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 הצעת חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשג״ח-998ו
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 הצעת הוק שירות המרינה !גמלאות)(תיקון מסי :4) (חידוש תשלום קצבת פרישה).

 התשנ״ח-998ו

 מתפרסמת בזד. העעה חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 העעת חוק להסדרת הבטחזץ בגופים •ציבוריים, התשנ״ח-1998*

 ״מוסד״ - מכון, גוף, מפעל או ארגון הנותנים שירות בעל אופי ציבורי או פרטי;

 ״קצין בטחון מוסדי״ - מי שעמד בתנאי ההכשרה המפורטים בחוק זה:

 ״איש בטחון מוסדי״ - מי שעמד בתנאי ההכשרה המפורטים בחוק זה ומועסק במחלקת
 הבטחון במוסד;

 ״ועדה בוחנת״ - ועדת הרישוי במשמעותה בסעיף 5 בתפקידה בעורכת הבחינות על פי חוק
 זה, המפקחת עליהן והבודקת אותן.

 2. לא יעסוק אדם כממונה על בטחון במוסד שתפקידו אבטחת המוסד, עובדיו רכושו ייחוד העיסוק
 והמידע העסקי המצוי בו, אלא אם כן הוא קצין בטהון מוסדי לפי הוראות חוק זה.

 1. בחוק.-זה - הגדרות

 הצעת חוק מם׳ פ/216: הועברה לוועדה ביום כ״ו באדר א׳ התשנ״ז(5 ייגרס 997־־),
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 אדם כשיר להיות קציץ בטחון מוסדי אם נתקיימו בו בל אלה:

! הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל; ו ; 

 (2) מלאו לו 23 שנים:

 (ג) הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל או במערכת חבטחון;

 (4) הוא עבר הכשרה מקצועית בתחום הבטחיז וקיבל הכשרתו במוסד מוכר:

 (5) הוא עבר תקופת אימון במחלקת בטחון, בתקופה ולפי סדרים שייקבעו
 בתקנות;

 (6) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק
 בקצין בטחון מוסדי.

 (7) הוא עמד בבחינות מהבעיות שערבה הועדה הבוחנת שנושאיהן וסדריהן
 נקבעו בתקנות.

 4. אלה בעלי הכשרה מקצועית לעניין סעיף 2(4):

 (ו) אדם שכיהן כאיש בטחון מוסדי במשך ג שנים ויותר:

 :1:' בעל מקצוע המוכר על־ידי :עדת הרישוי, ואשר רכש נסיון של 5 שנים באותו
 מקצוע.

 5. לשם מתן הכרה במקצועות המקנים הכשרה לעסוק כקצין בטחון מוסדי ימנה השר
 לבטהוז הפנים •עדה בת 5 הברים (להל: - וער־ הרישוי) ובהם לפחות:

 {י; קצי: מש־טרה שדרגתו ניצב ומעלה והוא יהיה היושב ראש:

; של קציני הבטהו־ המוםדיים: צי י  ,2; נציג הארגון ־

; משרד הפנים. י צ  ׳•ב: ;

 כשירדה למקצוע 3.

 :ב־^ידר מקצוע

 6. תפקידי ועדת הרישוי הם:
 לבהו: כל פניה של מועמד לתפקיד קצי־ בטהון מוסדי ולקבוע אם להכיר
 במקצועו במקצוע שהקנה הכשרה מקצועית המאפשרת עיסוק כקצין בטהרן

 מוסדי;

 (2׳ לבדוק את עברו הפלילי של בל מועמד על פי נתוני משטרת ישראל ולקבוע האם
 הוא מסכן את בטחון הציבור:

 (3) לכהן כועדה בוחנת:

 (4) למלא את כל התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה.

 7. (א) מועמד הרוצה לעבור אימון לתפקיד קצין בטחון מוסדי, כאמור בסעיף 2(5) יגיש
 בקשה בכתב לוועדת הרישוי.

 הפק־- וע־ת

י הסבר ר ב  ד

 הצעת החוק באה לקבוע אמדת מידה להכשרתם
 המתאימה ולהעסקתם של קציני בטחון מוסדיים
 שיופקדו על בטהונם של עובדי המוסדות. על אבטחת

 הרכוש, הציוד והכספים, והמידע האישי והכלכלי.

 הצעת החוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים,
 ההשנ״ה-998ו, נועדה לתת מענה למצב שבו אחד
 התחומים החשובים הנוגעים לפעילות יומיומית של

 אזרחי המדינה פרוץ ואינו מוסדר בחקיקה.
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 (ב) אושרה בקשתו של מועמד, ייחשב כיום תחילה אימונו התאריך שבו אושרה
 הבקשה או התאריך שבו החל להתאמן לפי המאוחר משניהם.

 8. (א) בתום תקופת אימון שתפורט בתקנות ושתיעשה בפיקוחו של קצין בטחון מוסדי,
 יקבל המועמד אישור מוועדת הרישוי, כי עבר תקופת אימוץ כנדרש על פי חלק זה.

 (ב) ביקש מועמד להפסיק, באופן זמני או קבוע, את אימונו או להחליף כיקום אימון
 יודיע על כך לוועדת הרישוי ולא יעשה כן עד לקבלת אישורה.

 9. מועמד המבקש להיבחן בבחינות כאמור בסעיף 2(6) יגיש לוועדת הרישוי בקשה
 בצירוף מסמכים המוכיחים כי הינו עומד בתנאים המפורטים בסעיף 2(1) עד (6).

 10. סיעמד שעמד בבחינות יקבל מוועדת הרישוי תעודה המעידה כי הוא עומד בתנאי
 ההכשרה המפורטים בחוק זה.

 ו 1. ועדת הרישוי תעריך מרשם של כל מי שקיבלו תעודה לפי סעיף 0ו.

 12. השר לבטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. ביצוע ותקנות

 חבר הכנסת רענן בהן

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת בטעם ועדה הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק למניעת הגבלה בשימוש בתחבורה ציבורית, התשנ״ח-1998־

 ו. בחוק זה -

 ״רבב ציבורי״ ו־־׳רבב״ - כהגדרתם בסעיף ו לפקודה התעבורה'":

 ״החבורה ציבורית״ ־ שירות להסעת נוסעים בשבר, המופעל ברכב ציבורי, בכלי שיט, בכלי
 סיס או ברכבת, במסלול ובלוח זמנים קבועים מראש.

 2. לא תוגבל, בדרך כלשהי, זכותו של אדם להשתמש בתחבורה ציבורית בשל
 השתייכותו לדת, גזע, לאום, מין, עדה או מוצא או בשל אורח חייו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצורך בחוק המוצע התעורר בשל העובדה,
 שלאחרונה התפתחה, בבמה שבונות חרדיות, תופעה של
 הקצאת קווי אוטובוס מיוחדים לגברים בלבד או לנשים
 בלבד, או הכוונת נשים לחלק האחורי של

 האוטובוסים.
 הפליה זו בתחבורה הציבורית, על בסיס מין,
 עלולה להוות תקדים להפליות רחבות יותר על אותו

 כסיס או על בסיס אחר.

 ־ הצעת חוק מסי פ/440: הועברה לועדה ביום ד׳ בתמה התשנ״ז(9 כחלי ״*׳!.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 73 י.

 סיום והפסקת
 תקופת האימון

 הוכחת הזכות
 להיבחן

 תעודה

 מרשם

 מניעת הגבלה
 בשימוש בתהבורה

 ציבורית

 בהתאם למוצע, איסור ההגבלה על זכותו של אדם
 להשתמש בתחבורה ציבורית יחול על קווי תחבורה

 סדירים ולא על גםיעדה מיוחדות.
 לדעה האוצר העלות התקציבית הכרוכה ביישום
 הצעת ההוק מוערכת ב־5 עד סו מיליון ש׳׳ח, לדעת
 המציע אין להצעת החוק השפעה על תקציב המדינה.
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 3. העובר על הוראות חוק זה, דינו - מאסר שנתיים.

 4. שר התחבורה ממינה על ביצוע חוק זה,

 חכר הכנסת אברהם יחזקאל

 עונשץ

 ביציע

 מתפרסמת בזה ה־צעת חוק של חבר הכנסה מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 העעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מס׳ 42) (חידוש תשלום
 העבת פרישה), התשב״ח־995ו*

 1־ בהוק שירות המדינה (גמלאות) [ניסח משולב], התש״ל־םד9ו'. בסעיף 15, אחרי
 פסקה (5) יבוא:

 •׳(6) על אף האמור בפסקאות (4) ו׳(5), רשאי נציב השירות, משעברו עשר שנים
 מיום החלטת בית הדין למשמעת להקטין או לשלול את הזכות לקצבת פרישה,
 להחליט על חידוש תשלום קצבת הפרישה כולה או מקצתה, אם נראה לו צודק
 לעשות כן בנסיבות העניין; על החלטה לפי פסקה זו, לא תהא זכות ערעור לפי

 סעיף .43.״

 2. חוק זה יחול, מיום תחילתו, גם על מי שהוקטנה או נשללה קצבת הפרישה שלו, לפי
 החלטת בית הדין למשמעת, לפני מועד תחילתו -טל חוק זה.

 תיקון סעיף 15

י הסבר ר ב  ד

 מוצע בהצעת חוק :ו, כי משעברו עשר שנים מיום
 החלטתו של בית הדין למשמעת, יהיה נציב שירות
 המדינה מוסמך להחליט על חידוש תשלום קצבת
 הפרישה, בולה או חלקה, אם ראה כי הדבר צודק

 בנסיבות העניין.
 לדעת המציע אי אפשר להעריך את העלות
 התקציבית של יישום הצעת החוק, שבן לא ניתן לצפות

 את מספר הפונים ואת ההחלטות שיינתנו בעניינם.

 חבר הכנסת מקסים לוי

 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
 התש״ל-סד9ו, מאפשר בסעיף 3 ו לבית הדין למשמעת
 של עובדי המדינה להחליט, יוסף על פיטוריו של עובד,
 גם על הקטנת קצבת פרישתי(פסקה (4) באותו סעיף) או
 על שלילתה המוחלטת (פסקה ;ז: באותו סעיף;.
 משהחליט ביה הדין למשמעת החלטה שבדו, אין בחוק
 סמכות לשוב ולדון בהחלטה ולחדש אה תשלום הקצבה,

 בולה או מקצתה, גם אם עברו שנים רבות.

 הצעת חוכז מס׳ פ/445ו; הועברה לוועדה ביום י״ט בחשון ההשנ׳׳ח (19 בנובמבר 1997)
 טייח ההש־ד. עבר 65: ההשנ״ז, ענד ו 21.
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