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

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 22( )שירותי העברת נפטרים(, התשע"ו–2016*  

 הוספת
סעיף 14א10

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א–1971 1, אחרי סעיף 14א9 יבוא:1.
"שירותי העברת 

נפטרים
אדם, לרבות חברה לענייני קבורה כהגדרתה לפי חוק זה 14א10. )א( 

הפועלת ברישיון, שהעביר נפטר לא ימכור ולא יציע למכירה או 
ישווק בדרך אחרת מוצר, שירות או מלאכה הקשורים בפטירה, 
 – זה  )בסעיף  המצבה  ובהקמת  בקבורה  בסידוריה,  או  בלוויה 

מכירה( 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מכירה המותרת על  )ב( 
פי תנאי הרישיון או על פי דין אחר, על ידי חברה לענייני קבורה 

כהגדרתה לפי חוק זה הפועלת ברישיון 

מי שהעביר נפטר וביצע מכירה בניגוד להוראות סעיף  )ג( 
העונשין,  לחוק  61)א()1(  בסעיף  כאמור  קנס   – דינו  )א(,  קטן 

התשל"ז–1977 2 "

הזכות להיקבר בכבוד היא זכות בסיסית  לפי סעיף 
266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995, 
לרשות  קדישא,  לחברה  משלם  לאומי  לביטוח  המוסד 
מקומית, למוסד ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין 
לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, דמי קבורה 
כפי שנקבעו לפי החוק  לפי תקנות שירותי הדת היהודיים 
לענייני  חברה  התשכ"ז–1966,  קבורה(,  לענייני  )חברות 
קבורה )חברה קדישא או כל אדם העוסק בקבורת נפטרים 
יהודיים(, חייבת לפעול ברישיון מאת השר לשירותי דת  

עם זאת, בעת פטירת אדם יהודי בימי שבת, חג ומועד 
העברת  בהוצאות  פרטי  באופן  לשאת  קרוביו  נאלצים 
גופתו והם אינם מקבלים החזר על הוצאותיהם מהמוסד 
לביטוח לאומי  לא אחת הגורם שמעביר את גופת הנפטר 
למשפחת  למכירה  מציע  תשלום  השירות  בעד  וגובה 
תוך  בקבורה  הקשורים  מלאכה  או  שירות  מוצר,  הנפטר 

פגיעה בה וניצול מצוקתה דווקא בעת קשה זו 

לפיכך מוצע לקבוע שמי שהעביר נפטר, ובין היתר 
או  למכירה  יציע  ולא  ימכור  לא  קבורה,  לענייני  חברות 
הקשורים  מלאכה  או  שירות  מוצר,  אחרת  בדרך  ישווק 
בפטירה, בלוויה או בסידוריה, בקבורה ובהקמת המצבה  
מוצע להחריג מאיסור זה פעולות מכירה כאמור המותרות 
על פי תנאי הרישיון או על פי דין אחר שביצעה חברה 
לענייני קבורה הפועלת ברישיון )למשל, פעולות המותרות 
קבורה(,  )דמי  הלאומי  הביטוח  לתקנות   4 תקנה  לפי 
התשל"ו–1976(  עוד מוצע לקבוע כי העונש בשל הפרת 
ל־14,400  היום  השווה  בסכום  קנס  יהיה  כאמור  איסור 

שקלים חדשים 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  תדון  השלישית 
לרבות  נוספים,  ופיצוי  ענישה  מנגנוני  בהוספת  הכנסת 
פיצויים לדוגמה  כמו כן תשקול הוועדה הוראות נוספות 
שיחולו על מי שהעביר נפטר, ובכלל זה חובת גילוי ואיסור 

שידול 

הצעת חוק מס' פ/1339/20 )מספר פנימי: 563604(; הועברה לוועדה ביום ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016(   *

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ה, עמ' 26.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2

יוזמים: חברי הכנסת מרב מיכאלי, אלי אלאלוף, אילן גילאון, דב חנין

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 658, כ"ו בתמוז התשע"ו, 1.8.2016



193

הצעת חוק הגנה על בתי עסק )ימי המנוחה(, התשע"ו–2016 *
והמשפט, 1.הגדרה השלטון  סדרי  לפקודת  18א  בסעיף  כמשמעותם   – המנוחה"  "ימי  זה,  בחוק 

התש"ח–1948 1.
צד לחוזה הכולל תניה המתנה את קיומו של החוזה בהפעלת בית עסק בימי המנוחה – לא 2.סייג לאכיפה

זכאי לאכיפת תניה כאמור 
סייג לביטול 

ולפיצויים 
מוסכמים

צד לחוזה כאמור בסעיף 2 לא יהיה רשאי להודיע לבית עסק על ביטול החוזה או לדרוש 3.
פיצויים מוסכמים בשל אי־הפעלת בית העסק ביום המנוחה 

הצעת חוק הגנה על בתי עסק )ימי המנוחה(, התשע"ו–2016 *
והמשפט, 1. השלטון  סדרי  לפקודת  18א  בסעיף  כמשמעותם   – המנוחה"  "ימי  זה,  בחוק 

התש"ח–1948 1.
הגדרה

צד לחוזה הכולל תניה המתנה את קיומו של החוזה בהפעלת בית עסק בימי המנוחה – לא 2.
זכאי לאכיפת תניה כאמור 

סייג לאכיפה

צד לחוזה כאמור בסעיף 2 לא יהיה רשאי להודיע לבית עסק על ביטול החוזה או לדרוש 3.
פיצויים מוסכמים בשל אי־הפעלת בית העסק ביום המנוחה 

סייג לביטול 
ולפיצויים 

מוסכמים

)להלן  התשי"א–1951  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק 
בימי  עובדים  העסקת  לעניין  הוראות  קובע  החוק(,   –
המנוחה השבועית ועל עבודה של בעל עסק במקום עסקו 
לקבל  לסרב  איסור  בחוק  נקבעו  היתר  בין  אלו   בימים 
אדם לעבודה בשל סירובו לעבוד בימי המנוחה השבועית 
ואיסור לכפות על עובד לעבוד בימי המנוחה השבועית אם 
הוא מסרב לעשות כן )סעיפים 9ב ו־9ד לחוק(, וכן איסור 
על בעל בית מלאכה לעבוד בבית מלאכתו, על בעל מפעל 
בחנותו  לסחור  חנות  בעל  ועל  במפעלו  לעבוד  תעשייה 
בימי המנוחה )סעיף 9א לחוק(  ואולם, עסקים רבים פועלים 
בשבת בשל תניות בחוזים עם בעלי מתחמים מסחריים או 
יזמים המחייבות אותם לעשות כן, וגם אם על פי החוק 
נאלץ  הוא  עסקו,  במקום  לעבוד  רשאי  אינו  העסק  בעל 

להעסיק עובדים ולהפעיל את עסקו בימי המנוחה  

על  חובה  הקובע  חוזה  לעניין  לקבוע,  מוצע  לפיכך, 

הפעלת בית עסק בימי המנוחה, סייגים לאכיפתו, לביטולו 
כאמור  בחוזה  תניה  לפיו   מוסכמים  פיצויים  ולתשלום 
המחייבת את פתיחת בית העסק בשבת לא תיאכף, ולא 
ניתן יהיה לבטל את החוזה או לתבוע פיצויים מוסכמים 

בשל הפרתה  

על  בעיקר  להגן  החוק  הצעת  נועדה  מלכתחילה, 
עסקים קטנים ובינוניים, שיש פערי כוחות בינם ובין בעלי 
להתקשר  נדרשים  הם  ולעתים  המסחריים,  המתחמים 
ואולם,  עסקם   קיום  את  לאפשר  כדי  כאמור  בחוזים 
מכיוון שעלה חשש שהגנה על עסקים אלו בלבד תוביל 
להימנעות מחתימת חוזים אתם, מוצע להחיל את הוראות 

החוק על כלל העסקים  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  תבחן  השלישית 

הכנסת את סוגי החוזים שעליהם יחול ההסדר המוצע 

הצעת חוק מס' פ/2929/20 )מספר פנימי: 577407(; הועברה לוועדה ביום י"ז באייר התשע"ו )25 במאי 2016(   *

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.  1

יוזמים: חברי הכנסת יגאל גואטה, מכלוף מיקי זוהר, אורן אסף חזן, דוד ביטן, ניסן סלומינסקי, יעקב מרגי, 
 עאידה תומא סלימאן, מיקי לוי, ישראל אייכלר, מנחם אליעזר מוזס, מירב בן ארי,
שולי מועלם־רפאלי, זאב בנימין בגין, איתן ברושי
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:   

הצעת חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( )תיקון מס' 6( )תשדיר פרסומת שאורכו אינו 
עולה על דקה(, התשע"ו–2016 *

במקום 1.תיקון סעיף 10 10)ח(,  בסעיף  התשס"ה–2005 1,  סימנים(,  ושפת  )כתוביות  טלוויזיה  שידורי  בחוק 
"חמש דקות", יבוא "דקה" 

סימנים(,  ושפת  )כתוביות  טלוויזיה  שידורי  חוק 
התשס"ה–2005 )להלן – החוק(, קובע הוראות לעניין ליווי 
מישדרי טלוויזיה מסוגים שונים בכתוביות ובתרגום לשפת 
גופי  חלקי,  או  מלא  באופן  פוטר,  לחוק   10 סעיף  סימנים  
בכלל  מסוימות   בנסיבות  החוק  הוראות  מתחולת  שידור 
זה נקבע כי "הוראות חוק זה לא יחולו על תשדיר פרסומת 

שאורכו אינו עולה על חמש דקות"  

כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות שמיעה להיחשף 
רואים  הצופים  שכלל  יותר,  רבים  פרסומת  לתשדירי 
אותם, מוצע לצמצם את הפטור מליווי תשדירי פרסומת 

בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים האמור, ולהחילו רק על 
תשדירי פרסומת שאורכם אינו עולה על דקה  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
באפשרות  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תדון  השלישית 
לבטל לחלוטין את הפטור האמור ולקבוע כי כל תשדיר 
פרסומת יהיה חייב בליווי כתוביות ותרגום לשפת סימנים  
הוועדה תכריע בעניין זה על בסיס נתונים שיובאו בפניה 
לעניין  וכן  בטלוויזיה,  הפרסומות  תשדירי  אורך  לעניין 
עלויות ליווי תשדירי הפרסומת בכתוביות ובתרגום לשפת 

סימנים 

הצעת חוק מס' פ/2862/20 )מספר פנימי: 577361(; הועברה לוועדה ביום ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016(   *

ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשע"ד, עמ' 816.  1

 יוזמים: חברי הכנסת עיסאווי פריג', איתן כבל, יוסי יונה, איילת נחמיאס ורבין, מיקי לוי,
אילן גילאון, מאיר כהן, עאידה תומא סלימאן 

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
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הצעות חוק הכנסת – 658, כ"ו בתמוז התשע"ו, 1.8.2016




