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הצעת חוק הבחירות לכנסת )תיקון מסי ) (29העלאת אתוז החסימה(,
התשנ״ג*1993 -
בסעיף )81א( לחוק הבחירות ל כ נ ס ת ]נוסח משולב[ ,התשכ׳׳ט , 1969-במקום ״במספר שאינו

.1

1

פחות מ־)1.5%אחוז אחד וחמש עשיריות האחוז למאה(״ יבוא :במספר שאינו פחות מ־)2%שני א ח ו ד ם
למאה(״.

דברי
הבסיוץ בבחירות לכנסת ה־ !3מלמד כי העלאת אחוז
החסימה מ־ 1%ל־ 1.5%תרם תרומה משמעותית לצביונה של
הכנסת וצמצם את מספר הסיעות ב־.50%

הסבר
מוצע להעלות את אחוז החסימה ל־ 2%לפחות במגמה
לצמצם את מספד הסיעות בכנסת ולהגדיל בכך את מספר
חברי הכנסת בכל סיעה.
חבר הכנסת :דוד מגן

* הצעת חוק מס׳ גיד; הועברה לועדה ביום כ־ס נחשון התשנ־ב ) 25בנובמבר .(1992
י ס־ח התשכ־׳ס ,עמי  ¡103התשנ־ב ,עמ׳ .225

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:
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הצעת חזק חינוך ממלכתי)תיקון מס׳ ) (5שמע לימודים( ,התשנ״ג993-ל*
.1

בחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג ,'1953-אחרי סעיף  4יבוא:

•שבוע לימודים

4א,

שר החינוך ל א יהיה רשאי להנהיג במוסד חינוך רשמי שבוע לימודים של

פחות מ־ 6ימים בשבוע אלא באישור ועדת החינוך והתרבות ש ל הכנסת.״

דברי
מוצע לקבוע בחוק ששבוע לימודים מקוצר יונהג
באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,שתבדוק את
הנושא באופן יסודי לפני שתתץ אישורה־ לכך ,כדי שמאות

הסבר
אלפי תלמידים לא ישוטטו ברחובות ללא פעילות חברתית או
חינוכית.
.1.
״ •1ח כ לימור ליבנת

* הצעת חוק מס׳ ש׳׳מ; הועברה לועדה ביום י׳׳ג באייר התשנ״ג <* במאי .(1993
ם׳־ח התשי־ג ,עפ׳  ;137התש־׳ש ,עמ׳ .105
1
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