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עמוד
הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס׳ ) (15העסקת אישה בהריון בעבודת לילה ,בשעות
נוספות ובמנוחה השבועית( ,התשנ״ז-ד 99ו
הצעתחוקלתיקוןפקודתהמשטרה)מס־)(16עגידתתגזיהוי/התשנ־ז-ד199
הצעת חוק רשות השידור גתיקץ מס׳  2ו()ביטול האגרה בער החזקת מקלט טלוויזיה(,
התשנ״ז1997-
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק עבודת נשים)תיקון מם׳ ) (15העסקת אישה בהריון בעבודת לילה,
בשעות נוםכנות ובמנוחה השבועית( ,התשנ״ז997-ו*
תיקון סעיף 10

בחוק עבודת נשים ,התשי־ד954-ו  ,בסעיף 0ו ,אחרי ׳׳לא יעבידנה־ יבוא ״בעבודת
.1
לילה־ ובמקום הסיפה החל במילים ״אף אם היה רשאי״ יבוא ׳׳אלא אם כן הודיעה העובדת
למעבידה בכתב ,בי היא מסכימה לעבוד בעבודת לילה ,בשעות נוספות או במנוחה
השבועית״.
ו

דברי הסבר
סעיף 0ו לחוק עבודת נשים ,התשי״ד954-ו
)להלן  -החוק( קובע לאמור:
״עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה
 .10עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על
כך למעבידה ,ומשעשתה בך ,או משנודע על בך למעביד
בדרך אחרת ,לא יעבידנה בשעות נוספות ובמנוחה
השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך ,אף אם היה
רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה
ומבותה ,התשי״א ;1951 -הוא הדין לגבי עבודת לילה ,אם
העובדת הודיעה למעבידה בכתב ,בי אין היא מסכימה
לעבוד עבודת לילה.״
הסעיף ,כנוסחו היוס ,מונע מאישה הנמצאת
בהודש החמישי להריונה להמשיך ולעבוד בתקופת
ההריון מעבר לשעות עבודתה הרגילות .באשר לעבודת
לילה ,החוק מאפשר להעביד אישה בהריון בעבודה

כאמור אלא אם בן הודיעה בכתב בי אין היא מסכימה
לכך.
מעב זה מגביל נשים בהריון בעבודתן ,מביא
לפגיעה בשכרן ופוגע באפשרות שילובן של נשים
בעבודה.
לפיכך מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי אישה
בהריון בחודש החמישי להריונה ואילך ,תוכל לבחור אם
ברצונה לעבוד בשעות נוספות ,במנוחה השבועית או
בעבודתי לילה.
חברי הכנסת :תמר גוז׳נסקי ,דליה איציק ,רפאל

אלול ,פיני בדש ,נעמי בלומנטל ,יעל דיין,
יהודה הראל ,אליעזר זנדברג ,אברהם יחזקאל,
ענת מאור ,חגי מירום ,מרינה סולודקין ,סאלח
סלים ,אברהם פורז ,יורי שטרן

הצעת חוק מס׳ פ ;1341/הועברה לועדה ביום י־ד באייר התשנ־ז) 21במאי .(1997
ס״ח התשי׳׳ד ,עמי  ;154התשנ־ו ,עבר  ;181ה־ח התשנ־ז ,עבר .346

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס׳  6ו()ענידת תג זיהוי(,
התשנ״ז997-ו*
תיקון סעיף 79

ו.

בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל״א971-וי ,בסעיף  ,79בסופו יבוא:
׳׳) (3שוטר לבוש מדים שאינו עונד תג זיהוי כאמור בסעיף 5א)א( ,לא יהיה מוסמך
לפעול בהתאם להוראות סעיף זה.״

הצעת חוק פ ;195/הועברה לדעדה ביום ב׳ בכסלו התשנ־ז) 13בנובמבר .(1996
דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש דו ,התשל־א ,עט•  ;390ס־ח התשנ־ז ,עמי .126
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בחוק העונשין ,התשל״ז , 1977--אחרי סעיף  154יבוא:
ג

־סייג לסמכויות
שוטר

54וא .שוטר לבוש מדים שאינו עונד תג זיהוי גלוי לעין ,הנושא את שמו
ישם משפחתו ,לא יהיה מוסמך לפעול בהתאם להוראות סעיפים 53ז
ו ־ 54ו.״

תיקון חוק
העונשין

דברי הסבר
מרצע בי שוטר יוכל להפעיל את סמכויותיו לעבין
פיזור התקהלויות בלתי חוקיות והתפרעויות ,בהתאם
להוראות סעיף  79לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,
התשל־א-ו ,197וסעיפים 53ו ו־54ז לחוק העונשץ,

1

התשל״ז 977-ו ,רק כאשר הוא עונד תג זיהוי הנושא את
שמו ,וזאת כדי לאפשר הגשת תלונה נגד שוטר אשר
השתמש בכוח בלתי סביר לפיזור התפרעויות כאמור.
הבר הכנסת רחבעס זאבי

ס־ח התשל־ז ,עמ׳ .226

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

העעת חוק רשות השידור )תיקון מסי ) (12ביטול האגדה בעד החזקת
מקלט טלוויזיה( ,התשנ״ז-ד99ו*
ביטול סעיפים
2 9

ע ד  2 9ג

תיקון סעיף 32א

בחוק רשות השידור ,התשב״ה) 1965-להלן  -תחוק העיקרים סעיפים  29עד 29ג -
.1
בטלימ.
י

.2

בסעיף 32א -
)(1

בכותרת השוליים ,במקום ״לאגרות ולתקציב׳ יבוא ״לתקציב־;

) (2במקום ״אגרות לפי סעיף )29א( והתקציב־ יבוא ״התקציב־ ובמקום ־טעונים״
יבוא ״טעון־.

דברי הסבר
חוק רשות השידור ,התשכ־ה 9*5-ו )להלן
סעיפים
 החוק( מחייב תשלום אגרה שנתית בעד 1ו־2
החזקת מקלט טלוויזיה.
סעיפים  29עד 29ג לחוק ,שמוצע לבטלם ,וסעיף
32א שמוצע לשנותו ,קובעים לאמור:
״אגרות בעד מקלטים
) .29א( הועד המנהל יטיל ,בדרך שתיקבע בתקנות,
אגרה שנתית)להלן  -אגרה( בעד החזקת מקלט טלויזיה,
בין דרך כלל ובין לסוגי מקלטים ,-בתקנות באמור ייקבע
מועד תשלום האגרות ,ובלבד שיותר לשלם את מלוא

האגרה בשיעורים ,-מותר לקבוע בתקנות כאמור ,הוראות
בדבר -
)ו( דרכי גביית האגרה ,במישרין או בגבייה
מרוכזת או בדרך אחרת;
) (2מתן הנחה למי ששילם את מלוא האגרה
מראש או באמצעות גבייה מרוכזת:
) (5מתן פטור מתשלום האגרה ,בולה או מקצתה,
לסוגים מסוימים של מחזיקי מקלטים;
) (4חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת
קנס פיגורים במקרה של אי תשלום האגרה ,כולה
או מקצתה ,במועדה.

הצעת חוק מסי  :899/3הועברה לועדה ביום כיו באדר א׳ התשנ״ז) 5במרס .(1997
ם־ח התשב־־ה ,עמ׳  ;106התשניו ,עמ׳ .308

הצעות חדק  ,2623ייא בסמן התשנ״ז16.6.1997 ,
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תחילה

.3

תהילתו של חוק זה ביום י״ג בטבת התשנ״ט ) 1בינואר 999ו(.

ד ב ר י הם ב ר
)ב( האגרה ,הריבית ,הפרשי ההצמדה והקנס
ייגבו על פי פקודת המסים )גביה( ,כאילו היו מס
כמשמעותו באותה פקודה.
)ג( המנהל הכללי או מי שהוא הסמיכו לבך רשאי
לוותר על ריבית ,הפרשי הצמדה או קנס ,כולם או
מקצתם ,אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור בתשלום
האגרה גרמו נסיבות שלא היתה לחייב שליטה עליהן.
)ר( ומה()בוטלו(.
)ו( סעיף  5לפקודת הטלגרף האלחוטי לא יחול על
החזקת מקלט שלגביה הוטל קנס פיגור.
חובת הידעה של סוחר
29א) .א( סוחר שמכר או השביר מקלט טלוויזיה
ישלח הודעה על בך לרשות השידור בדרך ,במועד ולפי
פרטים שייקבעו בתקנות; לא שלח הודעה כאמור ,דינו -
קנם  1,000לירות.
)ב( לעניין סעיף זה ,״סוחר״  -מי שעסקו או חלק
מעסקו מסחר סיטוני או קמעוני במקלטי טלוויזיה.
חובת הודעה של מחזיק
29ב) .א( מי שאינו סוחר ,והגיע להח־קחו מקלט
טלוויזיה הטעון תשלום אגרה ,ימסור הודעה על כך
לרשות השידור ,בדרך ולפי פרטים שייקבעו בתקנות ,תוך
שלושים יום מהיום שהמקלט הגיע להחזקתו או תוך
ששים יום מיום פרסומו של חוק רשות השידור )תיקון
מס•  ,(4התשל״ד973-ו ,לפי המועד המאוחר.
)ב( העובר על הוראות סעיף קטן)א( ,דיני  -קנס
0ס 5לירות ,ורשאי בית המשפט גם להטיל עליו כפל
אגרה בשל השנה הראשונה שבה החזיק את המקלט ללא
מתן הודעה או תשלום האגרה.

אגדות באזוריה
29ג .הוראות חוק זה והתקנות שלפיו בדבר אגרה בעד
החזקת מקלט טלוויזיה יחולו גם על תושב אזור יהודה
והשומרון או אזור חבל עזה שהוא אחד מאלה:
) (1אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות,
החשייב952-ו;
) (2רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם
האוכלוסין ,התשכ־ה965-ו;
) (3זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות,
התש־י-ם95ז;
) [4חבר בני אדם שבו אחד מן המנויים בפסקאות
) ו( עד ) (3הוא בעל שליטה כמשמעותו לפי סעיף
 (9)32לפקודת מס הבנסה.
אישור ועדת הבספימ לאגרות ולתקציב
32א .אגרות לפי סעיף 29א והתקציב לפי סעיף 31
טעונים אישורה של ועדת הכספים של הכנסת.־
אגרת הטלוויזיה מוטלת על כל מי שמחזיק מקלט
טלוויזיה גם אם רכש את המקלט לעורר שימוש בקלטות
וידאו בלבד וגם אם אינו נהנה בלל משידורי רשות
השידור לאור ריבוי הערוצים והקמת הרשות השניה
מכוח חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התשץ.1990-
לפיכך מוצע לבטל את האגרה בעד החזקת מקלטי
טלוויזיה.
מוצע כי האריך התחילה של החוק יהיה ו
סעיף 3
בינואר  1999בדי שיהיה די זמן למצוא
מקורות אלטרנטיביים למימון רשות השידור ,במו למשל
פרסום מסחרי והשתתפות תקציבי בתכניות רבות.
חבר הכנסת בנימין אלץ
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