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מתפרסמת ב ז ה הצעת חוק של חבר ה כ נ ס ת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק המים )תיקון מם׳ בד()תעריפי המים לבתי מרחץ ,מקוואות
ובתי חולים( ,התש״ם*2000-
בחוק המים ,התשי״ט) 1959-להלן  -החוק העיקרי( ,האמור בסעיף )112ב( יסומן)ן(
.1
ובסופו יבוא ״ובלבד שהתעריפים למים המסופקים לשירותים ציבוריים שהם בתי מרחץ,
מקוואות ובתי חולים לא יעלו על  1.61שקלים חדשים למ״ק ,והם יתעדכנו לפי הוראות סעיף
112א״. .
י

תיקון סעיף 112

ד ברי הסבר

לפי המצב הקיים ,התעריף למים בעבור בתי מלון
זול מהתעריף לבתי חולים ,למקוואות ולבתי מרחץ.

מוצע שבתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות ישלמו
תעריף דומה לתעריף הנוכחי של בתי מלון.
חבר הכנסת מאיר פרוש

1

הצעת חוק מם׳ פ ;793/הועברה לועדה ביום כ״ו בטבת התש׳־ם ) 4בינואר .(2000
ם״ח התשי׳׳ט ,עמ׳  ;169התש״ם ,עמ׳ .74
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העעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה)תיקון מם׳ ) (18החזר הועאות על
אחזקת הקבר( ,התש״ם*2000-
תיקון סעיף 7ב

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש״ל970-ו  ,בסעיף 7ב ,אחרי ׳׳הוצאות
ו.
קבורה״ יבוא ״והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה״.
י

דברי

לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
התש״ל ,1970-זכאים הנפגעים או בני משפחותיהם
לפיצויים ולתגמולים שונים .אחד הנושאים אשר עדיין
אין בו השוואת תנאים עם נפגעי צה״ל ועם משפחות
החללים הוא נושא הטיפול בקברים ובמצבות .אין גוף
מקביל ליחידת ההנצחה של צה״ל .חוק זה בא להשוות

הסבר

במעט את הדברים .החזר הוצאות הטיפול בקברים
ובמצבות למשפחות ההרוגים יקל עליהן וישפר את
מצבן.
הערכת האוצר בדבר עלותו של החוק המוצע היא
כ־ 400,000ש״ח בשנה.
חבר הכנסת אלי גולדשמידט

הצעת חוק מם׳ פ ;651/הועברה לועדה ביום א׳ בכסלו התש״ס )0ו בנובמבר 999ו(.
סייח התש״ל ,עמי  ;126התשנ״ח ,עמ׳ .319
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העעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס׳ ) (10הפםקה לעורכי תפילה(,
התש״ם*2000-
תיקון סעיף 20

.1

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א , 1951-בסעיף  ,20בסופו יבוא:
ו

״)ד(

עובר רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.

)ה( זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ולאילוציה,
ובהתחשב בדרישות דת העובד.״

דברי

הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו להבטיח את קיום הזכות הבסיסית של האדם לשמור על מצוות דתו ואמונתו ולהקפיד על
תפילה בזמנה גם במקום עבודתו.
חבר הכנסת אברהם רביץ

ו

הצעת חוק מסי פ ;590/הועברה לועדה ביום ב׳׳ז בטבת התש״ם ) 5בינואר .(2000
ם״ח התשי״א ,עמ׳  ;204התשנ״ג ,עמ׳ .167
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