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úéìàéöåñ ä÷é÷ç
ã"åò ,ïøåä úåø úëéøòá

2008-ç"ñùúä ,(108 'ñî ïå÷éú) éîåàìä çåèéáä ÷åç
)24-á úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (607 ,2161 íé÷åçä øôñá íñøåô
(2008 éðåéá

הצעת חוק של הממשלה
לפי הוראות סעי  370שבחוק הביטוח הלאומי נדרש החייב בתשלו דמי ביטוח להגיש
בקשה מנומקת כתנאי לוויתור ,מלא או חלקי ,על הפרש דמי ביטוח לפי סעי  345לחוק,
על קנס לפי סעי  356לחוק ,על קנס ותוספת לפי סעי  364לחוק ועל ריבית לפי סעי
)368ב( שבחוק.
המדובר באלה :הפרש בי %סכומי המקדמות ששולמו במהל& שנת המס לבי %סכו דמי
הביטוח שיש לשלמו ,לאותה שנה ,בהתא לשומה; קנס המוטל על מי שלא הגיש די%
וחשבו %על ההכנסתו או על תשלו שכר עבודה או פנסיה וכ %הודעה שעל קבל %להודיע
למוסד לביטוח לאומי על ביצוע עבודה באמצועות קבל %משנה; קנס ותוספת )הצמדה
למדד( החלי על דמי ביטוח שלא שולמו במועד; ריבית החלה על חוב דמי ביטוח
המשול לשיעורי לפי הסכ שבי %החייב בתשלו לבי %המוסד לביטוח לאומי.
תיקו %החוק קובע שהמוסד רשאי לוותר מיוזמתו ,א א לא הוגשה בקשה ,על הפרש,
קנס ,תוספת וריבית כאמור במקרי מסוימי כגו %אלה :כשהחייב בתשלו דמי הביטוח
נפטר או שנבצר ממנו להגיש בקשה מטעמי רפואיי .תיקו %החוק מסמי& את שר
הרווחה לקבוע מקרי נוספי שבה ויתור על קנס ,תוספת או ריבית לא יהיה מותנה
בהגשת בקשה.
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ìù íúåáìúùä íåãé÷) (109 'ñî ïå÷éú) éîåàìä çåèéáä ÷åç
2007-æ"ñùúä ,(äãåáòä ÷åùá úåìáâåî íò íéùðà
)21-á ,úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (671 ,2169 íé÷åçä øôñá íñøåô
(2008 éìåéá

הצעת חוק של הממשלה
תיקו החוק מאמ את עיקר המלצותיה של ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס
אפרי לרו ז"ל ,שמינתה הממשלה ,בשנת  ,2002כדי לבחו ,בי היתר ,את שילוב של
אנשי ע מוגבלויות בשוק העבודה ,והוא כולל שורה של תיקוני בפרק ביטוח נכות
שבחוק הביטוח הלאומי.
לפי ההוראות שבפרק ביטוח נכות בחוק הביטוח הלאומי משתלמת קצבת הנכות ,ככלל,
למי שאיבד את כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד עקב ליקוי רפואי או למי שבשל
ליקוי ,כאמור ,צומצ כושרו להשתכר בשיעור של  50אחוז לפחות .לפיכ! ,להכנסת
עבודה שיש למבוטח השלכה על זכאותו לקצבת נכות .לפי הוראות החוק שלפני התיקו
אפשר היה ,שתוספת של שקלי בודדי להכנסת המבוטח תביא לשלילת זכאותו לקצבה
או להפחתה משמעותית בגובה הקצבה .הוראות אלה יצרו ,במקרי מסוימי ,תמרי
שלילי להשתלבות נכי במעגל העבודה או למיצוי כושר להשתכר.
תיקו החוק נועד ליצור תמרי לשילוב בעבודה של אנשי ע מוגבלויות .עיקרו של
התיקו לחוק יוצר מנגנו המבטיח לנכה ,שהכנסתו מעבודה עלתה ,הכנסה כוללת
)מעבודה ומקצבה ג יחד( גבוהה יותר.
עוד קובע התיקו לחוק ,שנכה הזכאי להטבות נלוות ,שהזכאות לה תלויה בהכרה בו
כנכה לפי פרק ביטוח נכות שבחוק הביטוח הלאומי ,יהיה זכאי להטבות האמורות
לתקופה נוספת ,לאחר שחדל להיות בגדר נכה לפי חוק הביטוח הלאומי ,בשל כ! שיש לו
הכנסה מעבודה או ממשלח יד.
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2008-ç"ñùúä ,(110 'ñî ïå÷éú) éîåàìä çåèéáä ÷åç
)29 íåéá úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (825 ,2177 íé÷åç øôñá íñøåô
(2008 éìåéá

הצעת חוק של חבר הכנסת אמנו כה
לפי הוראות סעי)173 $א() (1שבחוק הביטוח הלאומי ,זכאי לדמי אבטלה שנשלח
להכשרה מקצועית זכאי ,בתקופת ההכשרה המקצועית ,לדמי אבטלה בסכו השווה
להפרש שבי התשלומי הניתני לו במסגרת ההכשרה המקצועית לבי סכו השווה ל(
 70אחוז מדמי האבטלה שהוא זכאי לה.
תיקו החוק מסמי! את שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,בהסכמת שר הרווחה ,לקבוע
סוגי של הכשרה מקצועית ,שהמשתת $בה יהיה זכאי לדמי אבטלה בסכו ההפרש
שבי התשלומי הניתני לו במסגרת ההכשרה המקצועית לבי סכו השווה לדמי
האבטלה שהוא זכאי לה ,בלא הפחתה של  30אחוז.

2008-ç"ñùúä ,(111 'ñî ïå÷éú) éîåàìä çåèéáä ÷åç
)8-á úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (855 ,2180 íé÷åç øôñá íñøåô
(2008 éìåéá

הצעת חוק של חברת הכנסת אורית נוקד
לפי הוראות סעי 174 $שבחוק הביטוח הלאומי ,חייל משוחרר זכאי למענק ,א עבד
בעבודה מועדפת או נדרשת מסוג העבודות המפורטות בלוח ח' שבחוק שישה חודשי
לפחות במהל! השנתיי מיו שחרורו משירות חובה בצה"ל.
תיקו החוק מוסי $לסוגי העבודות שבלוח ח' שבחוק ,המזכות במענק:
 (1טיפול בזכאי לגמלאות שירותי מיוחדי ,בילד שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה,
בזכאי לגמלת סיעוד ,כמו ג מענק לחלק מנכי צה"ל שלה מוגבלות קשה.
 (2טיפול וסיוע אישי למי ששוהה במוסדות כגו בית חולי המיועד לחולי סיעודיי,
מעו המיועד לאנשי ע מוגבלות ומעו יו שיקומי המיועד לטיפול בפעוטות ע
מוגבלויות.
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2008-ç"ñùúä ,(33 'ñî ïå÷éú) äñðëä úçèáä ÷åç
)22-á úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (686 ,2170 íé÷åç øôñá íñøåô
(2008 éìåéá

הצעת חוק של חבר הכנסת גדעו סער וחברי כנסת אחרי
לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה ,ככלל לא משולמת גמלה בתקופה שבה הזכאי לגמלה
לומד .התיקו לחוק קובע חריג לכלל האמור ,ולפיו הורה יחיד ,ששולמה לו גמלה בעד 16
חודשי לפחות מתו!  20החודשי שקדמו לחודש שבו החל ללמוד ,יהיה זכאי לגמלה,
ג בתקופת לימודי שאינה עולה על  36חודשי ,ובלבד שאינו לומד בתוכנית לימודי
המקנה תואר אקדמי שני או שלישי.
תיקו החוק נועד לאפשר להורי יחידי ,הזכאי לגמלה ,להשתלב בהכשרה מקצועית או
לרכוש השכלה ,לרבות השכלה אקדמית ,בלא שזכות לגמלה תפגע ובכ! לשפר את
יכולת להשתלב במעגל העבודה.

-ç"ñùúä ,(3 'ñî ïå÷éú) (äùéëø úåéåëæ) éøåáéöä øåéãä ÷åç
úéùéìùå äééðù äàéø÷á úñðëá øùåà) (851 ,2180 íé÷åçä øôñá íñøåô) 2008
(2008 éìåéá 30-á

הצעת חוק של חברי הכנסת ר כה ויור מרציאנו
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,התשנ"ט( ,1998התקבל בכנסת באוקטובר ,1998
א! בשל עלותו התקציבית נדחתה החלתו פעמי אחדות במסגרת חוקי ההסדרי במשק
המדינה .בהצעת החוק מוצע להתחיל ביישו החוק וכ מוצעי שינויי בהוראותיו,
המפחיתי את העלות הכרוכה ביישומו.
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úôãòåî äãåáò) (114 'ñî ïå÷éú) éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä
2008-ç"ñùúä ,(äçèáàá úùøãð åà
)(312 ,231 úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של חבר הכנסת דוד אזולאי
לפי הצעת החוק ,תיווס $לסוגי העבודות שבלוח ח' שבחוק )ראו האמור לעיל בנוגע ללוח
ח' בהצעת חוק הביטוח הלאומי; תיקו מס'  ,111התשס"ח( (2008ג עבודה באבטחת
בתי חולי וכ עבודה באבטחת מוסדות חינו! ורכב ציבורי ,שהוכרה בעבר כמזכה חייל
משוחרר במענק.

íéãìéì íéúåøéù çåúéôì ïø÷ä) éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä
2008-ç"ñùúä ,(ïåëéñá øòåð éðáìå
)(379 ,244 úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של חבר הכנסת דב חני וחברי כנסת אחרי
בסעי74 $א לחוק הביטוח הלאומי נקבע ,שבכל שנה יוקצו  15מליו ש"ח לפיתוח
שירותי לילדי בסיכו מתקבולי דמי ביטוח בענ $ביטוח ילדי .ההוראה האמורה
נקבעה כהוראת שעה ,שתוקפה יפוג בסו $שנת  .2008בהצעת החוק מוצע לקבוע את
ההוראה האמורה כהוראת קבע.
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2008-ç"ñùúä ,(34 'ñî ïå÷éú) äñðëä úçèáä ÷åç úòöä
)(746 ,407 äìùîî ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של הממשלה
בהצעת החוק מספר תיקוני לחוק הבטחת הכנסה ,ואלה עיקריה:
.1

ילד שהתיית משני הוריו וילד שננטש בישראל יהיו זכאי לגמלה לפי החוק ,א$
א לא היו תושבי ישראל בעשרי וארבעה החדשי שקדמו להגשת התביעה
לגמלה ,כנדרש לגבי יתר הזכאי לגמלה.

.2

ילד שההורה שעמו הוא נמצא בישראל אינו תושב ישראל והורהו שהוא תושב
ישראל אינו זכאי לגמלה ,הואיל והוא נמצא במאסר ,יהיה זכאי לגמלה בשיעור
שזכאי לו הורהו המתגורר עמו ,ואינו תושב ישראל.

.3

השיעור מהכנסתו של עובד בעל מגבלה פיסית ,נפשית או שכלית ,שיכולתו לעבודה
מוגבלת ,מופחת מהגמלה שלפי חוק הבטחת הכנסה.

úøéëîá ñîî øåèô) (36 'ñî ïå÷éú) óñåî êøò ñî ÷åç úòöä
2008-ç"ñùúä ,(íééç úåëéøàî åà íééç úåìéöî úåôåøú
)(368, 242 úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של חברת הכנסת אורית נוקד וחברי כנסת אחרי
לפי הצעת החוק ,במכירת תרופות מצילות חיי או מאריכות חיי תהיה העסקה פטורה
מתשלו מס ער! מוס .$זאת כדי להוזיל תרופות ולאחר שלפי תיקו לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד( ,1994אי קופות החולי רשאיות עוד להציע לחבריה תוכנית
לשירותי נוספי הכוללי תרופות מצילות חיי או מאריכות חיי.
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÷ðòîì úåëæä) (24 'ñî ïå÷éú) íéøåèéô ééåöéô ÷åç úòöä
2008-ç"ñùúä ,(ãéáòîå ãáåò éñçé íåéñ
)(386 ,245 úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של חבר הכנסת חיי אורו וחברי כנסת אחרי
בהצעת החוק מוצע לקבוע ,שעובד שעבד אצל אותו מעסיק מש! שלוש שני לפחות,
ויחסי העבודה ביניה הסתיימו שלא בשל פיטורי העובד ,יהיה זכאי ל"מענק סיו יחסי
עובד ומעביד" בסכו פיצויי הפיטורי שהעובד היה זכאי לה ,אילו פוטר .הצעת החוק,
נועדה להבטיח לעובד שהתפטר פיצויי פיטורי בשיעור המלא ,בעקבות ההסכ הקיבוצי
הכללי ) (7019/2007שהוחל לפי צו הרחבה על כלל העובדי במשק שאי לה הסדר
פנסיה .ההסדר שבהסכ הקיבוצי אמנ מחייב מעסיקי להפריש בעד עובדיה ,כחלק
מהמרכיבי לפנסיה ,ג מרכיב בעד פיצויי פיטורי ,אלא שאי הוא מעניק לעובד
שהתפטר את מלוא שיעור פיצויי הפיטורי.

äøëä) (170 'ñî) äñðëä ñî úãå÷ô ïå÷éúì ÷åç úòöä
2008-ç"ñùúä ,(íéãìéá ìåôéè úåàöåäá
)(458 ,254 úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô

הצעת חוק של חבר הכנסת יעקב מרגי וחברי כנסת אחרי
לפי הצעת החוק יינתנו להורה יחיד )הורה במשפחה חד הורית( נקודות זיכוי בעד הילד
הראשו ונקודות זיכוי נוספות בעד הילד השני והשלישי ,בשנת מס שבעשרה חדשי
ממנה עבד ההורה בהיק $של  36שעות בשבוע לפחות .נקודות הזיכוי יינתנו בעד ילד
שמלאו לו שלושה חדשי וטר מלאו לו חמש שני והוא אינו זכאי לחינו! חינ לפי חוק
לימוד חובה ,התש"ט(.1949
עוד לפי הצעת החוק ,יינת מענק להורה יחיד שסכו המס על הכנסתו מיגיעה אישית
נמו! מסכו נקודות הזיכוי האמורות ,בסכו השווה להפרש שבי סכו נקודות הזיכוי
האמור לבי סכו המס שהוא חייב בתשלומו.

