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העעת חוק מבקר המדינה )תיקון מס׳ ) (28סמכויות נעיב תלונות העיבור(,
התשנ״ה995-ו*

הוספת סעיף 48

.1

בחוק מבקר המדינה ,התשי״ח 1958-ננוסח משולב[  ,בסופו יבוא:
י

״מעמד בלעדי

 .48הוראת בל דין שלפיה ימונה ,בגוף מבוקר ,אדם שתפקידו לברר
תלונות על אותו הגוף אין בה כדי לגרוע מסמכויותיו של נציב תלונות
הציבור על פי חוק זה.״
דברי הסבר

לאחרונה פורסם חוק המגדיר את מעמדו
וסמכויותיו של הממונה על קבילות הציבור )תיקון מס׳
 11לחוק רשות השידור(.

יש להניח שמוסדות גדולים נוספים ילבו בדרכי
רשות השידור וימנו אף הם ממונים על קבילות
הציבור.
מוצע להבטיח בחוק שחקיקה ,הן ראשית ו>*1ן
משנית ,לא תגרע מסמכויות נציב תלונות הציבור.

הצעת חוק מם׳ בק־ז; הועברה לועדה ביום ג• בשבט התשנ׳׳ה ) 4בינואר .0995
ס״ח התשי״ח ,עמי 92־ ,התשנ״ד .עמי 144־ ,ה״ח התשנ״ה ,עמ׳ ס2ו.
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חבר הכנסת דוד מגן

הצעת חוק שירות המדינה )גמלאות()תיקון מס׳ ) (37הגדלת תקופת השירות
לניצולי רדיפות הנאצים( ,התשנ״ה995-ו*

הוספת סעיף 100ג .1
יבוא:

אחרי סעיף 100ב לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש״ל-סד9ו ,
ו

״ניצול רדיפות
הנאצים

100ג) .א( מי שניצל מרדיפות הנאצים בתקופת מלחמת העולם השניה,
תחושב תקופת שירותו באופן שהגימלה שלה הוא זכאי תוגדל ב־,3%
ובלבד שאין בתוספת זו כרי לחרוג מן השיעור המרבי של ם 7אחוזי
גמלה.
)ב( לענין סעיף זה ,׳׳תקופת מלחמת העולם השניה׳׳  -התקופה
שהחלה ביום י׳׳ז באלול התרצ״ט ) 1בספטמבר  (1959ונסתיימה ביום ה׳
באלול התש״ה ) 14באוגוסט .{1945״
דברי הסבר

קבלת תוספת מיוחדת לגימלה שמורה היום רק
לעובד מדינה שהיה בתקופת מלחמת העולם השניה בן
5ו שנים לפחות .מוצע לבטל הגבלה זו ולתת את

1

התוספת המיוחדת לגמלה גם למי שהיה צעיר יותר
בתקופת מלחמת העולם השניה.

חברי הכנסת :אברהם הירשזון ,רחבעם
זאבי ,שאול יהלום ,דוד מגן ,שאול
עמוד ,סילבן שלום ,יעקב שפי
הצעת חוק מס׳ ברל״ח; הועברה לועדה ביום י׳ בשבט התשנ״ה ) 11בינואר .(1995
סיח התש״ל ,עמ׳ .65
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הצעות חוק  ,2356ב־ב בשבט התשנ־ה23.1.1995 ,
 0334*3030א5צ1

סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

