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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

, ( ן ת במימו ו פ ת ת ש ה מטרת החוק ו ת (תיקון) ( ו י ר בו ות העי ת חוק הספרי ע צ  ה
׳ב-2002*  התשם׳

 תיקון סעיף י 1. בחוק הספריות הציבוריות, התשל״ה-975ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -

 (ו) במקום ההגדרה ״ספרים״ יבוא:

 ׳•׳•ספר•׳ - ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקליט, ובן חומר גראפי,
 קולי או אור קולי אחר, והכל בכל צורה שבה הם מופצים, ולרבות בכתב

 לעיוורים;״

 (2) אחרי ההגדרה ״ספריה ציבורית״ יבוא:

 ״׳׳סרט״ - בכל דרך שבה הוא מופץ לרבות קלטת וידאו;

;  ״עיתון״ - כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת העיתונות2

 ״תקליטי• - בכל צורה שבה הוא מופץ, לרבות קלטת או תקליטור.״

 הוספת סעיף 1א 2. אחרי סעיף ו יבוא:

 ״מטרה 1א. חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת
 הציבור, במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח גישה
 סבירה לכל שירותי ספריה ציבורית, בזמינות ובאיכות סבירים, לצד

 אמצעים להבטחת מקורות המימון למימוש מטרה זו.״

 תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, אחרי ״השר רשאי״ יבוא ״לשם השגת מטרתו של
 חוק זה״.

 החלפת סעיף 5 4. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״שיעור השתתפות 5. (א) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, שר הפנים, מרכז השלטון
 המדינה המקומי והמועצה לספריות ציבוריות כמשמעותה בסעיף 8, יקבע, אחת
 לשלוש שנים, את העלות השנתית של הוצאות ההחזקה, הניהול והפיתוח
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 מטרת החוק. בעת חקיקת החוק השתתפה המדינה
 ב־ט/50° מעלות ההפעלה וההחזקה של הספריות
 הציבוריות. במשך השנים פחתה ונשחקה השתתפות
 המדינה ובשנת התקציב 2000 היא עמדה על ב־7%

 בלבד.

 סעיף 4 מוצע לקבוע במפורש בי אחת לשלוש
 שנים ייקבע מהי העלות השנתית של
 הוצאותיה של ספריה ציבורית, וכי אוצר המדינה
 והרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצויה הספריה
 הציבורית יישאו, בל אחד, ב־50% מהעלות השנתית

 שנקבעה.

 לאור ההתפתחויות שחלו מאז חקיקתו של חוק
 הספריות הציבוריות, התשל״ה-5ד9ו (להלן - החוק),
 לצורך ייעול ושיפור שירותן של הספריות הציבוריות,

 מוצע לתקן את תתוק במספר נושאים.

 סעיף 1 להגדרה ״ספר״ - מוצע לתקן את ההגדרה
 ״ספרים״ בך שבהגדרה ״ספר״ ייכללו כל
 סוגי דברי הדפום וכן סרטים, תקליטים, קלטות,

 •תקליטורים וכדומה.

 סעיף המטרה המוצע כולל התייחסות
 להבטחת מקורות המימון לצורך מימוש

 סעיף 2

 הצעות חוק מם׳ פ/219, פ/1197 ופ/02ב2, הועברו לועדה ביום ב״ז בתמוז התשס״א (18 ביולי 2001).
 ם״ח התשל״א, עבד •23.

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ ו19ו.
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 של ספריה ציבורית, לפי אמות מידה שיקבע השר (להלן - העלות
 השנתית); השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים להצמדת
 סכום העלוח השנתית, ובן הוראות בדבר הפחתת סכום העלות השנתית

 במקרים מיוחדים המצדיקים זאת.

 (ב) אוצר המדינה ישתתף בהחזקתה, בניהולה ובפיתוחה של
 ספריה ציבורית, בשיעור שלא יפחת מ־50% מהעלות השנתית שנקבעה

 לפי סעיף קטן(א).

 (ג) הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה, בניהולה ובפיתוחה של
 ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפהת מ־50% מהעלות

 השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן(א).״

 5. על אף הוראות סעיף 5(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, בחמש השנים הוראת מעבר
 הראשונות שלאחר תחילתו של חוק זה תשתתף רשות מקומית בהחזקתה, בניהולה

 ובפיתוחה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה, בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין אלה:

 (ו) 50% מסכום העלות השנתית שנקבעה לפי סעיף 5(א);

 (2) סכום השתתפותה בפועל בהחזקתה, בניהולה ובפיתוחה של אותה ספריה
 ציבורית בשנת 2000 כשהוא צמוד למדד; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים,

 יקבע כללים להצמדת סכום ההשתתפות.

 6. השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, תהיה החלה בהדרגה
 בהדרגה, בשיעורים שורים לפחות מדי שנה, באופן שעד תום שלוש שנים מיום תחילתו של

 חוק זה תושלם מלוא ההשתתפות.

ר ב ס  ה
 סעיף 6 מוצע שהשתתפות אוצר המדינה תוחל

 בהדרגה, כאמור בסעיף.
 הערכת משרד האוצר בדבר עלותו של החוק

 המוצע היא כ־0ד מיליוץ שקלים חדשים לשנה.
 מוצע כי המימון יבוא מהקטנת הרזרבה של תקציב

 המדינה.

 חברי הכנסת: נעמי חזן, חוסניה ג׳בארה, זהבה
 גלאון, אחמד טיבי, סופה לנדבר, האשם

 מחמיד, ענה מאור, זבולון אורלב

י ר ב  ד

 וזו לשונו של סעיף 5 שמוצע להחליפו:
 ״שיעור השתתפות המדינה

 5. השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עס שר האוצר ושר
 הפני• ולאתר שמיעת דעתם של הרשויות המקומיות
 והארגוני• הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור של
 השתתפותו של אוצר המדינה בהקמת ספריות ציבוריות,

 בתחזוקתן ובניהולן.״

 סעיף 5 מוצעת הוראה מיוחדת לחמש השנים
 הראשונות שלאחר תחילתו של החוק

 המוצע, במפורט בסעיף.
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 מתפרסמת בזה הצעה חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

מד בד העו עו ן מס׳ 6) ( ו ק י ת ) ( ד ל ת י ל ח ל מ ש ת ב עדרו הי  הצעת חוק דמי מחלה (
, התשס״ב-2002* ת) רי ש משפחה חד־הו א ר  ב

(להלן - החוק העיקרי)  תיקון סעיף י ו. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-993וו
 בסעיף ו -

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו המילים "או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של
 העובד״ - יימחקו:

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) על אף הוראות סעיף קטן(א) עובד כאמור באותו סעיף קטן שילדו נמצא
 בהחזקתו הבלעדית או שהוא הורה יחיד, זכאי לזקוף עד 12 ימים בשנה של
 היעדרות בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו: לענין זה
 ולענין סעיף ל(א), ״הורה יחיד״ ־ כהגדרתו בחוק משפחות חד־הוריות,

 התשנ״ב-21992.״

 תיקון סעיף יא 2. בסעיף ל(א) לחוק העיקרי, במקום ״או שהילד נמצא״ יבוא ״או היה העובד הורה יחיד
 או שילדו״.

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה ״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 זוגו חינו עובד עצמאי שלא בעדר מעסקו או שעסק
 במשלח ידו בימי היעדרות העובד כאמור, או שהילד

 נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד.״
 מוצע לקבוע כי עובר שהוא הורה יחיד כהגדרתו
 בחוק משפחות חד־הוריות, התשנ״ב-1992, יהיה זכאי
 להיעדר עד 12 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה

 הצבורים שלו.

 חברי הכנסת: תמר גוז׳נםקי, מוחמד ברבה, עיסאם
 מח׳ול, ענת מאור, נעמי חזן

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),
 התשנ׳יג-ג199, קובע בסעיף ו לאמור:

 ״היעדרות בשל מחלת ילד
 ז. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף
 עד 8 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו, על
 חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו הינו
 עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן

 ־ הצעות חוק -
 פ/2607; הועברה לועדה ביום ד• בתמוז התשם״ב (27 ביוני 2001):

 פ/2815; הועברה לועדה ביום ב״ח בחשון התשס״ב (14 בנובמבר 2001);
 פ/288: הועברה לועדה ביום כ׳ בכסלו התשס״ב (5 בדצמבר 2001).

 •• המועד ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ושלישית.
 י ם״ת התשנ״ג, עמי 134.
 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 147.
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