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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 13( )הגברת האכיפה(, התש"ע–2010 *

 
מתן 1 תיקון סעיף 18 "לאחר  המילים  18)ב()2(,  בסעיף  התשמ"ח–1988 1,  בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  בחוק 

הודעה מוקדמת –" – יימחקו 
תחילתו של חוק זה ביום           ** 2 תחילה

התשמ"ח–1988,  בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  חוק 
לתת  החוק  הוראות  אכיפת  על  המופקד  מפקח  מחייב 
חובה  עבודה   למקומות  כניסתו  לפני  מוקדמת  הודעה 
לפגוע  וכך  האכיפה  יעילות  את  מתוכן  לרוקן  עלולה  זו 
את  ולהבטיח  מלאכתם  לבצע  המפקחים  של  ביכולתם 

קיום הוראות החוק  

לאפשר  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
למפקחים לערוך ביקורת פתע אצל מעבידים ולהשיג אכיפה 
ממשית של תכלית הוראות החוק  זאת, בדומה לחיקוקים 
נוספים הקובעים סמכויות פיקוח ללא צורך במתן הודעה 
מוקדמת לפני ביצוע הביקורת, כגון סעיף 15ב לחוק שכר 
 מינימום, התשמ"ז–1987, וסעיף 13)ג()2( לחוק עבודת נשים,

התשי"ד–1954 

הצעת חוק מס' פ/1741/18; הועברה לוועדה ביום ז' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(   *

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשס"ט, עמ' 246   1

המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית   **

חברת הכנסת שלי יחימוביץ'

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 121( )תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית 
הניסיונית(, התש"ע–2010 *

 
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, בסעיף 225א –1 תיקון סעיף 225א

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "תקופת הניסיון", במקום "24 חודשים" יבוא "36 חודשים";   )1(

בסעיף קטן )ג( –  )2(

בפסקה )1(, המילים "בשנה הראשונה של תקופת הניסיון –" – יימחקו; )א( 

בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "ובתוספת השווה ל־22%" יבוא "על  )ב( 
השיעורים האמורים בפסקה )1( תינתן תוספת בשיעור של 22%", ובמקום "ובתוספת 

השווה ל־29%" יבוא "ובשיעור של 29%";

בסעיף קטן )ו(, במקום "ארבעה" יבוא "תשעה"   )3(

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  225א  סעיף 
ניסיונית  תכנית  קבע  החוק(,   – )להלן  התשנ"ה–1995 
לבחינת דרך חלופית לקבלת שירותי סיעוד שלא באמצעות 
גמלה בעין אלא גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי לגמלה  
התכנית נקבעה לתקופה של שנתיים, החל ביום כ"ג בטבת 
התשס"ח )1 בינואר 2008(, בארבעה איזורי ניסוי שקבע שר 
תכליתו  השר(    – )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
גמלת  תשלום  אם  לבחון  היתה  האמור  225א  סעיף  של 
שלשמה  המטרה  את  ראוי  באופן  יגשים  בכסף  הסיעוד 
נועדה הגמלה  זאת, לאחר שבמשך יותר משני עשורים, 
רק  הגמלה  ניתנה  רוב  פי  על  האמור,  הסעיף  חקיקת  עד 

בעין  כדי להמשיך את בחינת הצדקתו של ההסדר, מוצע 
בהצעת החוק המתפרסמת בזה להאריך את משך תקופת 

הניסיון בשנה נוספת  

כמו כן, כיום יש הבחנה בין שיעורי גמלת הסיעוד 
לבין  הניסיון  תקופת  של  הראשונה  בשנה  המשולמים 
ששיעורי  לקבוע  מוצע  שלה   השנייה  בשנה  שיעוריה 
הגמלה בכסף כמפורט בפסקאות )1( ו־)2( של סעיף 225א)ג( 
לחוק יחולו במשך כל תקופת הניסיון  לבסוף, מוצע להסמיך 
את השר להרחיב את התכנית הניסיונית לתשעה איזורי 

ניסוי לכל היותר 

הצעת חוק מס' פ/964/18; הועברה לוועדה ביום י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(   *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 308   1

חברי הכנסת: שלי יחימוביץ', חיים כץ

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 121( )תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית 
הניסיונית(, התש"ע–2010 *

 
תיקון סעיף 225אבחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, בסעיף 225א –1 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "תקופת הניסיון", במקום "24 חודשים" יבוא "36 חודשים";  )1( 

בסעיף קטן )ג( –  )2(

בפסקה )1(, המילים "בשנה הראשונה של תקופת הניסיון –" – יימחקו; )א( 

בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "ובתוספת השווה ל־22%" יבוא "על  )ב( 
השיעורים האמורים בפסקה )1( תינתן תוספת בשיעור של 22%", ובמקום "ובתוספת 

השווה ל־29%" יבוא "ובשיעור של 29%";

בסעיף קטן )ו(, במקום "ארבעה" יבוא "תשעה"   )3(

ר ב ס ה י  ר ב ד
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