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חוק הבזק )תיקון( ,התשמ״ב—1982

מתפרסמות עזה הצעות דמ־ס מטעם הטצמשא::

חוק לימוד חובה )תיקון מסי ) (11תיקון מסי  ,(2התשמ״ב1982-
תיקה סעיף 8

.1

בסעיף )8ז( לחוק לימוד חובה )תיקון מס׳  ,(11התשל״ח—— 1978
1

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״עד י״ג בתשרי התשמ״ג ) 30בספטמבר (1982״
יבוא ״עד ד׳ בתשרי התשמ״ה ) 30בספטמבר (1984״
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״עד י״ז בניסן התשמ״ג ) 31במרס (1983״ יבוא
״עד ט׳ בניסן התשמ״ה ) 31במרס (1985״.

דברי
סעיף  6לחוק לימוד חובה קובע את הזכאות
ללימוד חינם.
בסעיף  8לחוק לימוד חובה )תיקון מם׳ ,(11
התשל״ח— ,1978בקבע כי היטל חינוך על־יםודי ייגבה
על ידי המוסד לביטוח ליאומי ,תחולתו של סעיף 8
האמור היא ,לפי סעיף קטן )ז( ,לגבי עובד ומעביד
1

דזמגר
עד י״ג בתשרי התשמ״ג ) 30בספטמבר  (1982ולגבי
מי שאינו עובד עד יי׳ז בניסן התשמ״ג ) 31במרס
.(1983
כדי לאפשר חינוך על יטודי חיינם יש צורך להמ
שיך בגביית היטל חינוך על־יסודי במשך שנתיים
נוספות לפחות.
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חוק הנזק )תיקון( ,התשמ״ב1982-
תיקון סעיף !5

 .1י 'בסעיף  15לחוק הבזק ,התשמ׳׳ב־—) 1982להלן — החוק העיקרי( ,בסעיף קטן )א(,
1

במקום ״ועדת הכלכלה״ יבוא ״ועדת הכספים״,
תיקי! סעיף !6

.2

בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום ״ועדת הכלכלה״ יבוא ״ועדת הכספים״.

תחילה

.3

תחילתו של חוק זה ביום תחילת החוק העיקרי.

דברי
סעיפים )15א( ו־ 16לחוק העיקרי ,שמוצע לתקנם,
קובעים לאמור:
״.) .15א( השר ,בהסכמת שר האוצר ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע בתקנות את
התשלומים בעד השירותים המנויים בתוספת,
הניתנים מאת בעל רשיון.״
״ .16השד ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע בתקנות חובה
ותנאים לתשלום ריבית פיגורים ,הפרשי הצמדה
והוצאות גביה על תשלומים המגיעים בעד שי
רותי בזק ואשר לא שולמו במועד שנקבע לכך.״
על פי סעיף  62לפקודת הדואר ]ניסח חדש[,
התשל״ז—) 1976כפי שתוקן בשנת התשמ״א( ,מוסמכת

הפגר
ועדת הכספים של הכנסת לאשר את אגרות משרד
התקשורת ,לרבות שירותי הטלפון ושירותי הבזק האח
רים הניתנים :בידו ,וכן מוסמכת הועדה לאשר חובת
תשלום ריבית פיגורים והפרשי ההצמדה במקרה של
איתור בתשלומים האמורים.
מוצע לקבוע שועדת הכספים תהיה הועדה שתוסמך
לאשר את התעריפים גם לאחר שהשירותים יועברו
ממשרד התקשורת ל״בזק״ החברה הישראלית לתקשורת
בע״מ ,וזאת הן משום שיהיה בכך כדי להמשיך את
טיפולה בנושאים שהיא עוסקת בהם כיום והן מכיוון
שהיא עושה זאת גם לגבי נושאים דומים אחרים ,מ ה
תעריפי חברת החשמל ,שלהם השלמד הן על תקציב
המדינה והן על תקציבם של כלל האזרחים הנזקקים
לשירותים אלה.
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