רשומות

הצעות חוק
זי בתמוז התש־ס

2896

סו ביולי 2000

עמוד
הצעת חוק הרשויות המקומיוח)ייחוד כשפי הקצבות למטרות חינוך( ,התש*ס-ס200
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הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה)תיקון מס׳ ז ) (1הארכת תקופת ההתיישנות /החש־ס0-ס490 ... 20
הצעת תוק עבודת בשים )תיקון מסי ) (21שמירת זכויות ותק בעת תופשת לידה(,
התש׳ם2000-
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הועדה המשותפת לייחוד כספי הקצבות:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך(,
התש״ס*2000-

מטרה
הגדרות

מטרת חוק זה היא הגברת יציבותה של מערכת החינוך בישראל על ידי ייחודן של
ו.
ההקצבות למטרות קיום מוסדות החינוך בלבד.
בחוק זה -

.2

־רשות חינוך מקומית״ ר׳מוסדות חינוך־  -כהגדרתם בחוק לימוד חובה ,התש״ט'1949-

;

׳׳הקצבות״  -כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם
מימונם של מוסדות החינוך בלבד.

ייחור ההקצבות
למוסרות חינוך

.3

)א(

רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרות שלשמן נועדו

)ב(

שר החינוך רשאי בצו ,באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,להוסיף

ההקצבות ,המפורטות בתוספת.
מטרות לתוספת.

הסדרת העברת

ההקצבות

חשבק בנק נפרד

ייחוד החשבץ

.4

הסדרת העברת ההקצבות מן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תתבצע על פי

סעיפים ד ו־.8
.5

רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד,

.6

החשבון לא י ש מ ש את רשות החינוך המקומית אלא לשם קיום מטרותיו של חוק

המיועד אך ורק למטרה זו)בחוק זה  -החשבון(.

זה.

העברה לחשבונות .7

המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות ,למטרות חינוך ,אלא במישרין

לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה.
העברת ההקצבות

.8

שימוש פסול

.9

בהקצבות

זה.

לאחר

המדינה לא תעביר הקצבות לרשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק

מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות בתוספת או שהורה
לעשות שימוש כאמור ,דינו

 -קנס כאמור בסעיף )61אץ (2לחוק העונשין,

התשל׳־ז977-ו*.
דברי

הצעת תוק זו באה לוודא כי הכספים שהעבירה
המדינה לרשויות המקומיות המקיימות מוסדות חינוך
יגיעו אך ורק אל המוסדות החינוך; ובכך תקוים

הסבר
המטרה שלשמה ניתנו הכספים והיא קיום מוסדות
החינוך.

הצעת חוק מם׳ פ ;622/הועברה לועדת החינוך והתרבות ביום י־כ בשבט התש־ס)יו בינואר  (2000וביום
ט׳ בסמן התש־ס) 12ביוני  (2000העבירה ועדת הכנסת את הצעת החוק לועדה המשותפת .הצעת חוק מס׳
פ0/ל4ו :הועברה לועדה ביום כ׳ באדר ב׳ התש׳׳ס ) 27במרס .(2000
י ם־ח התש־ט ,עמ׳ .287
ס־ח התשל״ז ,עמ׳ .226
2
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הצעות חוק  ,2896ז׳ בתמוז התש״ם10.7.2000 ,

.10

הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול על פי בל דין למעט עיקולים שהטיל בית דין

פטור מעיקול

לעבודה על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך
שלשם קיומם הועברו ההקצבות.
.11

ארגון עובדים ,אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך ש ל רשות תינוך מקומית רשאי

קובלנה

להגיש קובלנה פלילית על עבירה שבוצעה בניגוד לסעיף .9
.12

חוק זה יחול על ההקצבות שיועברו בעד שנת הלימודים המתחילה ביום א׳ באלול

תחולה

התש״ס ) 1בספטמבר  (2000ואילך )להלן  -המועד הקובע(,
.13

הוראות סעיף 0ו לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני

הוראח מעבר

מועד פרסומו של חוק זה.
4ו.

חוק זה בא להוסיף על הוראות בל דין.

שמירת דינים

.15

שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

ביצוע ותקנות

תוספת
)(1

תשלומי שבר למורים ולעובדים במוסדות החינוך;

)(2

ציוד לתלמידים ולמורים במוסדות החינוך;

)(3

ציוד ותחזוקה במוסדות החינוך.
דברי

עיקרי הצעת החוק הם:
)א( כספי ההקצבות למוסדות החינוך יתנהלו
בחשבון מיוחד המיועד אך ורק למטרה זו ,כך שלא
תחאפשר העברת הכספים מסעיף תקציבי אחד למשנהו;
על פי המקובל היום ,מרגע שהועברו הכספים מהמדינה
לידי הרשויות המקומיות אובדת הבקרה על השימוש
שנעשה באותם כספים )סעיף  5להצעת החוק(:
)ב( לא ניתן יהיה להטיל עיקול על החשבון,
למעט עיקול שביקש להטילו עובד של רשות החינוך
המקומית ,כיוון שעיקול כזה נוגד את המטרה שלשמה
הועברו הכספים )סעיף ד להצעת החוק( .מוצע שהפטור
לא יחול על עיקול שהוטל על כספים שהועברו למטרות

הצעות חוק  ,2896זי בתמוז החש־ס.7.2000 ,סו

הסבר
חינוך ועל עיקול הנובע מהתקשרות שנעשתה לפני
מועד פרסומו של החוק המוצע )סעיפים 0ו ו־;(13
)ג( מוצע לקבוע כי השימוש בכספי ההקצבות
שלא לפי הוראות חוק זה יהיה עבירה פלילית שעונש
קנם בצדה .העונש המוצע עומד היום על כ־20,000
שקלים חדשים.
חברי הכנסת :זבולון אורלב ,קולט אביטל,
דוד אזולאי ,מוחמד ברכה ,עזמי בשארה,
חוסנייה ג׳באדה ,תמר גוז׳נסקי ,שמואל
הלפרט ,מוחמד כנעאן ,לימוד לבנת ,עסאם
מח׳ול ,רחמים מלול ,יהודית נאות ,מיכאל
נודלמן ,אורי סביר ,גנרי ריגר
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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מם׳ ) (11הארכת תקופת
ההתיישנות( ,התש״ם*2000-
תיקון סעיף 9ז

.1

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי־א , 1951-בסעיף 9ז)ב( ,במקום ״שלושה׳׳ יבוא
י

׳׳שנים עשר״.
דברי

הסבר

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א) 1951-להלן
 החוק( ,בסעיף 9ז שענינו סמכות בית הדין לעבודהנקבע כי ״לא ייזקק בית הדין האזורי לתובענה שעילחה
בהוראות סעיפים 9ג עד 9ו ,שהוגשה לאחר שחלפו
שלושה חודשים מיום תחילת העילה־.

בקבלה לעבודה בשל כך שהעובד אינו מסכים לעבוד
בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו.
מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות הקבועה
בסעיף זה לשנים עשר חודשים כדי לאפשר זמן מספיק
לעובד להיערך ולהגיש תביעה בעילות הקבועות בסעיף,
וזאת ברומה להוראות ההתיישנות הקבועות בסעיף 14
לתוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ״ח ,1988-הקובע
גם הוא בסעיף  2איסור הפליה מטעמי דת.

סעיפים 9ג עד 9ו לחוק מצויים בפרק שלישי לחוק
שענינו מנוחה שבועית :סעיף 9ג ,קובע איסור הפליה

חבר הכנסת נחומ לנגנטל
הצעת חוק מס׳ פ066/ו; הועברה לועדה ביום י־ז באדר א׳ החש״ם ) 23בפברואר •.(200
י סייח התשי־א ,עמי  ;204התשנ״ג ,עמי .1157

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מם׳) (21.שמירת זכויות ותק בעת
חופשת לידה( ,התש״ם*2000-
חיקון סעיף 6

.1

בחוק עבודת נשים ,התשי״ד , 1954-בסעיף  ,6בסופו יבוא:
י

״)ט(

היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לפי הוראות סעיף זה לא תפגע בזכויות

התלויות בוותק אצל המעביד.״
דברי
חופשת לידה נמנית עם הזכויות הבסיסיות של
העובדת היולדת ,ושל בן זוגה.
יציאת עובדת או עובד לחופשת לידה ,לפי הוראות
סעיף  6לחוק ,אינה מנתקת את יחסי העובד-מעביד ,ועל
כן אין הצדקה שלענין זכויות הכרוכות בוותק לא
ימשיכו לראות את תקופת חופשת הלידה כחלק בלתי
נפרד מתקופת העבודה.

הסבר
מוצע לקבוע בחוק עבודת נשים ,התשי־ד1954-
)להלן  -החוק( ,כי תקופת חופשת הלידה תימנה
בתקופת ותק בעבודה לבל דבר וענין.
הוראה זו קיימת כיום בתקשי־ר וחלה כבר על
עובדי המדינה.
להצעת חוק
המדינה.

זו לא

צפויות עלויות מאוצר
חבר הכנסת עמיר פ ר ץ

הצעת תוק מסי פ3/נ ;8הועברה לועדה ביום ב׳ באדר ב׳ דתש־ס ) 27במרס .(2000
י ס־ח ההשי־ד ,עמ׳ 54ד :התשנ״ט ,עמי .79
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המחיר  1.50שקל חדש

הצעות חוק  ,2896ז׳ בתמוז התשים10.7.2000 ,
 0334-3030א185

סורר במת׳ רשומות .משרד המשפטים .והודפס במדפים הממשלתי

