
רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

29 בינואר 2014  536 כ"ח בשבט התשע"ד 

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 113( )הוראות לעניין רישיון רכב הרשום כמונית(, 
52 התשע"ד–2014                                                                                                                            

53 הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014              

 הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 51( )הגנה לעובדת או עובד העוברים
54  טיפולי פוריות(, התשע"ד–2014                                                                                                  



52

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

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 113( )הוראות לעניין רישיון רכב הרשום כמונית(, 
התשע"ד–2014 *

בפקודת התעבורה 1, בסעיף 13א – 1.תיקון סעיף 13א

בכותרת השוליים, המילה "חובת" – תימחק;  )1(

האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא:   )2(

הרישיון  פרטי  וכן  הרכב  בעל  פרטי  יירשמו  כמונית  הרשום  רכב  ברישיון  ")ב( 
להפעלת המונית ופרטי בעליו, כפי שיקבע השר "

לפי פקודת התעבורה )להלן – הפקודה(, חל איסור 
להפעיל מונית ללא רישיון להפעלתה  המעוניין להפעיל 
לקבל  האלה:  מהדרכים  באחת  כן  לעשות  יכול  מונית 
והבטיחות  התחבורה  ממשרד  מונית  להפעלת  רישיון 
בדרכים )להלן – משרד התחבורה(, לרכוש רישיון שכבר 
הונפק מבעל רישיון להפעלת מונית, או להתקשר עם בעל 
הרישיון בחוזה שלפיו המעוניין להפעיל מונית יקבל ממנו 

את הזכות להפעיל את המונית  

על פי דרישת משרד התחבורה, מי שמפעיל מונית 
את  לרשום  מחויב  בבעלותו  אינו  להפעלתה  שהרישיון 
להפעלתה   הרישיון  בעל  שם  על  מפעיל  שהוא  המונית 
בעל  שם  על  מקרה  בכל  רשומה  שהמונית  אפוא  יוצא 
הרישיון להפעלתה, גם אם הוא אינו הבעלים של המונית  
המקור לכך הוא בפרשנות רחבה של איסור הפעלת מונית 
בלא רישיון להפעלת מונית )סעיף 13א לפקודה(, שלפיה 
חייבת להיות זהות בין בעל הרישיון להפעלת מונית ובין 

בעליו הרשום של הרכב המשמש מונית  

לפי סעיף 27ב לפקודה, ובשל חובת רישום המונית על 
שמו של בעל הרישיון להפעלתה, האחריות לכל שימוש 
וכל  מונית,  להפעלת  הרישיון  בעל  על  מוטלת  במונית 
שחרור מאחריות זו כרוך בטרדה ובהוצאות לכל הצדדים  
כך, בהתאם להוראות הפקודה, אם בוצעה עבירה ברכב 
על  מוטלת  לעבירה  האחריות  ידועה,  אינה  הנהג  וזהות 
בעל הרכב הרשום כל עוד לא הוכח למי נמסרה החזקה 
שכאמור  המונית,  להפעלת  הרישיון  בעל  דהיינו,  ברכב  

אינו המפעיל בפועל, נושא באחריות לפעולה של מפעיל 
עקב  בפקודה   הקבועה  בדרך  אחרת  שיוכח  עד  המונית 
תעבורה  תיקי  להסב  תדיר  נדרשים  האכיפה  גורמי  כך 
גם  כך  המונית   למפעיל  מונית  להפעלת  הרישיון  מבעל 
לפי הדינים המסדירים כבישי אגרה: חשבונות בשל נסיעה 
מונית  להפעלת  הרישיון  לבעל  נשלחים  אלו  בכבישים 
ולא למפעיל  מנגד, עיקולים בשל חובות של בעל הרישיון 
אינה  היא  אם  גם  המונית  על  נרשמים  מונית  להפעלת 
בבעלות בעל הרישיון, ועל הצדדים לפעול להסרתם  כמו 
כן, המפעיל אינו יכול לרכוש את הרכב בהחכר )ליסינג(, 
ויקשה עליו להשתמש בו כבטוחה לחובותיו, שכן כאמור, 

הרכב אינו רשום על שמו 

מטרת הצעת החוק היא להגביר את הוודאות בדבר 
בעל  ובין  בינו  הבחנה  לאפשר  המונית,  מפעיל  זהות 
הרישיון להפעלתה ולנתק את הזיקה שבין בעל הרישיון 
במרשם   הרכב  כבעל  שנרשם  מי  ובין  המונית  להפעלת 
והבטיחות  התחבורה  שר  את  להסמיך  מוצע  כך  לשם 
המשמש  רכב  ברישיון  שלפיהן  תקנות  להתקין  בדרכים 
הרישיון  פרטי  והן  הרכב  בעל  פרטי  הן  יירשמו  מונית 

להפעלת מונית ופרטי בעל הרישיון 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
בהחלת  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תדון  השלישית 
לפני  כמונית  שנרשם  רכב  על  גם  המוצעות  ההוראות 

תחילתו של התיקון המוצע 

הצעת חוק מס' פ/1457/19 )מספר פנימי: 483784(; הועברה לוועדה ביום ג' באב התשע"ג )10 ביולי 2013(    *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758.  1

יוזם: חבר הכנסת יריב לוין
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014 *

יום ציון – יהודי 
ארצות ערב ואיראן

מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות 1. )א(  
ערב ומאיראן; ביום זה –

השר לאזרחים ותיקים רשאי להורות על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;  )1(

שר החינוך רשאי להורות על קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;  )2(

שר החוץ רשאי להורות על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל    )3(
יוצאי  היהודים  לפליטים  בקשר  הבין־לאומית  המודעות  להגברת  לארץ,  בחוץ 
 ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, "פליט יהודי יוצא ארצות ערב

ואיראן" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים 
יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע–2010 1.

חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים  )ב( 
מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו  

הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; 2.דיון בכנסת
הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו 

השר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה 3.ביצוע

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014 *

מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות 1. )א(  
ערב ומאיראן; ביום זה –

יום ציון – יהודי 
ארצות ערב ואיראן

השר לאזרחים ותיקים רשאי להורות על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;  )1(

שר החינוך רשאי להורות על קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;  )2(

שר החוץ רשאי להורות על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל    )3(
יוצאי  היהודים  לפליטים  בקשר  הבין־לאומית  המודעות  להגברת  לארץ,  בחוץ 
 ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, "פליט יהודי יוצא ארצות ערב

ואיראן" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים 
יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע–2010 1.

חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים  )ב( 
מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו  

הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; 2.
הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו 

דיון בכנסת

ביצועהשר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה 3.

בשנים שקדמו להקמת מדינת ישראל חיו מאות אלפי 
והמפרץ  התיכון  המזרח  צפון־אפריקה,  במדינות  יהודים 
הסכסוך עקב  ואיראן(   ערב  ארצות   – )להלן   הפרסי 

הערבי־ישראלי סביב הקמת מדינת ישראל נפגעו יהודים 
מאלימות  יהדותם,  רקע  על  ובאיראן,  ערב  בארצות 
ומחוקים מפלים, ולא זכו להגנת השלטון המקומי בארצות 
יהודים   של  גירוש  התרחש  אף  מהארצות  בחלק  אלה  
רובם המכריע של היהודים שעזבו ארצות אלה, או גורשו 
בבעלות  או  בבעלותם  שהיה  רכוש  מאחור  הותירו  מהן, 
הקהילה היהודית ונאסר עליהם לממשו באופן מלא או 

להוציאו מהמדינה 

שלמחרת  היום  בנובמבר,   30 יום  את  לקבוע  מוצע 

בכ"ט האו"ם  בעצרת  החלוקה  החלטת   קבלת 
בנובמבר 1947, כיום לציון היציאה והגירוש של היהודים 
המשרדים  יהיו  רשאים  זה  ביום  ומאיראן   ערב  מארצות 
קיום  לציונו:  פעולות  לנקוט  בדבר  הנוגעים  הממשלתיים 
טקס מרכזי לפתיחת היום – ביוזמת השר לאזרחים ותיקים, 
פעילות  המוצע;  החוק  ביצוע  על  הממונה  השר  שיהיה 
חינוכית – ביוזמת שר החינוך; פעילות דיפלומטית בקשר 
לנושא, ובכלל זה לסוגיית הפליטים היהודים יוצאי ארצות 
ערב ואיראן וזכויותיהם לפיצוי על אובדן רכושם ורכוש 
קהילותיהם עקב יציאתם או גירושם – ביוזמת שר החוץ 

עוד מוצע לקבוע כי הכנסת תציין יום זה בדיון מיוחד 
שייערך במועד הקבוע בחוק או במועד סמוך לו 

הצעת חוק מס' פ/1226/19 )מספר פנימי: 480379(; הועברה לוועדה ביום י' באב התשע"ג )17 ביולי 2013(    *

ס"ח התש"ע, עמ' 406.  1

יוזם: חבר הכנסת שמעון אוחיון
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 51( )הגנה לעובדת או עובד העוברים
טיפולי פוריות(, התשע"ד–2014 *

או1.תיקון סעיף 9  הראשון  ילדם  "לקראת  המילים  9)ה()1(,  בסעיף  התשי"ד–1954 1,  נשים,  עבודת   בחוק 
השני" – יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "הוראת סעיף קטן זה" יבוא "הוראת סעיף 
קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת הולדת שני 
ילדים, בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים 
כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת הולדת שני ילדים מבן הזוג 

הנוכחי "

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, קובע כי מעביד לא 
יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ־גופית או עובדת 
או עובד העוברים טיפולי פוריות בעת הטיפולים ובתקופה 
של 150 ימים לאחר תום הטיפולים כאמור אלא בהיתר 
לטיפולי  מוגבלת  זו  הוראה  ואולם,  הכלכלה   שר  מאת 
פוריות לקראת הולדת ילדם הראשון או השני של העובדת 
או העובד, ולעניין עובדים שהם הורים לילדים מבני זוג 
הולדת  לקראת  גם   – כאמור  טיפולים  העוברים  קודמים 
עובדת  לפיכך,  הנוכחי   הזוג  מבן  השני  או  הראשון  ילדם 
או עובד העוברים טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדם 
השלישי ואילך מסתכנים בפיטורין עקב היעדרותם ממקום 

העבודה 

מוצע להרחיב את ההגנה הניתנת לעובדים ולקבוע 
וטיפולי  פוריות  טיפולי  לגבי  יחול  הפיטורים  איסור  כי 

הפריה חוץ־גופית שעברו עובדים לקראת הולדת ילד אחד 
או שניים בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו 
או  להם  שיש  הילדים  במספר  תלות  ללא  עבודה,  מקום 
לטיפולים שעברו בטרם העסקתם אצל מעבידם הנוכחי  
שעוברים  כאמור  עובדים  על  גם  תחול  ההגנה  הרחבת 
שעברו  אף  אחר  זוג  מבן  ילדים  הולדת  לקראת  טיפולים 
בתקופת  קודם  זוג  מבן  ילדים  להולדת  כאמור  טיפולים 

העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  תדון  השלישית 
הכנסת, בין היתר, באפשרות להרחיב את ההגנה לעובדים 
העוברים טיפולים כאמור על ידי הסרת ההגבלה לעניין 

מספר הילדים 

הצעת חוק מס' פ/1566/19 )מספר פנימי: 485743(; הועברה לוועדה ביום י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(   *

ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ד, עמ' 71.  1
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