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מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעמ הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת:

הצעת חוק־יסוד :מבקר המדינה )תיקון מם׳ *(2
בחוק־יםוד :מבקר המדינה )להלן  -חוק־היםוד( ,בסעיף ד)ב( ,במקום ״חמש שנים״
ו.
יבוא ״שבע שנים״ ואחריו יבוא:
׳׳)ג( מבקר המדינה יכהן תקופת בהונה אחת בלבד.״

תיקון סעיף ל

,

תיקון סעיף 6

בסעיף  8לחוק־היסוד ,הסיפה המתחילה במילים ׳׳מי שכיהן״  -תימחק.

.2

דברי הסבר
חוק־יסוד :מבקר המדינה ,קובע בסעיף ד)ב( כי
תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה חמש שנים.
בסעיף  8בסיפה נקבע בי ״מי שכיהן במבקר המדינה שתי
תקופות רצופות בזו אחר זו לא יהיה מועמד בבחירות
לתקופה הסמוכה לאחריהן.״ לפיכך יבול מבקר המדינה
לבהן שתי קדנציות רצופות .ואולם ,אם רוצים להאריך
את כהונת מבקר המדינה ,הרי שתהליך הבחירה ייעשה

בעודו מכהן בתפקיד .במצב זה עלול המבקר להיות נתון
ללחצים מצד גורמים העשויים להשפיע על בחירתו
מחדש.
מוצע על בן שמבקר המדינה יכהן תקופת כהונה
אחת בלבד של שבע שביס.

חבר הכנסת מאיר שטרית

* הצעת חוק מס׳ פ :1908/הועברה לוועדה ביום ט״ז בטבת התשנ״ת ) 14בינואר .(1998
י ס״ח התשמ״ח ,עמי  ;30ה״ח התשנ״ח ,עמ׳ ל.23

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

העעת חוק עבודת נשים )תיקון מם׳ ) (18היעדרות מעבודה בשל הריון(,
התשנ״ח998-ו״
תיקון סעיף י

בחדק עבודת נשים ,התשי״ד954-ו  ,בסעיף דנה( ,בפסקה)ד( ,אחרי ״ובדיקות רפואיות
.1
שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים״ יבוא ״על ידי רופא נשים או הנעשים /ובסופה יבוא:
י

״בפסקה זו ,״רופא נשים״  -רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה
שניתן לד על פי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז6-ד) 19להלן  -הפקודה( ,או
רדפא מורשה המתמחה לקראת קבלת התואר האמור ,במדסד מרכר לפי הפקודה,
בפיקוחו של רופא בעל התואר האמור.״
ג

דברי הסבר
סעיף 7ה׳)ו( בחוק עבודת נשים ,התשי״ד,1954-
מתיר לעובדת בהריון להעדר מעבודתה ללא ניכוי
משברה ,אם ההיעדרות היא לצורך פיקוח רפואי אד
ז
י ק
ייקי י יאיי
בתחנה לבריאות האם והילד.
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מוצע לאפשר לעובדת בהריון להעדר מעבודתה,
ללא ניכוי משברה ,נם אם הפיקוח הרפואי או הבדיקות
הרפואיות השגרתיות נעשים על ידי רופא נשים.
חברי הכנסת :תמר גוז׳נסקי ,עזמי בשארה,
נעמי חזן ,האשם מחאמיד ,מרינה

םולודקין ,סאלח סלימ ,אחמד סעד
* הצעת חוק מס• פ9/דד ;1הועברה לוועדה ביום ה׳ בשבט התשנ״ח ) 4בפברואר .(1998
ס״ח התשי״ד ,עמ׳  ;154התשנ״ח ,עמי .136
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ׳ .594
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