרונה נתרבו הפרות הוראותיו של חוק
* שירות התעסוקה, במיוחד מצד ״ראיסים״ ¥ 

 המשמשים כמתווכים ומביאים עובדים למקומות עבודה
 ועוקפים בכך את לשכות העבודה. אחת התחבולות
 שה״ראיםים״ נזקקים להן היא הטענה שהם אינם אלא
 מסיעים פועלים לעבודה. ההוראה המוצעת קובעת
 הנחה שבעל רכב או מי ששכר רכב או מי ששולט ברכב,
 המסיע שלושה עובדים או יותר למקום עבודה, והם לא
 נשלחו מטעם לשכת עבודה, אף על פי שחלה עליהם
 זיקת חובה ללשכה - יראוהו כמנהל לשכה פרטית על

 כל המשתמע מכך.
 הנחה זו לא תחול לגבי מסיע בשירות ציבורי בקו

 נסיעה רגיל.
 מי שהואשם בעבירה לפי הוראה זו תהיה עליו הראיה
 שלא ידע ולא יכול היה לדעת שההסעה היא לעבודה

 שהנוסעים לא נשלחו אליה מטעם לשכת עבורה.

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 32; תשל״א, עמי 80.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק בול בטחון(תיקון והארכת תקופת ההיטל)(תיקון מס׳ 9),
 תשל״ג-1973

 1, בסעיף 6 לחוק בול בטחון(תיקון והארכה תקופת ההיטל), תשי״ח-11958 (להלן - תיקון סעיף 6
 חוק ׳ההארכה), בהגדרת ״התקופה הנוספת״, במקום ״והמסתיימת ביום כ״ז באדר ב׳ תשל״ג

 (31 במרס 1973)״ יבוא ״והמסתיימת ביום י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)״.

 2, בסעיף 9 לחוק ההארכה, בסעיף קטן(א) ובסעיף קטן(ח), במקום ״והמסתיימת ביום תיקון סעיף 9
 כ״ט באייר תשל״ג (31 במאי 1973)״ יבוא ״והמסתיימת ביום כ״א בםיון תשל״ה (31

 במאי 1975)׳׳.

 3, בסעיף 10 לחוק ההארכה, בסעיף קטן(א) ובסעיף קטן(א1), במקום ״לבין יום כ״ז תיקון סעיף 10
 באדר ב׳ תשל״ג(31 במרס 1973)״ יבוא ״לבין יום י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)״. _ _

 4, בסעיף 12 לחוק ההארכה, כרישה לסעיף קטן(א), במקום ״לבין יום כ״ז באדר ב׳ תיקוןסעיף12
 תשל״ג(31 במרס 1973)״ יבוא ״לבין יום י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)״.

ר ג ס * ה ר ג  ד

כת חשמל ן על צרי ל בטחו ו  ב
 9. (א) יוטל בול בטחון על חשבונות של צריכת חשמל,
 לפי קריאת מונים בתקופה המתחילה ביום י״ג בםיץ
 תשי״ח (ו ביוני 1958) והמסתיימת ביום כ״ט באייר
 תשל״ג(31 במאי 1973), בשיעור של20% מסכום החשבון
 העולה על 3.50 לירות לחודש; אולם שר האוצר רשאי
 לקבוע בתקנות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 הוראות בדבר הגדלת הסכום האמור, אם מונה אחד
 משמש מספר צרכנים לפי חוזה הספקה אחד, או לגבי
 צרכגים אשר מחיר יחידת החשמל המשתלם על ידיהם

 גבוה מהמחיר הרגיל.

 (ח) צרכן המועסק על ידי מספק חשמל ונהנה עקב
 כך מהספקת חשמל ללא תשלום או במחיר מוזל יהיה
 חייב בתשלום בול בטחון לפי קריאת מונים, בתקופה
 המתחילה ביום ו׳ בםיון תש״ך(1 ביוני 1960) והמסתיימת
 ביום כ״ט באייר תשל״ג(31 במאי 1973), בשיעור של
 שמונה וחצי אחוזים מהסכום שהיה חייב בתשלומו בעד
 החשמל שצרך, אילולא נהנה מההנחה האמורה, בניכר

 2.50 לירות לחודש מאותו סכום.

 לפי התוק הקיים, תסתיים התקופה שבה מוטל בול
 בטחון ביום כ״ז באדר ב׳ תשל״ג(31.3.73), פרט לבול
 בטחון על צריכת חשמל שלגביו מסתיימת התקופה ביום

 ־ כ״ט באייר תשל״ג(31.5.73).
 לשפ מימון צרכי הבטחון מוצע להאריך את התקופה
 שבה יוטל בול בטחון בשנתיים נוספות, ולפיכך מוצע
 לתקן את כל התאריכים המציינים את סיום תקופת

 ההיטל.

 להלן ההוראות שבהן מוצע להכניס את התיקונים:
 ״הגדרות

 6. בפרק זה -
 ״החוק העיקרי״ - כפי שתוקן בפרק ראשון לחוק זה;

 ״התקופה הנוספת״ - התקופה המתחילה ביום י״א בניסן
 תשי״ח(1 באפריל 1958) והמסתיימת ביום כ״ז באדר

 ב׳ תשל״ג(31 במרס 1973);
 ״שנת 1958״ - השנה המתחילה ביום י״א בניסן חשי״ח

 (1 באפריל 1958);
 ״שנת 1959״ - השנה המתחילה ביום כ״ב באדר ב׳ תשי׳׳ט

 (1 באפריל 1959).

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 131; תשי״ט, עמי 191; תש״ך, עמ׳ 23; תשב״א, עמ׳ 67; תשכ׳׳ד, עמי 70; תשכ״ה, עמי 155;
 תשכ״ו, עמי 22; תשכ״ז, עמ׳ 20; תש״ל, עמ׳ 42.
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י הסבר  דבר

 במרס 1973), ישלם לגבי כל אחת מהשנים האמורות בעד
 כל מקלט, בול בטחון בשיעור של 15% מסכום אגרת
 הרשיון שנקבעה בתקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי

 טלוויזיה), תשכ׳׳ב-1962,

ת ו ת פרטי ו י נ ו ן על רשיונות למכ ל בטחו  בו
 12. (א) אדם המחזיק במכונית פרטית ביום מן הימים
 של כל אחת משנות הכספים שבין יום י״א בניסן תשי״ח
 (1 באפריל 1958) לבין יום כ״ז באדר ב׳ תשל״ג (31
 במרס 1973), וחייב עליה באגרת רשיץ לרכב מנועי על
 פי פקודת התעבורה, ישלם לגבי כל אחת מהשנים הא
 מורות בול בטחון בשיעורים אלה, ובלבד שלא ישולם
 בעד מכונית פלונית בול בטחון כאמור יותר מפעם אחת

 בעד שנת כספים אחת.״

ו י ן על מקלט רד ל בטחו  בו
 10. (א) אדם המחזיק מקלט רדיו ביום מן הימים של כל
 אחת משנות הכספים שבץ יום י״א בניסן תשי״ח (1 באפ
 ריל 1958) לבין יום כ״ז באדר ב׳ תשל״ג (31 במרס
 1973), ישלם, לגבי כל אחת מהשנים האמורות, בול
 בטחון בסכום של 3 לירות בעד כל מקלט שאין עליו
 פטור מאגרת רשיון לפי תקנה 11(3) לתקנות הטלגרף
 האלחוטי(מקלטי רדיו), תשי״ז-1957, אדם הפטור מאג
 רת רשיון בעד מקלט רדיו, למעט מי שפטור על פי תקנה
 11(2)(ח) לתקנות האמורות, פטור אף מתשלום בול בט

 חון לפי סעיף זה.

 (א1). אדם המחזיק מקלט טלוויזיה ביום מן הימים
 של כל אחת משנות הכספים שבין יום י״א בנ־םן תשכ״ו
 (1 באפריל 1966) לבין יום כ׳-ז באדר ב׳ תשל״ג (31
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 20 אגורות


