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ה הצעת הוק טטע0 הממשלה:  מתערפמת מ

 חוק שירות בעחון(תיקון מסי 18), התשמ״ו~1986

בת הכשר  ״חו
 דזקיאית

 1. במקום סעיף 16 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 1 (להלן —
 החוק העיקרי), יבוא:

 16. (א) שר הבטחון רשאי, באישור ועדת החוץ והבטחון של המסת,
 לקבוע בתקנות כי תקופה שלא תעלה על שנים עשר החדשים הראשונים
 לשירותו הסדיר של יוצא צבא תוקדש, לאחר אימון צבאי ראשוני,

 להכשרה חקלאית.

 (ב) בתקנות כאמור דשאי שר הבטחון לקבוע גם־ את ענפי המשק
 החקלאי שהכשרה בהם יראו כהכשרה חקלאית, וכן את הסדרים והמשטר

 שינהגו בהכשרה'חקלאית כאמור.״

ת סעיף 16 פ ל ה  ה

ף ״ 2. בסעיף 17(ב) לחוק העיקרי, במקום ״סעיף 16(2)״ יבוא ״סעיף 16״. י ע ת פ ק ל  ת

, יבוא במקום סעיף  3. מתחילת חוק שירות בטחון [נוסה משולב], התשמ׳יו—1986 2
 21 בו, סעיף 16 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

 תיקון הנוסח
 המשולב התשמ״ו

ה 4. תחילתו של חוק זה ביום א׳ בתשרי התשמ״ו (15 בספטמבר 1985). ל י ח  ת

ר כ ס י ה ד כ  ד

 (ד) עד יום א׳ בתשרי התשמ״ו (16 בספ
 טמבר 1985) רשאי שר הבטחון להורות לגבי
 יוצא צבא, כי תקופת שירותו הסדיר המיועדת
 להכשרה חקלאית תידחה או תוקדש, על אף
 האמור בסעיף קטן (א), כדלה או מקצתה, לשי

 רות סדיר שאינו בגדר הכשרה חקלאית.״

 בסעיף קטן (ד) ניתנה לשר הבטחון הסמכות להו
 רות כי תקופת ההכשרה החקלאית תוקדש כולה או
 מקצתה לשירות סדיר שאינו בגדר הכשרה חקלאית,
 אולם סמכות זו מוגבלת לתקופה הקבועה בחוק ויש
 צורך להאריכה מדי פעם בפעם באמצעות תיקון לחוק.
 מוצע לקבוע את הסמכות האמורה בחקיקת משנה
 מבלי שיהא צורך להכביד מדי פעם על הכנתה בהליכי

 חקיקה שיש להם אופי פורמלי.
 על פי התיקון המוצע תוענק לשר הבטחון הסמכות
 להתקין תקנות לעניו תקופת ההכשרה החקלאית באי

 שור ועדת החוץ יהבטחון של הכנסת.

 סעיף 16 לחוק שירות בט־חון, התשייי׳ט—1959 [נוכח
 משולב], קובע לאמור:

 ׳׳חוכת הכשרה חקלאית
 16. (א) שנים־עשר החדשים הראשונים לשי
 רותו הסדיר של יוצא צבא יוקדשו בעיקרם, אחר
 אימון צבאי ראשוני, להכשרה חקלאית, כפי
 שייקבע בתקנות, אל*1 שלגבי יוצא צבא שנשלח
 לשירות בחיל המדיר או בחיל הים רשאי שר
 הבםחון להורות שתקופת שירותו המיועדת להכ
 שרה חקלאית תוקדש, כולה או מקצתה, לשירות

 באותו חיל.
 (ב) תקופת שירותה הסדיר של אשה, לאחר
 תקדפת ההכשרה החקלאית, תוקדש לתפקידים

 שייקבעו בתקנדת.
 (ג) ענפי המשק שההכשרה בהם היא בגדר
 הכשרה חקלאית, והסדרים והמשטר של הכשרה

 חקלאית — ייקבעו בתקנות.

 נ ס״ח •התעזי״ס, עמי 256: הת־צמ״ה, עמ׳ 12.
ה התשמ״ו, ער:׳ 107. י  2 פ
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 מתפרסמת בזה הצעת חדק טטעפ הממשלה:

 חוק התיילים המשוחררים(החזרה לעבודה)(תיקון מסי 8),

ן 9 8 6 - ׳ ו  התשמ י

ה סעיף!4 ק י  1. האמור• בסעי־ף 41 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט—1949 !, ת
 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות חלקי אלא בהיתר מאת
 ועדת תעסוקה; ועדת תעסוקה שהיא כללית רשאית לתת היתר כללי לעבין סעיף

 קטן זה.

 (ג) במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו הימים שבהם נמצא העובד
 בשירות חלקי.

 (ד) בהליך, לפני ועדת התעסוקה לפי סעיף 21, על בעל המפעל הראיה שהפיטו־
 רים כאמור בסעיף קטן (א) היו בשל טעם שאיננו שירותו של העובד בשירות

 חלקי.״׳

ר  ד פ כ

 י שבהם־ הפיטורים בזמן שירות המילואים הם בלתי
 נמנעים, יהיה צורד לפנות לועדת תעסוקה והיא תוכל
 להתיר את הפיטורים על סמך היתר מיוחד או על סמר
 היתר כללי לסוגים של מקרים (סעיף קטן (ב) המוצע).

 כן מוצע כי במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטוריו
 של עובד לא יבראו ימי שירותו במילואים (סעיף קטן
 (ג) המוצע), שכן אחת ממטרות ההודעה המוקדמת
 היא לאפשר לעובד לחפש עבודה אחרת, ודבר זה

 נמנע ממנו בעת שירותו.
 עוד מוצע שבהליך לפני ועדת התעסוקה על פיטורי
 עובד יחול על בעל המפעל נטל הראיה שה פיטורים
 היו בשל טעם שאיננו שירותו של העובד י במילואים.
 הוראה זד באה בשל כך שבידי המעביד מצוי הידע
 המלא על הסיבות לפיטוריו של הערבד (סעיף קטן (ד)

 המוצע).

י ר ב  ד

 בסעיף 41 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לע
 בודה), התש״ט—1949, נאמר:

 ״זכות עוכד געי־דדת חלקי

 • ״41. העדרו של עובד מעבודתו במפעל לרגל
 שירות חלקי לא ייראה כהפסקה ברציפות• עבו
 דתו במפעל, ואם פיטר בעל מפעל עובד בשל

 שירותו בשירית" חלקי, בטלים הפיטורים.״

 עובד שפוטר כאמור, זכאי לפנות לועדת תעסוקה
 הפועלת מכוח םעימים 26 ו־21 לחוק והיא מוסמכת

 להורות. על ביטול הפיטורים או על מתן פיצוי כספי.

 מוצע לקבוע .:חוק הגבה נוספת שלפיה. עובד
 הנמצא בשירות מילואים אסור יהיה למעביד לפטרו ,

 בתקופת היותו במ״לואים. עם זאת, באותם מקרים

 1 ס״ח התש״ט, עמי 13; התשל׳׳ז, עמי 86.
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 מתפרפמת כדז הצעת חול! מטעמ ועדת החוהה, חוין ומשפט של הכנסת:

 תוק־יסוד: הכנסת (תיקון מסי 4ו), התשמ׳׳986-1ו

, במקום הםיפה המתחילה, במלים ״שנדון לעונש 1 ן סעיף 6 1, בסעיף 6 לחוק־יסוד: הכנסת קו  תי

 מאסר בפועל״ יבוא ״שנדון לעונש מאסר בפועל לתקופה, של שלוש שנים או יותר
 וטרם עברו חמש שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר״.

ק 2. סעיף 56א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969 3 — בטל. י  ״יקיז ח
כגסת 1 ת • רו  הבחי

ר כ ש ז י ו ו נ  ד

 פעיף 2 סעיף 56א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
 משולב], התשכ״ט—1969, קובע לאמור:

 ׳׳העכירות שכגינן נשללת הזכרת להיכחד

 56א. (א) העבירות האמורות בסיפה של סעיף 6
 לחוק״יסוד: הכנסת, הו עבירות על פרק ז׳
 לחוק העונשין, התשל״ז—1977, ופקודת מניעת

 טרור, התש״ח—1948.

 (׳ב) לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם
 •נעברה העבירה ונידון העבריין .אתרי תחילת
 חוק־יסוד: •הכנסת (תיקון מס׳ 8), או לפניה,.״

 , מאחר שכל ענינו של סעיף 56א לחוק הבחירות
 לכנסת אינו אלא קביעתן של העבירות בגד בטחון
 המדינה, :הרי השמטת אזכורן של עבירות כאמור,
 כמוצע בסעיף 1 לעיל, מייתרת את הוראת סעיף 56א

 לחוק הבחירות לכנסת, ומוצע לכן לבטלו.

 חבר הכנסת: רפאל איתן

 סעיף 1 סעיף 6 לחוק־יםוד: הכנסת קובע לאמור:

 ״הזכות להיכחד
 6. כל אזרח ישראלי שבידס הגשת רשימת
 המועמדים •הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת
 שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם
 בית משפט שלל ממנו זכות זד על פי חוק אד
 שנדון לעונש מאסר בפועל לתקופה של. חמש
 שנים'או יותר בשל עבירה נגד בטחון המדינה
 שנקבעת לכך בהוק הבחירות לכנסת וטרם עברו
 המש שנים מידם שגמר לרצות את עונש המאסר.״

 הזכות להיכלל ברשימת המועמדים לכנסת נשללת
 כיום רק ממי שנידון לעונש מאסר בפועל לתקופה של
 המש שנים או יותר ורק בשל עבירות מסויימות נגד
 בטהזן המדינה. מוצע להרהיב את מעגל העבירות
 שליגביהן • נשללת הזכרת להיכלל ברשימת מועמדים
 לכנסת, על ידי השמטה מסעיף 6 :האמור של ההתייחסות
 המיוחדת לעבירות בגד בטחון המדינה, וכמו כן להעמיד
 את תקופת המאסר בפדעל השזללת את הזכות, על

 שלוש שניס• במקום חמש שנים.

 1 סייח התשי״ח, עיי׳ 09; התשנ״׳׳ה, ay׳ 196; ה״ח התשמ־׳ה, עמי 268.
 2 ס״ח התשכ״ט, עמי 103.
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