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 מתפרסמת בזה דעעת הוק מטעם ועדת הכנסת לעגיגי בקורת המדינה:

 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשל״ז-1977

 הוראת שעה 1, על אף האמור בסעיף 46(א) לחוק מבקר המדינה, תשי״ח-1958 נבוסח משולב]!, יוגש
 הדין וחשבון על פעולותיו של נציב תלונות הציבור בשנת תשל׳׳ז ביום ד׳ בכסלו תשל״ח

 (14 בנובמבר 1977).

ר ב פ י ה ר ב  ד

 הנפתח אחרי חג הסוכות. בעקבות הקדמת מועד הבחי
 רות לכנסת התשיעית ותחילת מושבה הראשון, מוצע
 לקבוע׳ כי גם בשנה זו יוגש הדין וחשבון סמוך למועד

 הרגיל להגשתו.

 לפי סעיף 46 (א) לחוק מבקר המדינה׳ על המבקר׳
 בתפקידו כנציב תלונות הציבור׳ להגיש לכנמח מדי
 שנה׳ בראשית מושב הכנסת׳ דין וחשבון על פעולותיו.
 דין וחשבון זה מוגש לכנסת כרגיל בתחילת כנם החורף

 ! ס׳׳זז חשי״ח, עמ׳ 92; זזש^״א, עמי 112.
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 מתפרסמת כזה הצעת חדק מטעם חכר הכנסת :

 חוק שירות התעסוקה(תיקון מסי 5), תשל״ז-1977

 החלטת סעיף 77 1, במקום סעיף 77 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט-1959! נלהלן - החוק העיקרי),

 יבוא:

 ׳־עבירות בקשר 77. מעביד או מי שזקוק לעובד שעבר על הוראה מהוראות הפרק

 לפרק השבי השני, דינו - קנס שלושת אלפים ושבע מאות וחמישים לירות בשל כל

 אדם שלגביו נעברה העבירה: היתה העבירה בשל קבלת אדם לעבודה
 או אי־קבלתו, דינו — ששת אלפים לירות בשל כל אדם כאמור וקנס
 נוסף מאתיים וחמישים לירות לכל יום שבו העביד עובד תוך הפרת הוראה

 כאמור.״

 חיקיז םעיף »8 2, בסעיף 80 לחוק העיקרי, פסקה (2) - תימחק׳ ופסקה נ3) תסומן(2).

ד פ ס י ה ר ב  ד

 ידוע כי מעסיקים ציבוריים ופרטים מקיימים במקרים
 רבים הגבלת גיל בקבלת עובדים לעבודה.

 האפליה על רקע הגיל מקפחת עובדים שהם מבחינה
 מקצועית, שכלית וגופנית מוכשרים בהחלט למלא את
 תפקידם. אפליה זו פוגעת במיוחד בעולים חדשים ומכ

 בידה בצורה חמורה על אפשרויות קליטתם בעבודה.

 חבר הכנסת י׳ דרניצקי(מדיו)

 הפרק השני לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט-1959׳ דן
 בנושא הזיקה ללשכת עבודה ודרכי פעולתה.

 פירוט העבירות שבסעיפים 77 עד 80 לחוק איגו
 ממצה וקיימות עבירות נוספות בפרק השני לחוק העיקרי

 שמן הראוי לקבוע בצידן עוגש מתאים.

 אחת מאלה היא עבירה על איסור אפליה בקבלה
 לעבודה, בעיקר מחמת גילו של העובד.

 1 ס״ח תשי״ט, עני׳ 32; חשכ״ט, עמ׳ 77; תשל׳׳א, עמ׳ 180; תשל״ג, עמי 261; השל״ז, עטי 46,
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