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! תוקף לחיבור מבגימ לרשת  הצעת חוק הספקת החשמל(הוראת שעה)(תיקון מס׳ ג)(הארכו,
 החשמל), התשס״ד-2004 59

 ה&נת תיק למניעת הטרדה מינית (תיקון מסי 2) (ניצול מרות בלימודים), התשס״ד-2004 60

 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבדי הכנסת מסעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הספקת החשמל(הוראת שעה)(תיקון מם׳ 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים
 לרשת החשמל), התשס״ד-2004*

 ו. בחוק הספקת החשמל(הוראת שעה), התשנ״ו-5<199 י בסעיף 10, במקום ״שבע שנים תיקון סעיף 10

ג במאי 2007).״ ו ) ז ״ ם ש ת ום י״ד בסמן ה ום תחילתו״, יבוא ״עד י  מי

ל חוק זה ביום ט־ו באייר התשם״ג(דו במאי 2003). תחילה  2. תחילתו ש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 (להלן —
 חוק התכנון והבניה), ובלבד שחלה עליו החלטת הממשלה
 מם׳ 205 מיום ט״ז בשבט התשמ־׳ז(15 בפברואר 1987) (להלן
 — ההחלטה), והוא בין המבנים אשר לפי ההחלטה האמורה

 חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-996ו
 (להלן — החוק), נחקק בשעתו כדי לאפשר חיבור לרשת
 החשמל של מבנה המונדר בחוק כ״בנין של קבע ששימש
 למגורים ערב תחילתו של חוק זה, גם אם אין לגביו היתר

 * הצעות חוק מסי פ/1477 ומסי פ/ג168; הועברו לועדה ביום ה׳ בשבט התשם״ד(28 ביטאר 2004).
 י ם״ח התשנ״י, עמי 56; התשס״א, עמי 24ו.

 הצעות חוק — הכנסת 38, ט״ז באדר התשס״ד, 9.3.2004 59



ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק חוקק בהוראת שעה לתקופה של שנתיים. בשנת
 התשנ׳׳ח החוק הוארך בשנה נוספת. ובשנה התשס־א -
 בארבע שנים נוספות, בהנחה שבמהלך תקופה זו יסתיים
 חיבור כל המבנים האמורים לרשת החשמל: לנוכח העיכוב
 החל בחיבור המבנים האמורים לרשת החשמל, מוצע
 להאריך את תוקף החוק בעוד כארבע שנים. החוק הוארך

 לאחרונה מכח סעיף 38 לוזק־יסוד: הכנסת,

 אינם מיועדים להריסה, אין לגביו צו הריסה שיפוטי ולא
 נתווספה לו תוספת בניה כלשהי לאחר יום 'ל׳ בכסלו

 התשמ׳׳ז(ו בינואר 0987־. .

 החוק מאפשר, כהוראת שעה, להתגבר על סעיף 57 ו א
 לחוק התכנון והבניה, הקובע הגבאת על הספקת חשמל,
 מים וטלפון למבנים שנבנו ללא אישור או ללא היתר בניה

 מהרשות המאשרת.

 חברי הכנסת: עזמי מוארה, גימאל זזזאלקוז, ואסל טאהא, טלב אלסאנע

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד האישה של הבגסת:

 חזגעת חוק למניעת הטדדח מינית (תיקון מם׳ 2) (ניצול מדות בלימודים),
 התשם״ד-2004*

ן - החוק העיקרי), בסעיף ל ה ל ) י ו 9 9 8 - ח ־ נ ש ת . בחוק למניעת הטרדה מינית, ה  תיקון סעיף 3 ו

 3(א)(6) -

 (1) בדישה, במקום ״בפםקאות המשנה (א) עד (ג)״ יבוא ־בפסקאות המשנה (א)

 עד (ה)״,

 (2< אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

ו י״ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות  ״(ד) לתלמיך בביתה ייב, י״ג א

 בלימודים;

ו לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית  (ה) לתלמיד א

 לבוגרים(בחוק זה — מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.׳

 תיקון סעיף 7 2. בסעיף ד(ז) לחוק העיקרי, במקום ׳׳מוסדות המקנים השכלה עיונית או מקצועית

 לבוגרים׳ יבוא ׳מוסד להשכלה לבוגרים׳.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תלמיד בכיתה י״ב, י״ג או י*ד. שאינו קטין, וכן תלמיד או
 סטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית
 לבוגרים, בנסיבות שבהן נעשה ניצול של יחסי המרות

 בלימודים

 סעיף *

 סעיף ד לחוק, שענינו נקיטת אמצעים בירי מעביד.

 מחיל בסעיף קטן(ז) שבו את הוראות אותו סעיף על מוסדות

 המקנים השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים,

 לאור ההצעה לד%סיף את פסקת משנה ;ה) לסעיף
 3(א)(6)(סעיף ו להצעת חוק זו), שבה מופיע הביטוי ״מוסד
 להשכלה לבוגרים*, מוצע תיקון טכני לשם התאמת המונח

 שבסעיף 7(ז) למונח שמופיע בפסקת המשנה האמורה.

 חברת הכנסת גילה גמליאל

 סעיף ו

 סעיף ג לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח—998ו
 (להלן - החוק) מונה רשימת מעשים המהווים הטרדה
 מינית: פסקאות (3) ו־(4) של סעיף קטן (א) שבו מונות
 כהטרדה מינית ה£עות חוזרות בעלות :אופי מיני
 והתייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו,
 ובלבד שאותו אדם הראה למטריד כי הוא אינו מעונין
 בהצעות או בהתייחסויות האמורות! פסקה (6) של סעיף
 3(א), שמוצע בהצעת חוק זו לתקנה, מונה סוגי אוכלוסיה
 הפטורים, בנסיבות המפורטות באותה פגוקה, מהחובה
 .להראות למטריד כי אינם מעונינים ;בהצעות או
 בהתייחסויות האמורות: מוצע להרחיב: את סוגי
 האוכלוסיה הפטורים מהחובה האמורה, ולכלול בהם גם

 * הצעת חוק מם׳ פ/1744• הועברה לועדה ביום ב*ז בטבת התשסיד(21 בינואר 2004).
 י ס־ח התשגיח, עמי 166: התשס־ד, עמי 294.
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