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מתפרשמת כזה מטעס ועדת הכספים הצעת חזק של חברי הכנסת:

חוק מימון מפלגות )תיקון מס׳  ,(5ה ת ש מ ״ א 1981 -
תיקי! בע־ף 4

.1

בסעיף  4להוק מימון מפלגות ,התשל״ג— / 1973אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( סיעה תהיה זכאית להחזר הוצאות מימון של הוצאות בחירות שנשאה בהן.
)ה( לענין סעיף זה ,״הוצאות מימון״ — הוצאות מימון ששולמו למוסד פיננסי
בקשר לאשראי שניתן לסיעה להוצאות בחירות שנשאה בהם הסיעה החל מ־15
ימים אחרי היום הקובע ,ובלבד שלא יוחזרו הוצאות מימון לגבי אשראי שעלה
על סכום מימון הוצאות בחירות שהסיעה זכאית לו לפי סעיף  3ושטרם שולם לח
על פי סעיפים קטנים )א( או)ב(.״
חברי הכנסת א׳ אכטכי ,י׳ חשאי וחי קופמן

 1סייח ד.תשל״ג עמ׳  ;52התשל״ה ? ,כ ׳  ;84חתש־׳ם ,עמי .183
ז

מתפרסמת גזה מטעם ועדת העבודה רהודוחזד הצעת חדק של חכד הכגפת:

חוק לתיקון פקודת הגסיחות געגודה )מס׳  ,(3ה ת ש מ ״ א 1981 -
ה ו ס פ ת סעיף «236

 1 .א ח ר י סעיף  236לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,התש׳׳ל— ,970Uיבוא:
״קנט

236א) .א( נוכח מפקח עבודה כי לא נקטו באמצעי הבטיחות הנד
רשים על פי פקודה זו או על פי תקנה לפיה לגבי מכונה מסוכנת ,רשאי
מפקח העבודה לפי שיקול דעתו להטיל על העבריין ברירת קנס בסכום
של  2,000שקלים או להעמידו לדין.
)ב( מצא מפקח עבודה כי עובד הפר הוראת שימוש בציוד
מגן ,רשאי הוא להטיל לפי שיקול דעתו קנס של  100שקלים על העובד
או של  200שקלים על מנהל עבודה ,וזאת בנוסף ע ל האחריות המוטלת
על תופש המפעל או הבעל.״

דברי
תאונות העבודה הו מכת המדינה ,הן גורמות
לאבדן נפש ולנזק כלכלי גדול .בשנת  1977בהרגו
בתאונות עבודה  200עובדים ,נפגעו  90,000עובדים
ומהם נשארו נכים  6,000עובדים .למשק אבדו קרוב
לששה מיליון ימי עבודה ,לעומת  400,000ימי עבודה
שאבדו באותה שנה מחמת שביתות :פי  12יותר.
1

הסבר
מטרת הצעת חוק זו היא להגביר את הפיקוה ואת
ההרתעה על עבירות בטיחות בעבודה ,וזזות על ידי
קביעת מקרים שבהם תוענק למפקח עבודה סמכות של
הטלת קנם במקום הזמנה לדין.
חבר הכנסת ירוחמ משל

דיני מ ד י נ ת ישראל : ,ו ס ח חדש  ,16עמ׳  ;337ס״ח התשלי׳ד ,עמ׳  ;136ה״ח התש״ם ,עמי .256
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ח צ ע ו ת ח ו ק  ,1540י״ר באייר התשמ״א18.5.1981 ,

»תפרסמת בזה מכזעס ועדת ההינוף דהתרכות הצעת חרק של הבר הכנסת:

תוק מורשת העדות ,ה ת ש מ ״ א 1981 -
.1

מוקמת בזאת רשות ממלכתית להקר מורשת עדות ישראל ושמירתה

.2

מטרות הרשות הן:

הקמת הרשות
ח ט ם ד ו ת

)(1

להקור את מורשת עדות ישראל;

)(2

לאסוף ולתעד את החומר הקיים בנוגע למורשת עדות ישראל;

)(3

להקים גנזך לאומי שבו תישמר ותוצג המורשת הרוחנית והתרבותית

של עדות ישראל.

3

לרשות תהיה מועצה שמספר חבריה  15ובהם שני חברי הכנסת שתבחר

ו ע ד ת

מועצה

החינוך והתרבות של הכנסת ונציגי גופים אלה:

.4

)(1

משרד החינוך והתרבות;

)(2

האוניברסיטה העברית בירושלים;

)(3

אוניברסיטת תל־אביב:

)(4

אוניברסיטת בריאילן;

)(5

אוניברסיטת בן־^וריון בנגב;

)(6

אוניברסיטת חיפה;

)(7

מ כ ל ל ת בית ברל;

)(8

יד יצחק בן־צבי.

)א(

שר החינוך והתרבות ימנדי את המועצה הראשונה.

)ב(

המועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה.

)א( •המועצה הראשונה תתקין תקנון תוך שנה מיום הקמתה; התקנון יובא לאישור
5
הממשלה ולאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

כינוייש ראשונים

התקנון

)ב( בתקנון יהיו ,בין השאר ,הוראות בדבר פעילות הרשות ,הרכב המוסדות_ ,
תקופת כהונתם ,סמכויות המוסדות וחובותיהם ,סדרי עבודה ,צורת קביעת התקציב ודרך
ה ב א ת שינויים ותיקונים בתקנון.
)ג(
.6

יובטח מימון מאוצר המדינה כפי שתאשר ועדת הכספים של הכנסת.

שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ב י צ ת דתקנית

דברי הסבר
המציאות היום בישראל מראה כי תרבויות שלמות
שהתפתחו בעדות ישראל השונות כמקום גלויותיהן,
הולכות ונבחרות .מטרת חוק זה היא להקים גוף ממל
כתי שיחקור ,ישמור ויאסוף את כל אוצרות התרבות

ה צ ע ו ת ח ו ק  ,1540י״ו־ באייר התשמ׳יא18.5.1981 ,

של העדות חשובות ויציגם לעיני כל תושבי המדינה,
על ידי רשות השידוד ,המוזיאונים ,הוצאת ספדי לימוד
וכדי ,כפי שייקבע בתקבות מפורטות שיתקין שר החינוך
והתרבות,.
חבר הכבםת יהודה חשאי
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המחיר  60אגורות חדשות
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