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 מתפרסמות בזה הצעות חדק מטעם הממשלה:

 חוק הדשות השניה לסלויזיה ודדיו (תיקון מסי 3), [513]
 התשנ״ב-992ו

 תיקון סעיף 134 1. בסעיף 134 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-1990!, במקום ההגדרה ״תקופת

 ביניים״ יבוא:

 ״״תקופת ביניים״ - התקופה שמיום תחולתו של חוק זה עד יום כ״ט בסיון התשנ״ב (30

 ביוני 1992).״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תוך כדי תהליך פרסום המכרזים לקבלת זכיונות
 לשידורי מלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
 התש׳ץ־1990, נתגלו קשיים שלא נצפו מראש ונוצר צורך
 בהארכת תקופת הביניים שעל פי החוק עומדת לפוג ב־31

 במרס 1992.

 י סייח החש׳׳ן, עמי 59; התשנ׳׳א, ענד 102.

 חוק דישום ציוד וגיוסו לצגא־הגנה לישראל (תיקון מס״ 2), [4ז5]
 התשנ״ב-1992

 תיקיו סעיף 9! 1. בסעיף 19(3) לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־הגנה לישראל, התשמ״ז־11987 (להלן -

 החוק העיקרי), במקום הקטע ״כאמור בסעיף 21, וכן ישולם פיצוי נוסף בשיעור השווה לדמי

 שימוש בעד שלושים ימים נוספים״ יבוא: ״וכן ישולם פיצוי נוסף בשיעור השווה לדמי שימוש

 בעד שלושים ימים נוספים - והכל במועד לתשלום פיצויים כאמור בסעיף 21״.

 כדי לאפשר לרשות השניה לטלויזיה ורדיו לסיים תהליך
 הוצאת המכרזים ולאפשר לבעלי הזכיונות שייבחרו להתא
 רגן כיאות לקראת ביצוע השידורים מוצע להאריך את תקופת

 הביניים הקבועה בחוק בשלושה חדשים.

ר ב ס  ה

 תשלום הפיצויים כאמור בסעיף 21, וכן ישולם פיצוי
 נוסף בשיעור השווה לדמי שימוש בעד שלושים ימים
 נוספים; שולמו הפיצויים כחלקם, ישולם פיצוי נוסף
 ־ חלקי גם בעד התקופה שעד מועד תשלום יתרת
 הפיצויים, לפי חלקה היחסי של יתרת הפיצויים
 במלוא הפיצויים; לעניו פרק זה, ״ציוד באבדן גמור״
- צייד שניזוק באופן שאץ זה אפשרי או סביר,

 בנסיבות הענין, לתקנו.״

 סעיף זה אינו קובע מועד לתשלום הפיצוי. מוצע
 שהמועד לתשלום הפיצוי יהיה 30 ימים מהיום שקבע המנהל

 את סכומו, כפי שנקבע בסעיף 21(א) לחוק.

י ר כ  ד

 סעיף 1

 סעיף 19(3) לחוק רישדם ציוד וגיוסו לצבא־הגבה
 לישראל, התשמ״ז-ד198, קובע כי על צה״ל לשלם פיצוי
 נוסף עבור ציוד מגויס שאבד או שנגרם לי נזק שהוגדר על

 ידי שמאי כאבדן גמור, וזה נוסחו של הםעיף:

 ״מועד תשלום דמי שימוש

. . . .19 

 (3) אבד הציוד שגויים או נגדם לו נזק ששמאי,
 שמינה לענין זה המנהל (להלן ־ השמאי), הגדירו
 כציוד באבדן גמור, ישולמו דמי השימוש עד למועד

 ס״ח התשמי׳ז, עמ׳ 56; התשנ״א, עמי !14.
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״ יבוא ״בסעיף 20״. תיקון סעיף 21 ג) )  2. בסעיף 21(א) לחוק העיקרי, במקום ״בסעיף 20(א) או

ר י־ ב ס ה ־ י ר ב  ד

 ״תיקיו נזק ופיצויים כשל נזה

. .  20. (א) .

 (ב) בנוסף לפיצוי האמוד כסעיף קטן(א) ישולם פיצוי
 נוסף בשיעור השווה לדמי שימוש בעד פרק הזמן שהשמאי
 קבע כדרוש בנסיבות הענין לתיקונו של ציוד מהסוג שניזוק.

 (ג) . . .׳׳

 סעיף 2

 בדישה לסעיף 21(א) לחוק העיקרי נאמר: ״המועד
 לתשלום פיצויים כמפורס בסעיף 20(א< או (ג) הוא תוך
 שלושים ימים מהיום שקבע המנהל את סכום הפיצויים...״

 לא נקבע בסעיף זה מועד לתשלום פיצוי נוסף ומוצע
 שהמועד לתשלומו יהיה גס הוא תוף 30 ימים מהיום שנקבע
 סכום הפיצוי הנוסף. חה נוסחו של סעיף 20(ב)־לחוק

 העיקרי:

 מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 חוק לעידוד המגזד העסקי (קליטת עובדים)(הודאת שעה) [5-ן5]
 (תיקון מסי 1¿ התשנ״ב-1992*

 1. בסעיף 3(ב) לחוק המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ״א- תיקון סעיף 3

 1991*, במקום ״או לעובד״ יבוא ״בשל העובד״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חלה גם על המענק לחיילים משוחררים, וכתוצאה מכר אין
 למעסיקים עניין לקבל חיילים משוחררים לעבודה. שהרי לא

 יקבלו בשלם תמריץ או שיקבלו תמריץ מופחת.

 לפיכך מוצע לתקן את נוסח סעיף 3(ב) האמור ולקבוע
 בו כי מסכום התמריץ ינוכה רק הסכום המשתלם למעביד

 עצמו בשל עובד כאמור.

 חברי הכנסת: שושנה ארבלי־אלמתלינו, גדליה גל

 חוק המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה),
 התשנ׳׳א-1991, קובע כי מעסיק אשד יקלוט עובדים נוספים

 יהיה זכאי לתמריץ מאוצר המדינה.

 הודאה זו נוסחה בסעיף 3(3) כך: ״מסכום התמריץ
 ינוכה כל תשלום אחר המשתלם למעסיק או לעובד מקופת
 אוצר המדינה או על פי כל דין, בשל הכשרה מקצועית או
 סיוע לקליטה בעבודה״. הוברר לועדת הכלכלה כי הוראה זו

 יי הצעת חוק סס׳ תתתקל״ו, הועברה לועדה ביים ס׳ בשכס התשנ״ב (14 בינואד 1992).
 1 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 201; הצ״ח 2101, התשנ״ב, עמ׳ 164.
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