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 מתפרסמות בזה הצעות חוה מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 חוק הגיגווח הלאומי(תיקון מסי 75), התשג״א-1991 [379]

, יבוא: הוספת סעיף  1. אחרי סעיף ד12מט לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968'
 127 מט 1

 ״קיצבה לילד ד12מט1. השר רשאי, .באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע
ד בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תשלום קיצבה בעד ילד נכה הסובל מליקויים ז ^ ס ^ ק 3 ^ 

 מיוחדים שנקבעו בהן.״

י ־הסבר י ר ב  ד

 העדר זכאות לגימלה, כשהילד בעל הליקוי מצליח
 במבחן התיפקודי, גורם עוול לילד ומטיל על הוריו נטל כספי
 כבד, הגורם לעתים לנטישת הילד בבית החולים בסמוך
 ללידתו או להימנעותם של הוריו מלהשקיע מאמצים וכסף

 בשיפור תיפקודו של הילך.

 מטרת התיקון המוצע היא להסמיך את שר העבודה
 והרווחה להבטיח בתקנות באמצעות תשלום הגימלה, מתן
 תמריץ להורים לפעול לקידומו והתפתחותו של הילד בעל

 הליקוי, ולהתחיל בכך בסמוך ללידתו.

 חברי הכנסת דדי צוהר וליו כהן

 . גידולו של ילד, שאובחן אצלו ליקוי, במסגרת משפחתו
 כרוך בהוצאות מרובות.

 המציאות מוכיחה, וכך מאשרים גם המחקרים, כי ניתן
 באמצעות התערבות מוקדמת של טיפולים והעשרה סביבי
 תית, לשפר במידה רבה את תיפקודו של הילד בעוד שהפסקת

 טיפול מביאה לנסיגה מיידית ביכולת תיפקדדו.

 י ההגדרות והמבחנים לזכאות לגימלה בעד ילד נכה,
 הקבועים בחוק הביטוח הלאומי [בוסח משולב], התשכ״ח-
 1968, ובתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים
 וסידורים לילד נכה), התש״ם-־1980, אינם מתאימים לילדים

 בעלי ליקויים מסויימים דוגמת ילדים עם תסמונת דאון.

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108: התש׳ץ, עמ׳ 174.

 הצעות חוק 2032, ט״ו בשבט התשנ״א, 30.1.1991



 חוק עובדים זדים (העסקה שלא כדין), התשנ׳'א-ו99ז [380]

 1. כחוק זה -
 ״עובד זר״ - עובד שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל;

 ״קבלן כוח אדם״ - מי שעיסוקו, כולו או חלקו, מתן שידרתי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל
 זולתו, או בתיווך עבודה.

 2. מי שעשה אחת מאלה, דינו - קנס 15,000 שקלים חדשים ובעבירות לפי פסקאות(1) או(2)
 קנס נוסף של 2000 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה:

 (1) העסיק בתור קבלן כוח אדם עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, על פי
, והתקנות  אשרת הכניסה שניתנה לו לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-11952
 לפיו, בין שההעםקה היא במקום עבודה שלו או בהחזקתו ובין שההעםקה היא אצל

 זולתו:

 (2) העסיק עובד זר כאמור בפסקה (1) בניגוד להוראות סעיף 32 לחוק שירות
;  התעסוקה, התשי״ט-21959

 (3) תיווך, כקבלן כוח אדם, לשם העסקת עובד זר המועסק בניגוד לאיסור
 שבפסקאות (1) או (2).

 3. נעבדה עבירה לפי סעיף 2 בידי קבלן כוח אדם, יואשם בעבירה באמור גם מי שהעסיק
 בפועל את העובד הזר, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים

 הסבירים למניעתה.

 4. נעברה עבירה לפי סעיפים 2 או 3 בידי תאגיד, יואשם בעבירה כאמור גם כל אדם שבשעת
 ביצוע העבידה היה מנהל פעיל או שותף - למעס שותף מוגבל - או פקיד באותו תאגיד ואחראי
 לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ישנקט את כל האמצעים למניעתה.

 5. הוראות סעיפים 73 עד 76 לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959, יחולו גם לגבי פיקוח
 לענין חוק זה.

, בתוספת השניה, בסופה יבוא ״חוק עובדים  6. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-31969
 זרים (העסקה שלא כדין), התשנ״א-1991״.

 7. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 הגדרות

 איסור עבודת
 זרים

 העסקה בפועל

 אחריות תאגיד

 פיקוח

 תיקון חדק
 בית הדיו לעבודה

 ביצוע ותקנות

 תחילה 8. תחילתו של חוק זה ביום.

ר כ ס י ה ר ב  ׳

 משפילים, ללא תנאים סוציאליים ולעתים רבות בתנאי
 תעסוקה בלתי אנושיים.

 הצעת החוק נועדה להתמודד עם התופעה הזו על ידי
 קביעת עונשים מרתיעים לגבי המעסיקים עובדים זרים שלא
 כדין לרבות קבלני כוח אדם ומתווכי עבודה למיניהם ומצד

 שני לחזק את העבודה המאורגנת בישראל.

 חברי הכנסת יעקב שמאי ואלי דיין

 הצעות חוק 2032, ם׳׳ו בשבט התשנ״א, 30.1.1991

 התופעה של העסקת עובדים זרים ללא היתר הולכת
 ומתפשטת ופוגעת קשה במאמצים להקטין את ממדי האבטלה
 בארץ. עובדים זרים המועסקים ללא היתר לפי חוק הכניסה
 לישראל וללא היתר משירות התעסוקה מועסקים בתנאי שכר

 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 345: דתשמ״ה, עמי 213.
 ס״ח התשי׳יט, עמי 32: התשמ״ח, עמ׳ 50.
 ם״ח התשב״ט, עמ׳ 0ד: התשמ״ט, עמ׳ 49.
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