נספחות
א .הצעת חוק לתיקון פקודת המילוה העממי )מס'  ,(2תש"ט1949
תיקון

הפקודה

הגרלה וחלוקת סכום הפרסים ופדיון אגרותחוב לפי
פקודה זו ,כאילו הוציאה הממשלה ומחזיקה כמוכ"ז
את שארית אגרותהחוב שלא הוציאה עד מועד
ההגרלה.
)ג( הוראות סעיף זה לא ימנעו את הממשלה
מהוציא אגרותחוב שעדיין לא עלו בגורל".

 .1בפקודת המילוה העממי ,תש"ט ,1948כפי
 3סעיף זה :
שתוקנה ,יבוא אחרי סעיף

"3א .החזקת א ג ר ו תח ו ב בידי הממשלה
)א( כדי להסיר ספק נאמר בזה ,כי הממשלה
רשאית להחזיק כמוכ"ז אגרותחוב ולזכות בעצמה
בכל פרס שישתלם על אגרותחוב שהיא מחזיקה בהן.
)ב( כל עוד לא הוציאה הממשלה את כל אגרות
החוב שהיא מורשית להוציא ,רואים ,לצורך כל

תחילת תוקף
 .2תקפו של חוק זה הוא למפרע מיום ו' בניסן
תש"ט

) 5באפריל .(1949

ב .הצעת חוק יום הקוממיות ,תש"ט 1949
הקוממיות
הכרזת ה' באייר כיום
 .הכנסת מכריזה בזה על ה' באייר כעל "יום
הקוממיות" שיוחג מדי שגה בשנה כחג המדינה.

הוראות לקיום החג

דברי

הסבר

הצעתחוק זו קובעת את היום בו הוכרז על עצמ
אות המדינה כחג לאומי בשם "יום הקוממיות" שיוחג
מדי שנה בשנה ביום ה' באייר.

 .2ראשהממשלה מוסמך לפרסם הוראות בדבר ביטול

סעיף  2של ההצעה מכוון להסדיר עלידי הוראות של

חגיגות ציבוריות ביום

ראשהממשלה את ביטול העבודה ואת הקיום החגיגי של
יום הקוממיות.

עבודה ,הנפת
הקוממיות.

דגלים

וקיום

ג .חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט1949
פרק ראשון :פירושים.
.1

חלקי ,לקה מצב בריאותו מחמת מחלה או חבלה ,באופן
שכשרו לעבודה ,שהיה מסוגל לה אלמלא לקה ,נפגע

שירות צבאי ושירות חלקי:
א( שירות צבאי ,לצורך חוק זה ,הוא



 (1שירות מלא בצבאהגנה לישראל ,
 (2כל שירות אחר ששר הבטחון ,בהכרזה שתפורסם
ברשומות ,יכריז עליו כשירות צבאי.
ב( שירות חלקי ,לצורך חוק זה ,הוא שירות ששר
הבטחון ,בהכרזה שתפורסם ברשומות ,יכריז עליו כשי
רות חלקי.
ג( שירות ששר הבטחון הכריז עליו כשירות צבאי
או כשירות חלקי כאמור ,רואים אותו כשירות צבאי או
כשירות חלקי מיום י"ז בכסלו תש"ח ) 30בנובמבר
 ,(1947אלא אם קבע שר הבטחון בהכרזתו שיראו אותו
כשירות צבאי או כשירות חלקי מתאריך מאוחר יותר.
.2

חייל ,חייל

משוחרר ונכה

*(

מלחמה:

א( חייל ,לצורך חוק זה ,הוא אדם בשירות צבאי
שהיה בשירות צבאי ביום י"ז בכסלו תש"ח ) 30בנובמבר
 (1947או שהתגייס אחרי יום זה.
ב( חייל שהיה בשירות צבאי ביום י"ז בכסלו תש"ח
) 30בנובמבר   (1947רואים אותו יום כיום התגיסותו.
ג( חייל משוחרר ,לצורך חוק זה ,הוא מי שהיה
חייל ושוחרר מהשירות.
ד( נכה מלחמה ,לצורך חוק זה ,הוא חייל משוחרר
שבתקופת שירותו הצבאי ,או אדם שבהיותו בשירות

פגיעה של ממש.

 .3מפעל ובעל מפעל:
א( מפעל ,לצורך חוק זה ,הוא כל מקום עבודה
שהוא ,שבו מועסק לפחות עובד אחד ,בין שהוא לתכלית
רווחים ובין לתכלית אחרת ,בין שהוא של המדינה ,של
רשות מקומית ,של מוסד ציבורי או של גוף מאוגד ובין
שהוא פרטי.
ב( בעל מפעל  לגבי חייל או חייל משוחרר 
הוא בעל המפעל שבו הועסק החייל או החייל המשוחרר

סמוך לפני התגיסותו  ,ואם עבר המפעל מיד ליד או
התמזג עם מפעל אחר או היה לחלק ממפעל אחר ,רואים
כבעל המפעל את מי שהוא בשעה הנידונה בעל המפעל
או מי שהוא בעל המפעל אחרי ההתמזגות או בעל
המפעל האחר.
ג( בעל מפעל  לגבי אדם בשירות חלקי  הוא
בעל המפעל שבו הועסק אותו אדם בשעת שירותו
החלקי.
.4

עובד קבוע

:



א( עובד קבוע במפעל ,לצורך חוק זה ,הוא
 (1עובד שהועסק במפעל לפחות ששה חדשים רצו
פים; או
 (2עובד שרואים אותו כעובד קבוע ,או כעובד עונתי

 (.הנוסח שהוגש בכנ0ת מטעם ועדתהעבודה והוא שונה מזה שנתפרסם ברשומות )הצעותחוק מס' .(3

