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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד הילד של הכנסת:

 הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מם׳ 3) (תנאים לזכאות למעון יום שיקומי),
 התשם״ו-2005*

(2) 

(3) 

ום שיקומיים, התש־ס—2000י(להלן — החוק העיקרי), בסעיף 2 —  בחוק מעונות י

׳ *יבוא:  (ו) אחרי ההגדרה ־אחראי

 ״ועדת השמה׳ - ועדת השמה שמונתה לפי סעיף 2א;

 ״ועדת ערר״ — ועדת ערר שמונתה לפי סעיף גז:־:

 אחרי ההגדרה ־טיפול״ יבוא:

 ״מכון מוכר להתפתחות הילד־ — מכון ששר הבריאות הכיר בו כמכון מוכר

 להתפתחות הילד לפי הוראות סעיף 2ט;־;

 במקום ההגדרה ׳פעוט עם מוגבלות״ יבוא:

 ־״פעוט עם מוגבלות״ — ילד הזקוק לטיפול שנתקיים בו אחד מאלה:

 (1) הוא ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים וועדת אבחון,

, מצאה שהוא מפגר, 2  כמשמעותה בחוק הסעד(טיפול במפגרים), התשכ״ט-969ו

 או שהוא ילד שמלאו לו באמור ומשתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו׳

(להלן — חוק 3  בפרק ט׳ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה־-995ו

 הביטוח הלאומי), או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

 (2) הוא ילד שמלאו לו שנתיים ועד שמלאו לו שלוש שנים וועדת השמה

 קבעה לגביו, לפי הוראות חוק זה, כי הוא פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר;

 לענין זה, ״שמלאו לו שלוש שנים־ - לרבות אם מלאו לו שלוש שנים במהלך

 שנת הלימודים;

 ״פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר״ — כהגדרתו בתוספת:״.

 אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 תיקון סעיף 2

.2 

 ״פרק איו: אבחון והשמה

 מינוי ועדות 2א. (א) השרים ימנו ועדות השמה לפעוטות עם מוגבלות, ויקבעו את אזורי

ה פעולתן. מ ש  ה

ו חמישה חברים כמפורט להלן:  (ב) בוועדת השמה יהי

 (1) מרכז במחוז של אגף השיקום במשרד הרווחה או נציגו, והוא

 יהיה היושב ראש;

 הוספת פרק איו

 פעוטות עם מוגבלות פיזית, שכלית וחושית קשה,
 זקוקים למסגרת מיוחדת מגיל צעיר מאוד, וזאת משום
 שהתערבות טיפולית מתאימה בשלוש שנות החיים
 הראשונות של פעוט עם מוגבלות עשויה להגדיל במידה

 ניכרת את הסיכוי לשיפור מצבו בעתיד.

י ר ב  ד

 חוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס-2000 (להלן —
 החוק} נועד להבטיח כי פעוטות עם מוגבלות עד גיל שלוש,
 אשר אינם כלולים במסגרת חוק חינוך מיוחד,
 התשמ־ח—1988, יהיו זכאים למסגרת טיפולית המתאימה

 לצורכיהם,

 י הצעת חוק מס׳ 2235/3¡ הועברה לוועדה ביום כ־ו בחשון התשסיה (10 בנובמבר 2004).
 ו ם־ח התש׳ס, עמי ?14; התשם״ה, עמי 729.

 2 ם־ח התשכ־ה, עמי 2נו.

 נ ם־ח התשנ־ה, עמי 210.
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 (2) נציג משרד הרווחה מאגף השיקום, מהאגף לטיפול באדם

 המפגר או מהיחידה לטיפול באוטיסטים, לפי הענין;

 (3) רופא מומחה ברפואת ילדים שהוא בעל נםיון של חמש שנים

מחה  בתחום התפתחות הילד, רופא מומחה בנוירולוגיה המו

 בטיפלל בילדים בעל נםיון כאמור או רופא מומחה בפסיכיאטריה

 של הילד, לפי הענין, מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות: בפסקה

 זו, ״רופא מומחה־ — רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים

; ז-6ד419  [נוסח חדש], התשלי

 (4) פסיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג מומחה אחר לפי חוק

, שהוא בעל נםיון בתחום התפתחות 5  הפסיכולוגים, התשל־ז-7ד9ו

 הילד(בחוק זה — פסיכולוג מומחה אחר), מתוך רשימה שיקבע שר

 הבריאות;

 (5) הורה לפעוט עם מוגבלות שיקבעו השרים מתוך רשימות

 שיגישו להם ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 (ג) יושב ראש ועדת השמה יזמן את הוועדה.

 2ב. ועדת השמה תקבע את זכאותם של פעוטות עם עיכוב התפתחותי ניכר

ום שיקומי ואת השמתם של פעוטות עם מוגבלות במעון יום שיקומי.  למעון י

 2ג. (א) ועדת השמה תדון בענינו של פעוט שהופנה אליה בידי עובד

 סוציאלי במחלקה לשירותים.חברתיים ברשות המקומית שבתחומה נמצא

 מקום מגוריו של הפעוט.

 (ב) העובד הסוציאליייפנה לוועדת השמה כאמור בסעיף קטן(א) בתוך

 15 ימים מיום שהתקבלו אצלו אבחון של מכון מוכר להתפתחות הילד

 כאמור בסעיף 2י(בסעיף זה — אבחון), בכל שנדרש, ובן מסמכים אחרים

 הנדרשים בענין זכאותו של הפעוט למעון יום שיקומי, בפי שיקבעו

 השרים; להפניה יצורפו האבחון והמסמכים האמורים.

 (ג) לא פנה העובד הסוציאלי לוועדת השמה בתוך שלושים ימים מיום

 שהתקבל אצלו אבחון בענינו של פעוט, רשאי האחראי על הפעוט לפנות

 לוועדת השמה; האחראי על הפעוט יצרף לפנייה לוועדת ההשמה את

יים בידיו והנוגעים לענין.  האבחון ומסמכים אחרים המצו

 2ד. (א) ועדת השמה תתכנס בתוך 15 ימים מיום קבלת ההפניה כאמור

 בסעיף 2ג(א) או מיום קבלת כל המסמכים האמורים בסעיף 2ג>ב), לפי

 המאוחר.

 קביעת
 זכאות

 והשמה

 הפניה
 לוועדת
 השמה

 סמכויות
 ועדת

 השמה
 והדיון בה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נותרים ללא בל מסגרת טיפולית המתאימה לצורכיהם
 המיוחדים בשנים הקריטיות ביותר להתפתחותם.

 על כן מוצע, בהצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון
 מס׳ ג)(תנאים לזכאות למעון יום שיקומי), התשם״ו—2005,
 המתפרסמת בזה (להלן - הצעת החוק), להרחיב את
 הזכאות למעון יום שיקומי לפי החוק ולהחילה גם על

 זכאותו של פעוט עם מוגבלות למעון יום שיקומי
 הותנתה, בחוק, באבחונו כלוקה בפיגור שכלי על ידי ועדת
 אבחון על פי חוק הסעד(טיפול במפגרים), התשכ״ט—969ו,
 או בהיותו זכאי לגמלת ילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי,
 כתוצאה מכך, זכאים למעון יום שיקומי מכוח החוק, רק
 חלק מהפעוטות הזקוקים למסגרת זו, ופעוטות נוספים

 * דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 30, עמי 594.
 5 ס״ח התשל־ז, עמי 158.
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 (ב) ועדת השמה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך

 שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לפעוט שענינו

 נדון בפניה, ולהפנות את הפעוט לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכל כדרוש

 לה לצורך החלטתה.

 (ג) בטרם תקבל החלטה, תזמין ועדת השמה את האחראי על פעוט

 ותיתן לו הזדמנות להשמיע את טיעוניו: כן תזמין הוועדה כל אדם אחר

 שתראה לנכון.

 (ד) האחראי על פעוט זכאי -

 (1) להתייצב בפני ועדת השמה בעצמו או להתייצב בפניה בליווי

 מומחה או אדם אחר לצורך השמעת טיעוניו;

 (2) להציג בפני ועדת השמה כל מסמך הנוגע למצבו של הפעוט

 או למצבו המשפחתי הכולל,

 (3) להביא בפני ועדת השמה את הפעוס שענינו נדון בפניה, זולת

 אם קבעה הוועדה כי אין הדבר לטובתו של הפעוט.

 (ה) הוזמן אחראי על פעוט ולא התייצב בפני ועדת השמה ללא סיבה

 מוצדקת, רשאית הוועדה לקבל החלטה גם מבלי לשמעו.

 נו) דיוני ועדת השמה יירשמו בפרוטוקול שייחתם בירי חברי הוועדה

 הנוכחים בדיון; הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי

 הוועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו

 לצורך ההחלטה; אדם שלידיעתו הובא פרוטוקול או מסמך כאמור חייב

 בשמירת סודיותם.

 החלטת 2ה. (א) החלטת ועדת השמה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים

ה בישיבה, ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה וביניהם יושב ראש הוועדה מ ש ת ה ד ע  ו

 והרופא המומחה כאמור בסעיף 2א(ב)(3).

 (ב) ועדת השמה תקבע את מעון היום השיקומי המתאים ביותר לצרכיו

 של פעוט עם מוגבלות והקרוב, בבל האפשר, למקום מגוריו.

 (ג) בקביעת מעון היום השיקומי כאמור בסעיף קטן (ב), תיתן ועדת

ום שיקומי הקרוב  השמה עדיפות, כבל האפשר, להשמת הפעוט במעון י

ום שיקומי המתמחה בטיפול  ביותר למקום מגוריו, ולהשמתו במעון י

 במוגבלות מסוג מוגבלותו של הפעוט; בן תשקול ועדת השמה, בין יתר

 שיקוליה, את הצורך למנוע ניגוד ענינים של מכון מוכר להתפתחות הילד

 בעניו השמתו של פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי.

 (ד) (1) ועדת השמה תמציא לאחראי על פעוט עם מוגבלות, בכתב,

 את החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה שמטעמים מיוחדים

 אין להביא את נימוקיה לידיעתו: ואולם פסיכולוג התפתחותי או

 פסיכולוג מומחה אחר, רופא או עובד סוציאלי מטעמו של האחראי

 על הפעוט יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
 (סעיף נ להצעת החוק),

 כמו כן, מוצע להוסיף לחוק את פרק איו שענינו אבחון
 והשמה שבו מוסדרים מינוי ועדות השמה, הרכבן,

 פעוטות בני שנתיים ער שלוש שנים שוועדת השמה קבעה
 לגביהם כי הם פעוטות עם עיכוב התפתחותי ניכר, כפי
 שמוצע להגדיר בתוספת לחוק(סעיפים ו ו־4 להצעת החוק).
 כן מוצע ששר הבריאות יהיה רשאי לשנות את התוספת
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 (2) בהחלטתה תעיין ועדת השמה את זכותו של האחראי על

 פעוט לעמר על ההחלטה בפני ועדת ערר לפי סעיף 2ח בתוך

 שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

נימוקיה למחלקה  (ה) ועדת השמה תמסור העתקים מהחלטתה ו

 לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבתחומה נמצא מקום מגוריו של

 הפעוט עם מוגבלות, למכון מוכר להתפתחות הילר שבו אובחן ולקופת

 החולים שבה הוא רשום.

ום  (ו) החליטה ועדת השמה להפנות פעוט עם מוגבלות למעון י

 שיקומי, תעביר את ענינו של הפעוט למעון יום שיקומי שבו הוא מיועד

 לשהות בצירוף החלטתה כאמור בסעיף קטן(ה) וכל המסמכים הנוגעים

 לענין.

ום שיקומי שפעוט עם מוגבלות מיוער לשהות בו, רשאי  דיון חוזר 2ו. (א) מעון י

 לפנות לוועדת השמה בבקשה לדיון חוזר בתוך 15 ימים מיום קבלת

ום  ההחלטה לפי סעיף 2ה(ו): ועדת השמה תזמין את נציג מעון הי

 השיקומי ואת האחראי על הפעוט ותאפשר להם להשמיע את טיעוניהם

 בדיון החוזר: בעקבות הדיון החוזר רשאית ועדת השמה להותיר את

 החלטתה על כנה או להפנות את הפעוט למעון יום שיקומי אחר.

 (ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן(א), האחראי על פעוט עמ מוגבלות

 או מנהל מעון יום שיקומי שבו שוהה פעוט עם מוגבלות (בסעיף זה -

 המבקש) רשאי, אם חל שינוי מהותי במצבו של הפעוט או בנסיבות הענין,

 לפנות ליושב ראש ועדת השמה בבקשה לדיון חוזר בענינו של הפעוט:

 יושב ראש הוועדה, לאחר קבלת חוות דעתו של עובד סוציאלי מהמחלקה

 לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבתחומה נמצא מקום מגוריו של

 הפעוט, יחליט האם להביא את הענין לדיון חוזר, וכן רשאי הוא לדרוש

 מהמבקש כל מסמך נוסף הדרוש לצורך החלטתו.

 (ג) החליט יושב ראש ועדת השמה על קיום דיון חוזר לפי סעיף

 קטן(ב), תדון ועדת השמה כאילו היה זה דיון ראשון בענין, ועל החלטתה

 ניתן לערור לוועדת ערר לפי הוראות סעיף 2ח, בשינויים המחויבים.

 מינוי ועדת 2ז. (א) השרים ימנו ועדת ערר בח״יחמישה חברים.
 ערר

 (ב) חברי ועדת ערר יהיו:

 (1) מנהל השירות לשיקום באגף השיקום במשרד הרווחה או

 נציגו, והוא יהיה היושב ראש;

 (2) מנהל השירות לטיפול באדם המפגר בקהילה באגף לטיפול

 באדם המפגר במשרד הרווחה או נציגו:

 (3) מנהל היחידה לטיפול באוטיסטים במשרד הרווחה או נציגו:

 (4) האחראי על תחום התפתחות הילד ושיקום במשרד הבריאות

 או נציגו:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תפקידיהן וסמכויותיהן והאפשרות לקיים דיון חוזר את ההכרה במכון להתפתחות הילד לצורך עריכת
 בהתלטותיהן או לעדור עליהן. כן מוצע להסדיר בפרק זה אבחונים לענין החוק (סעיף 2 להצעת החוק).
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 (5) נציג של ארגון ציבורי העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות

 או בקידום ענינם שהשרים הכירו בו בצו, ובלבד שמדובר בארגון

 שאינו מפעיל מעון יום שיקומי.

 (ג) יושב ראש ועדת ערר יזמן את הוועדה.

 (ד) לא יהיה חבר בוועדת ערר שדנה בענינו של פעוט עם מוגבלות מי

 שהיה חבר בוועדת השמה שדנה בענינו של אותו פעוט.

 ערר 2ח. (א) על החלטת ועדת השמה רשאי האחראי על פעוט עם מוגבלות

 להגיש ערר לוועדת ערר בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

 (ב) על הדיון בוועדת ערר יחולו הוראות סעיף נד, בשינויים המחויבים.

 (ג) ועדת ערר רשאית —

 (1) לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה;

 (2) להחזיר את הענין לוועדת השמה לדיון נוסף, עם הוראות או

 בלעדיהן;

 (3) לדחות את הערר.

 (ד) ועדת ערר תיתן את החלטתה בתוך שלושים ימים מיום שהוגש

 הערר, זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו; ההחלטה

 תהיה מנומקת ובכתב ותומצא לאחראי על הפעוט, לוועדת ההשמה שדנה

 בענינו של הפעוט ולגורמים המנויים בסעיף 2ה(ה).

 (ה) החלטת ועדת ערר תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה,

 ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה.

 (ו) החלטת ועדת ערר תהיה סופית.

 2ט. שר הבריאות רשאי, בצו, להכיר בגוף כמכון מוכר להתפתחות הילד לענין

 חוק זה: שר הבריאות באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,

 יקבע את המבחנים, לרבות בענין הכלים והדרכים לאבחון, שלפיהם ניתן יהיה

 להכיר במכון להתפתחות הילד כמכון מוכר, וכן את התנאים לביטול ההכרה.

 2י. אבחון של פעוט כפעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר לענין חוק זה, ייעשה

 בידי מכון מוכר להתפתחות הילד, באמצעות צוות רב מקצועי במכון, לאחר

 ביצוע מבחן התפתחותי מלא.־

 מכון מוכר
 להתפתחות

 הילד

 אבחון פעוט
 עם עיכוב

 התפתחותי
 ניכר

 הוספת סעיף בוא 3. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

 13א. שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,

 רשאי, בצו, לשנות את התוספת.־

 *שינזי
 התוספת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של הצעת החוק אינה עולה על חמישה מיליון שקלים
 חדשים בשנה.

 להערכת משרד האדגר. עלותה התקציבית של ה־לעה
 חוק זו היא שבעה מיליון שקלים חדשים בשנה. הוועדה
 לקידום מעמד הילד של הכנסת קבעה כי עלותה התקציבית
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 4. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא: הוספת תוספת

 ׳תוספת

 (סעיפים 13,2 א)

 הגדרת ־פעוט עם עימב התפתחותי ניכר־

 ׳פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר׳ - פעוט שמלאו לו שנתיים ועד שמלאו לו שלוש שנים,

 ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים — עד סיום שנת הלימודים, ואובחן

DQ (DEVELOPMENTAL QUOTIENT 5 ומטה; 0  כמי שממוצע תפקודו הכללי ברמה של (

 לענין זה, ׳ממוצע תפקוד כללי* - הממוצע המשוקלל של תפקוד הפעוט בכל תחומי

 ההתפתחות שלהלן: התחום המוטורי, התחום השפתי־תקשורתי, התחום הקוגניטיבי,

 התחום החברתי והתחום הרגשי־הםתגלותי.־

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השפעה על זכויתז הילד התפתחותי ניכר. כך יתאפשר לפעוטות אלה לקבל את
ם הטיפול והשיתתים שלהם הס נזקקים בשנים הקריטיות ו ן י ו ע מ ת ל ו א כ ז ת ה ב א י ח ך ה ה ל ך ע ן ק נ ן ן ו ת ה ע ע  ה

ב ביותר להתפתחותם. ו כ י ם ע ם ע י נ ש ש ן ל ך ש ם ע י י ת נ י ש נ ת ב ו ט ו ע פ ם ל  שיקומי ג

 חברי הכנסת: נסים דהן, חיים אורון, דוד אזולאי, גלעד אדדן, שלמה בניודי, משה גפני, נסים זאב, יחיאל
 חזן, דוד טל, יגאל יאסינוב, אליהו ישי, איתן בבל, אילנה בוזך, חיים כץ, יעקב מדגי, משולם נהדי, לאה נם,
 ניסן םלזמינםקי, גילה פינקלשטיין, יאיד פרץ, איוב קרא

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק ההגבלים העסקיים(תיקון מסי 9) (מניעת התנהגות שאיננה תחרותית
 על ידי קבועות דיבמ), התשם״ו-2005*

 1. בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳ח—1988', בסעיף 30, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון סעיף 30

) ראה הממונה כי כתוצאה מקיומה של קבוצת ריכוז או מהתנהגותה, נפגעת עו  י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לשיווק תוצרת חקלאות בישראל בעימ, פ־ד נב(5) 213, וב2).
 לפיכך, ראוי כי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-1988
 (להלן - החוק) יתן מענה אף לתופעה של השוק
 האוליגופוליסטי. ״נהוג לכנות שוק כ׳שוק אוליגופוליםטי׳
 אם הוא נשלט על ידי מספר מעומעם של פירמות גדולות.
 במצב זה, מחד גיסא, אף אחת מאותן פירמות גדולות איננה
 שולטת בשוק לבדה. מאידך גיסא, אין מדובר בשוק
 אוטומיםטי, שכן כוח השוק מרוכז בידי מספר מצומצם של
 גופים. כבל שהשוק ריכוזי או אוליגופוליםטי יותר, כך
 קיימים בו יותר מאפיינים של שוק מונופוליסטי, וגדלה
 הנטייה לניצול לא יעיל של המשאבים הכלכליים. שוק
 אוליגופוליסטי מתאפיין נם בהתנהגות מקבילה של אותם
 גורמים כלכליים בודדים השולטים בו, מאת גם אם אין

 ביניהם הסכם מפורש לעשות כן. בדרך כלל, אחד מהם

 דיני ההגבלים העסקיים נועדו להבטיח את התחרות
 החופשית במשק ועל ידי כך לקדם את האינטרס של ציבור
 הצרכנים ליהעת ממוצרים ושירותים באיכות טובה יותר
 ובמחירים סבירים (ראו בג־צ 588/84 ק.ש.ר סחר אזבסט
 בע־מ נ׳ יו־ר המועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים, פ־ד מ(1)
 29, 7ב~38<. יתר על כן, התחרות החופשית, שעליה מגנים
 דיני ההגבלים העסקיים, מגבירה את יעילותה של הקצאת
 המשאבים במשק, מעודדת את הצמיחה ואף תורמת
 לחלוקה צודקת יותר של ההכנסות במשק(ראו עיפ 4855/02
 מדינת ישראל נ׳ דיר איתמר בורוביץ, דינים עליון, כרך עא
 963). נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט אהרון ברק,
 אף ציין בהקשר זה, כי ׳דיני ההגבלים העסקיים הם ה׳מגנא
 כרטא׳ של זכויות הצרכן והתחרות החופשית־(ע־א 2247/95
 הממונה על ההגבלים העסקיים נ׳ תנובה מרכז שיתוף

 י הצעת חוק מס׳ פ/ו558; הועברה לוועדה ביום י׳ד בחשון התשס־ו(16 בנובמבר 2005).
 י םיח התשמ־ח, עמ׳ 128; התשם׳ד, עמ׳ 147.
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 התחרות בין חברי קבוצת ריכוז באחד מהענינימ המנויים בסעיף קטן(ג), רשאי הממונה

 ליתן הוראות לחברי הקבוצה כדי למנוע את הפגיעה כאמור, לרבות הוראות להסרה

 של חסמי כניסה או חסמי מעבר, או להקלה בהם.־

ר ב ס  ה

 העסקיים כלים על מנת שיוכל לספל בה, ובכלל זה סמכות
 ליתן הוראות להסיר חסמי כניסה או חסמי מעבר, או להקל
 בהם, אם כתוצאה מקיומה של קבוצת ריכוז או התנהגותה
 נפגעת התחרות בין חברי קבוצת ריבה באחד הענינים

 המנויים בסעיף סב(ג) לחוק.

 ועדת הכלכלה של הכנסת היתה ערה לכך שבימים
 אלה דנה ועדה ציבורית בראשות פרופסור זוהר גושן
 בתיקונים לחוק, ולפיכך ההסדר המוצע בהצעת חוק זו
 ייבחן, בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה
 השלישית, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית

 ־ האמורה.

י ר ב  ד

 (the price leader) הוא שמכתיב את קצב עליית המחירים
 בשוק וכל האחרים ׳מתיישרים׳ על פיו,״(מחוזי־ ־פ 417/97
 מדינת ישראל נ׳ 2־הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע״מ
 ואיתמר בורוביץ, דינים מחוזי, כרך לב()s80 ,10). אחת
 מהנגזרות של ־׳התנהגות מקבילה־ כאמור, הינה התנהגות
 של תמחור מקביל שמשמעותה העלאת מחירים על ידי אחד
 המתחרים, אשר זוכה לחיקוי ועקיבה מצד המתחרים
 האחרים, וזאת גם בלא שמתקיים הסדר כובל. כך מתקבעת
 במשך הזמן תבנית התנהגות עוקבת של עסקים הפועלים
 בשוק ומונהגים בפועל מחירים לא תחרותיים בבל השוק
 הרלוונטי. הוראות החוק כנוסחו היום אינן נותנות מענה
 מספק לתופעה זו, ולכן מוצע ליתן לממונה על ההגבלים

 חברי הכנסת: אמנון כהן, דוד טל, אילן ליבוביץ, גלעד ארדן, דניאל בנלולו, אבשלום וילן, יצחק וקנין,
 אליעזר זנדברג, אחמד טיבי, איתן בבל, אליעזר בהן, משה בחלון, יורי שטרן

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס׳ 5) (תחולה על מוסד חינוך מוכר
 שאינו רשמי), התשס״ו-2005*

 תיקון סעיף י 1. בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ־ז-1997י (להלן - החוק העיקרי),

 בסעיף ו -

 (ו) בהגדרה ״מוסד חינוך״, בפסקה(ו), במקום ״לתלמידים־ יבוא ׳לתלמידים, לרבות

 מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי״:

 (2) אחרי ההגדרה ״מוסד חינוך־ יבוא:

 ״״מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי־ - מוסד חינוך מוכר בהגדרתו בפסקה (ב)

. ר 2 ו 9 4 9 - ט ־ ש ת  בהגדרה ׳מוסד חינוך מוכר״ שבסעיף ו לחוק לימוד חובה, ה

 החוק אינו חל על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

 מוצע, בהצעת חוק זו, להחיל את החוק על מוסדות
 החינוך המוכרים שאינם רשמיים, כהגדרתם בפסקה (ב)
 בהגדרה ״מוסד חינוך מוכר־ שבסעיף ו לחוק לימוד חובה,
 התש״ס—1949 (להלן - חוק לימוד חובה), דהיינו על
 מוסדות חינוך שהשר הכריז עליהם, באכרזה שפורסמה
 ברשומות, כי הם מוסדות חינוך מוכרים לצורך תוק לימוד

 חובה.

י ר ב  ד

 מטרתו של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה,
 התשנ״ז-1997 (להלן - החוק), כמפורט בסעיף 2 לחוק, היא
 לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו
 למיצוי מרבי של כשרונותיו באמצעות הוספת שעות

 לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך,

 סעיף ו סעיף 1 לחוק מגדיר מוסד חינוך, בין היתר, כמוסד
 חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים.

 בבג״צ 8427/99 רשת גני חב״ד בארץ הקודש, עמותה
 רשומה נ׳ שר החינוך (פ־ד נד(3) 69), נקבע, בין היתר, כי

 ־ הצעת חוק מסי פ/2822; הועברה לוועדה ביום ב׳ בשבט התשס״ה (12 בינואר 2005): הצעה חוק מסי פ/2814: הועברה לוועדה ביום
 ט׳ בשבט התשס־ה (19 בינואר 2005).

 1 ס״ח התשנ״ז, עמי 204: התשסיה, עמי 421.

 ־ ס״ח התשיט, עמי 287.
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 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ׳בשכונות, במוסדוח חינוך׳ יבוא ״בשכונות״ ובמקום

 ״לשכונות, למוסדות חינוך״ יבוא ־לשכונות־;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) קבע השר כאמור בסעיף קטן (א) לענין יישוב, שבונה או שכבת גיל

יישוב, באותה שכונה או '  מסוימים, יוחל החוק על כל מוסדות החינוך באותו

 באותה שבבת גיל.״

 3. אין ביישום הוראות חוק זה כדי לגרוע מתחולת החוק העיקרי על יישובים, שכונות או שמירת דינים

 שכבות גיל כפי שנקבע בצו לפי סעיף 4(א) לחוק העיקרי בנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שעליהן כבר הוחל החוק, עקב יישומו של התיקון המוצע.

 להערכח משרד האוצר, יישומה המלא של הצעת
 החוק לאחר שיושלם הליך ההחלה ההדרגתית של החוק,
 יהיה כרוך בעלות תקציבית של כ־20ו מיליון שקלים
 חדשים בשנה. באשר לעלות היישום ההדרגתי, מעריך
 משרד האוצר כי אם תיושם הצעת חוק זו, לדוגמה,
 במקומות שלגביהם כבר הוחל התיק לפי סעיף 4(א) כנוסחו
 ערב תחילתו של התיקון המוצע, העלות התקציבית של
 יישום חלקי כאמור, תעמוד על כ־27 מיליון שקלים חדשים.

 השפעה על זכויות הילד

 הצעת החוק מרחיבה את סוגי מוסדות החינוך
 שלגביהם יוחל החוק. כתוצאה מכך, ילדים נוספים ילמדו
 במסגרת יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, תוך מתן אפשרות
 להרחבת הידע, ההשכלה וההעשרה תמוענקים במסגרת

 מוסדות החינוך.

 חברי הכנסת: משולם נהרי, משה גפני

 סעיף נ סעיף 4 לחוק קובע כי החוק יוחל בהדרגה
 ביישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות
 גיל, כפי שיקבע שר החינוך, התרבות והספורט (להלן -
 השר} בצווים, תוך מתן עדיפות ליישובים, לשכונות,
 למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים

 לסיוע נוסף בחינוך.

 בהצעת חוק זו, מוצע למחוק את המונח ״מוסתת חינוך־
 מסעיף 4 האמור, וזאת כדי למנוע מתן עדיפות לטוני
 מוסדות מסוימים על פני אחרים בעת החלת החוק. מסעם
 זה, מוצע גם לקבוע כי משהחליט השר כי יש להנהיג יום
 חינוך ארוך ולימודי העשרה ביישוב, בשכונה או בשכבת

 גיל, יוחל החוק על כל מוסדות החינוך בהם.

 סעיף ג כמו כן, מוצע כי יישום החוק המוצע לא יגרע
 מתחולת החוק כפי שנקבע בצו שהוצא מכוח סעיף
 4(א} לחוק בנוסחו ערב תתילתו של התיקון המוצע. כלומר,
 לא ניתן יהיה לגרוע יישובים, שכונות או שכבות גיל
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 ה־צעת חוק המקרקעין(תיקון מסי 27) (תאורה בשבת ובמועד), התשס ״2005-1׳

 בחוק המקרקעין, התשכ׳ט—1969', אחרי סעיף 59ז יבוא:

 59ח. בעל דירה רשאי, ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו,

 מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת (בסעיף זה —

 המנגנון) ברכוש המשותף והוא ישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו,

 ובלבד שהתקיימו כל אלה, והכל זולת אם נקבע אחרת בתקנון:

 (ו) ניתנה על כך הודעה מוקדמת לנציגות הבית המשותף והתחייבות

 מצד בעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות

 בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;

 (2) אין בהפעלת המנגנון משום פגיעה או מטרד בבעל דירה אחרת.״

 הוספת סעיף 59ח 1.

 ״תאורה
 בשבת

 ובמועד

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהצעת חוק 7ו, מוצע לקבוע בחוק כי בעל דירה בבית
 משותף יהיה רשאי להתקין מנגנון להפעלת תאורה ברכוש
 המשותף בשבתות ובמועדים, אף ללא הסכמת בעלי
 הדירות האחרים, ובלבד שהוא ישא בעלות ההתקנה,
 ההחזקה וההוצאות הכרוכות בכך וכן שהתקיימו יתר
 התנאים הקבועים בסעיף המוצע. כן מוצע לקבוע כי ניתן
 יהיה להתנות על ההוראות המוצעות בתקנון הבית

 המשותף.

 חבר הכנסת משה גפני

 לפי חוק המקרקעין, התשכ־ט-969ו (להלן — החוק),
 בעלי דירות בבית משותף חייבים להשתתף בהוצאות
 לתחזקת הרכוש המשותף, ולשינויים ברכוש המשותף
 נדרשת ככלל הסכמת כל בעלי הדירות, אלא אם כן נקבע

 במפורש בחוק שהסכמה כאמור אעה נדרשת.

 כך למשל, נקבעו הוראות לענין התקנת דוד שמש(סעיף
 59א לחוק) ולענין הפעלת מעלית.כמעלית שבת(סעיף 59ז

 לחוק).

.(zoos 5<ו בנובמבר)ד בחשון התשס־ו ׳  י הצעת חוק מם׳ פ/3685; הועברה לוועדה ביום י

 י ס־ח התשכ׳ס, עמי 259: התשם״ה, עמי 729.
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