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 מתפרסמת בזה היצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס׳ 8), התשנ״ה-1995׳

(להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף  1. בסעיף 2» לחוק עבודת הנוער, התשי״ג-953וי

 קטן(א) יבוא:

 ״(א) על אף הוראות סעיף 2, ילד שמלאו לו 14 שנים מותר להעבידו בתקופת

 חופשת לימודים רשמית, וילד שמלאו לו בו שנים מותר להעבידו בעבודה שאיננה

 עבודה תעשייתית בתקופת חופשת לימודים רשמית.״

 תיקון סעיף 2א

 סעיף 3(ב) לחוק העיקרי - בטל.

 במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 5. ילד, אף אם מלאו לו 5 ו שנה, לא יועבר ולא ירכול במקום שקבע שר

 העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד

 או היותו רובל, באותו מקום, עלולה להשפיע לרעה על התפתחותו

 הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית.״

.2 

.3 

 ״איסור עבודה
 במקומות מסוימים

 תיקון סעיף 3

 החלפת סעיף 5

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 סעיף 3(ב) לחוק קובע לאמור:

 ״גדל רוכלות לילד

 3. (א) ...

 (ב) שר העבודה רשאי להתיר רוכלות לילד אף

 אם עדיין 10 מלאו לו 15 שנה, אם בשים לב למצבו

 הכלכלי של הילד ימצא לנבון לעשות בן.״

 מוצע שילד שטרם מלאו לו 15 שנה לא יורשה

 לעבוד ברוכלות, בשם שאינו מורשה לעבוד בבל עבודה

 אחרת, אלא בתקופת החופשה מלימודים. על בן מוצע

 לבטל סעיף קטן זה.

 סעיף 3 סעיף 5 לחוק אוסר על ילד, אף אם מלאו לו

 15 שנה, לעבוד או לרכול במלון, בבתי

 קפה, באולם ריקודים, או במקום שבו מטפלים בחולי

 רוח.

 ביום אחת מהתעסוקות העיקריות של בני נוער

 הנה מלצרות. ואין סיבה שלא לאפשר להם לעבוד

 בעבודה זו כל עוד הדבר נעשה בעורה מפוקחת, מוסדרת

 סעיף 2(א) לחוק עבודת הנוער, התשי״ג-

 1953 (להלן - החוק}, קובע:

 סעיף ו

 ״גיל עבודה לילד

 2. (א) לא יועבד ילד שע׳־יין לא מלאו לו 15 שנה.״

 וסעיף 2א לחוק קובע:

 ״עבודה בחופשת לימודים

 2א. ;א) ילד שמלאו לו 4ו שנה מותר להעבידו

 בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף

 2.״

 האמנות הבינלאומיות בדבר הגיל המזערי

 להעברת ילדים אוסרות העבדת ילדים מתחת לגיל 14

 בעבודה תעשייתית בלבד. בארץ ילדים עובדים מגיל

 צעיר יותר והינם אחראים ועצמאיים מספיק לעשות בן

 בתחומי עבודה מסויימים.

 מוצע על כן לאפשר לילדים החל בגיל 15, לעבוד

 בתקופת חופשת הלימודים במסגרות ובמגבלות

 הקבועות בחוק.

 הצעת חוק מס׳ התשי״ג: הועברה לועדה ביום כ׳ בתמוז התשנ׳׳ג(9 ביוני 1993}.
 ם״ח התשי־ג, עמי 115; התשל״ג, עמי 190.
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 4. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף *2

 ״(ב) בחוק זה, ״לילה׳׳, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש״ט-11949, חל

 עליהם - פרק זמן של 2ו שעות שבין 20:00 ובין 8:00 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה,

 התש״ט־1949, אינו חל עליו, פרק זמן של 10 שעות ובהן השעות שבין 22:00 ובין

 6:00׳׳.

 לגבי צעיר - פרק זמן של •1 שעות ובהן השעות

 שבין 0ס:ם2 ובין 06:00.״

 בני הנוער ביום אחראים ועצמאיים מספיק לא רק

 לעבוד מגיל צעיר יותר אלא אף לעבור בשעות מאוחרות

 יותר בלילה. בגלל גילם הצעיר יש עדיין להבטיח

 הפסקת מנוחה נאותה, אך יש לאפשר להם לעבוד עד

 שעת לילה מאוחרת. התיקונים המוצעים בדבר איסור

 עבודת לילה תואמים אח האמנות הבינלאומיות

 שעליהן ישראל חתומה, בדכד העסקת לילה של

 ילדים.

 חברי הכנסת: רן בהן, דליה איציק, יוסף

 בא־גד, בלומנטל נעמי, עבד אלזהב

 דראושה, רחבעם זאבי, אליעזר זנדברג,

 נעמי חזן, שאול יהלום, יעחק לוי, לימור

 לבנת, ענת מאור

י ר ב  ד

 וחוקית. כן מוצע שלא לאסור עבודה עם חולי רוח. עם

 זאת ישנם מקומות שונים אשר אינם מתאימים

 להעסקתם של בני נוער מסיבות בריאותיות ואחרות.

 לענין זה מוצע בסעיף זה להסמיך את שר העבודה

 והרווחה לקבוע איסורים לעסוק בעבודות מםויימות

 במקומות העלולים להשפיע עליהם לרעה.

 סעיף 4 סעיף 24(אץב) לחוק קובע לאמור:

 ״איסור עבודת לילה

 24. (א) נער לא יועבר ולא ירבול בלילה.

 (ב) ״לילה״ פירושו -

 לגבי ילד - 12 השעות שבין 8:00 ו ובין סס:06

 2 ם״ח התש״ט, עמי 287.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

* ו 9 9 5 - ה ״ נ ש ה ׳ 10), ה ס ם (תיקון מ י מ ת חוק ה ע ע  ה

 1. בסעיף ס2כה(א) לחוק המים, התשי״ט-1959י - תיקון סעיף 20בה

 (1) בפסקה (ו), אחרי ״כל אדם״ יבוא ״למעט הגופים המפורטים בפסקה (3)״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים שנקבעו לפי סעיף 100(3) לחוק

, לגבי כל עבירה לפי סימן א1.״  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו2

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק המים מאפשר לציבור להגיש קובלנות על ישיר. הצעת חוק זו מטרתה ליתן אפשרות להגיש
 עבירות של זיהום מיס; זכות זו אינה מנוצלת במידה קובלנה גם לגופים ציבוריים ומקצועיים, מבלי שיצטרכו
 מספקת. אחת הסיבות לכך היא הדרישה להוכחת נזק להוכיח קיומו של נזק ישיר שנגרם להם עקב העבירה.

 חבר הכנסת בנימין טמקין

 • העעת חוק סס׳ א׳ תרל־ח; הועברה לועדה ביום י׳ב בכסלו התשניה (15 בנובמבר 1994).
 י ם־ת התשי״ט, עבד 169¡ התשנ־׳ד, עמ׳ 51.

 1 ס״ח התשכיה, עמי 307.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק הגבלת הפרסומת למועדי טבק לעישון (תיקון) (אזהרת משרד

 ׳ה-1995*

(להלן - החוק י  תיקון סעיף ד 1. בסעיף ד לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשבדג-983ו

 העיקרי.׳, בסופו יבוא:

ה 5% הי  ״השטה שבו בלולה האזהרה והתחום במסגרת (להלן - שטח האזהרה), י

 לפחות משטח מודעת הפרסומת.״

 תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

ר ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסחי  ״(ג) שר הבריאות, באישו

ת שבאזהרה: נוסח אזהרה חדש ייכנס ו תי  האזהרה ואת הגודל המזערי של האו

ך 250 תו • פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7. ו י י ם מ מי  לתוקפו תוך 45 י

ם פרסומו באמור - לגבי פרסום לפי סעיף זה.״ ו ם מי מי  י

ו לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא: ו 3. בסעיף ו  תיקון סעיף ו

ת חוק זה, דינו, ביחיד - קנס כאמור בסעיף 61(א^) ראו (א] העובר על הוראה מהו  י׳

ד - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק , ובתאגי 2 ו 7ד9 - ז  לחוק העונשין, ההשל״

 האמור.״

ם פרסומו. ו ם מי דשי  תחיל- 4. תחילתו של חוק זה ששה חו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ב. דלקת סימפונות: הזפת בעשן הסיגריות סותמת את
 הריאות :•מביאה לדלקת בסימפונית.

 4. סתימה בעורקי הרגליים: העישון גורם להערת עורקי
 הרגליים ואף לסתימתם.

 אשר על כן, יש להחמיר את ההגבלות על פרסומת
 למוצרי טבק, ולתת אפשרות סובה יותר לציבור להיות

 ער לסכנות הכרוכות בעישון.

 חבר הכנסת יורם לס

 העישון גורם למחלות המורות וקטלניות:

 סרטן ריאה: 9 מכל 10 מקר־ המחלה נגרמים כתוצאה
 מעישון. אין אפשרות לטפל בחולי סרטן הריאה,
 וד־מהלה מהווה, למעשה, גזר די־ מוות עבור

 ההול־ם.

 סתימה בעורקי הלב: רוב ההולים המגיעים לניתוחי
 מעקף הם מעשנים, והלק ניכר מהתקפי הלב נגרמים

 בתוצאה מעישון.

 הצעת חוק מסי הפייט: הועברה לועדה ביום ח׳ באדר התשנ״ג (ו במרס 1993).
 סייח ההשמ״ג, עמי 38.
 ס״ה חתשל״ז. עמי 226.
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