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: ה ל ש מ מ ם ה ע ט ת חוק מ ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

{ ך ן מ ת ח ו ד ס ו  [667] הצעת חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מ
 התשנ״ג-993 ו י

, מוארך בדה עד יום * ־ ח חייייס »*גו»תת כדיהי-ית !־ו־גיך־ז, תתשל״ד—1971 ע  הארכה תוקף 1• תקפן של תקנות ש

 כ״ד באלול התשנ״ד (31 באוגוסט 1994).

1 בספטמבר 1993). ) ג ״ נ ש ת  תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום ט״ו באלול ה

 >» במקום הטלת חובת אבטחה על הורי התלמידים
 כאמור בתקנת משנה יא), תגבה דשות מקומית, החל בשנת
 הלימודים התשנ״ב, מהורי התלמידים, תשלום עבור שכירת
 שירותי שמירה, שייקבע מעת לעת בהודעה בדבר אישור
 גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד הספק־ ושירותים נוספים
 כאמור בסעיף 6(ד< לחוק לימוד חובה, התש״ט-1949; הרשות

 המקומית תארגן את השמירה ותפקח עליה.

 (ד) תקנת משנה (ג) לא תחול על רשות מקומית
 שקבע השר בצו בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של

 הכנםת.

 הודעה על חובת אבטחה

 3. (א< הודעה על הטלת חובת אבטחה תינתן בכתב
 למנהל המוסד והיא תפרט את סוגי האנשים החייבים בה ואת
 דרכי האבטחה; מנהל המוסד או מי שהוא הסמיך לכך יודיע
 מראש תוך זמן סביר, כפי שיקבע השר בכללים לאחר
 התייעצות בועדת ההינור והתרבות של הכנסת, למי שחייב
 באבטחה על פי הודעת הממונה על חובת האבטחה שהוטלה
 עליו, על המועדים לקיומה ועל פרטי הפעולות שעליו למלא,

 ומי שקיבל הודעה כאמור חייב לקיימה בהתאם להודעה.

 (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) למנהל מוסד רואים
 אותה כאילו הגיעה לידיעתו באחת מאלה:

 >1< אם נמסרה לידיו;

 (2) אם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מען
 המוסד;

 >3< אם פורסמה בחוזר המנהל הכללי של

 משרד החינוך והתרבית.

 >ג) הודעה' לפי תקנת משנה (א< למי שחייב באבטחה
 רואים אותה כאילו הגיעה לידיעתו באחת מאלה:

 (1) אם נמסרה לידיו;

 (2) אם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מען
 מקום מגוריו הקבוע.

 סייגים

 4. יא) לא יידרש הורה לקיים חובת אבטחה, במוסד אחד
 או ביותר ממוסד אחד. במשך יותר משבע שעות לחודש.

י ר ב  ד

 תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), שהותקנו
 לראשונה בשנת התשל״ד ושתקפן הוארך מזמן"לזמן, יפוג

 תקפן ביום י״ד באלולהתשנ״ג(31 באוגוסט 1993).

 הצורך בקיום חובת שמירה לאבטחת מוסדות חינוך
 עודנו קיים, ולפיכך בא החוק המוצע להאריך את תקפן לשנת

 לימודים נוספת, עד יום 31 באוגוסט 1994.

 להלן נוסח התקנות:

 ״תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך),

 התשל״ד-1974.

 הגדרות

 1. בתקנות אלה -

 ״השר״ - שר החינוך והתרבות;

 ״אבטחה״ - לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה
 אחרת הדרושה, לדעת הממונה, לשם אבטחת מוסדות

 חינוך;

 ״הממונה״ - מי שהשר מינהו להיות אחראי על אבטחת

 מוסדות חינוך לענין תקנות אלה, כול! או מקצתן;

 ״מוסד״ - גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת
 ביניים, בית ספר על־יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל
 קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימיה, מוסד

 להשכלה גבוהה ובל מוסד אחר שבו ניתן חינוך;

 הטלת חובה

 2. (א) הממונה רשאי להטיל חובת אבטחה על תלמידי
 מוסד מכתה י׳ ומעלה, על הוד• התלמידים, על מנהל המוסד,

 על המורים ועל עובדים אחרים של המוסד,

 (ב) חובת אבטחה לפי תקנה זו -

 (1) יכול שיחוייב תלמיד, חוץ מתלמיד במוסד
 להשכלה גבוהה, לקיימה נם במוסד שבו אינו

 לומד;

 (2) לא תוטל בשל תלמידים במוסד להשכלה
 גבוהה על הוריהם.

 1 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1902; ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 250.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ב) הותקנו מיתקנים לפי סעיף קסן (א), רשאי
 הממונה להורות כי אוצר המדינה ישא בהוצאות התקנתם,
 כולן או מקצתן, במסגרת התקציב ־ המיועד לכך במשרד

 החינוך והתרבות.

 חיוב הממונה

 8. השר רשאי להורות לממונה לפעול במסגרת סמכויותיו,
 אם נראה לו שלא עשה כן.

 ערר

 9. גא) הטוען שחובת אבטחה הוטלה עליו שלא כדין
 דשאי לערוד לפני ועדת ערר.

 >ב< הגשת הערר לא תעכב מילוי חובת האבטחה אלא
 אם הורה על כך יושב ראש יעדת הערר.

 ועדות ערר

 10. (א) הרשות המקומית תמנה ועדת עדר לענין תקנות
 אלה, תוך המועד שקבע השר. לא מינתה הרשות המקומית
 ועדת ערר תוך המועד האמור רשאי השר למנותה; מינויה של
 ועדת ערר יכול שיהיה לכל תחום השיפוט של אותה רשות

 מקומית או למוסד חינוך מסוייס.

 >ב) כל ועדת ערר תהיה של שלושה.

 (ג) על ועדת -ערר יחולו סעיפים 8- עד 11 לחוק
 ועדות חקירה, התשכ״ס-1968.

 יד) הוועדה רשאית לאשר את הטלת החובה בתנאים
 או ללא תנאים או לבטלה.

 חיוב עובד ומעביד

 11א. >א< ׳מעביד ישחרר עובד מעבודתו לצורך מילוי
 חובת אבטחה שהוטלה על העובד לפי תקנות אלה.

 >ב< המעביד ישלם לעובד את מלוא שכרו לזמן
 שנעדר מהעבודה בשל מילויה של חובת האבטחה שהוטלה

 עליו.

 (ג) העובד יחזיר את זמן העדרו מהעבודה בשל
 מילויה של חובת האבטחה שהוטלה עליו, בדרך של שעות
 חלופות או משמרת אחרת, אף אם היה בכך סטיה מן האמור
 בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951, לא יהיה העובד

 חייב לעבוד יותר משתי שעות חלופות בכל יום עבודה.

 (ך< אישור הממונה על מילויה של חובת אבטחה יהיה
 ראיה לכאורה על כך.

 (ה) לא יפטר מעביד עובד בשל היעדרותו מהעבודה
 לצורך מילוי חובת אבטחה לפי תקנות אלה.

 עונשין

 12. (א< מי שלא מילא חובה שהוטלה עליו מכוח תקנות
 אלה או לא קיים דרישה להתקין מיתקנים כאמור בתקנה 7,

 >ב< היתה האבטחה קשורה בשימוש בנשק או
 בפעילות בשעות הלילה, לא יהא חייב בה אלא מי שחייב

 בשירות בטחון לפי חוק שירות בטחון, התשי״ט-1959 [נוסח •
 משולג.ן.

 >ג< מי שנדרש לקיים חובת אבטחה בזמן פלוני יהא
 פטור מלקיימה אם באותו ומן הוא אחד מאלה:

 (1) חייל, כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי,
 התשס״ו- 1955, שהוא מנוע מלקיים את חובת

 האבטחה בשל ?י־דותו בצבא:

 > 1א< שוטר, כמשמעותו בפקודת המשטרה
 [נוסח משולב], התשל״א-1971, וסוהר,
 כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],
 התשל״ב-1-971, בזמן שהם מנועים מלקיים את

 חובת האבטחה בשל שירותם;

 (2) ממלא תפקיד לפי חוק ההתגוננות
 האזרחית, התשי״א-951ו;

 (3) משרת בשירות עבודה לפי חוק שירות
 עבודה בשעת חירום, התשב״ז-1967.

 ״ מי שנתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (3) יודיע על
 כך למנהל המוסד בתכוף לאחר קבלת הדרישה לקיים חובת

 אבטחה.

 שחרור מחובת אבטחה

 5. הממונה או מי שהוא הסמיך לכד, רשאי לשחרר מחובת
 אבטחה, כולה או מקצתה, או לדחות את מילויה, אס לפי
 שיקול דעתו, אין החייב בה מסוגל לקיימה מטעמי בריאות,
 והוגשה לו תעודת רופא המעידה על כך, או מטעמים סבירים

 אחרים.

 התנדבות לאבטחה ואבטחה בשכר

 6. (א) הממונה רשאי, במקרים מיוחדים, ובהתאם
 לכללים ׳שיקבע השר באישור ועדת החינוך והתרבות של
 הכנסת, להורות כי אבטחת מוסד תהיה על ידי שומרים
 בשכר, בגבולות תקציב שאושר לצורך זה; עשה כן הממונה,
 ישא אוצר המדינה בשכר ובתשלומי חובה אחרים המוטלים על

 המעביד.

 >ב< מי שאינו חייב באבטחה מכוח תקנות אלה רשאי
 להתנדב בכתב לפעולות אבטחה ומי שחייב באבטחה רשאי
 להתנדב כאמור לפעולות אבטחה נוספות על אלה שהוא חייב
 בהן: עשה כן, יהא דינו כדין מי שמקיים חובת אבטחה מכוח

 תקנות אלה.

 התקנת מיתקנים

 7. >א< היה הממונה סבור כי יש להתקין מיתקנים במוסך
 לשם אבטחתו, רשאי הוא בהסכמת המשטרה להורות לרשות
 החינוך המקומית, במשמעותה בחוק לימוד חובה, התש׳׳ם־
 1949, שבתחום שיפוטה מצוי המוסד, או לבעלי המוסד, על

 התקנתם ומי שקיבל הודאה כאמור חייב לבצעה.
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 תחולה על המדינה

 13א. לענין תקנות אלה דין המדינה כדין כל מעב־ד.

 השם

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעת חירום (אבטחת
 מוסדות חינוך), התשל״ד-1974.״

י ר ב  ד

 או הפריע לקיום חובה או דרישה כאמור, דינו - קנס מאתיים

 שקלים.

 (ב) לא יועמד אדם לדין לפי תקנה וו אלא אם כן
 מלאו לו 18 שנה בזמן שעבר את העבידה.

 שמירת דינים

 13. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ל הכנסת: ה ש ל כ ל כ ת ה ד ע ם ו ע ט ת מ ס נ כ ר ה ב ל ח ק ש ו ת ח ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

 ן668] הצעת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפתתי(תיקון), התשנ״ג-993ד*

 תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ״ב־1992' (להלן ־ החוק

 העיקרי) -

 (1) במקום הגדרת.״חוב״ יבוא;,.,

 ״׳׳חוב״ ־ חיוב כספי, בין אם הגיע מועד פרעונו ובין אם לאו, לרבות קרן, הפרשי

 הצמדה, ריבית, ריבית'דריבית, עמלה והוצאות ולמעט חוב מס;״

 (2) בהגדרת ״חוב בסיסי״,'בדישה, במקום ״או חוב שנוצר לשם פרעון חוב כאמור״ יבוא

 ״או חוב שנוצר לאחר היום הקובע לשם פרעון חוב כאמור, לרבות עקב הסדר או מיחזור

 החוב״;

 (3) בהגדרת ״חקלאי״, במקום הסיפה החל ב״למעט יחיד״ יבוא ״ולרבות מי שהיה חקלאי

 ביום הקובע, וחדל מלהיות חקלאי לאחר מכן״.

 תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג< יבוא:

 ״גג) הועבר למשקם הליך כאמור בסעיף קטן (ב< או הוכח להנחר/ דעתו של המשקם כי

 לחייב יש ביום הדיון בפני המשקם חוב בסיסי, יופסק כל הליך. המתנהל נגד אותו חייב

 שעניינו חוב בסיסי או חוב כולל ויועבר לדיון בפני המשקם.״

 תיקון סעיף 10 3, בסעיף 10 לחוק העיקרי ־

, בסופו יבוא ״המשקם רשאי להאריך מועד זה עד ליום שאינו מאוחר א) )  (1) בסעיף קטן

 מי״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993)״;

.  ד ב ר י ה ס ב ר

 בעקבות פסקי דין שניתנו בהליכים הנוגעים לחוב, התעורר הצורך בהבהרת מספר נושאים כמפורט בהצעה זו.

 * הצעת חוק מס׳ תש״ט; הועברה לועדד, ביום י״ח בתמוז התשנ״ג (30 ביוני 1993).
 1 ם״וז התשנ״ב, עמ׳ 118.
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 (2) אחרי סעיף קטן >א< יבוא:

 ״(א1< חייב שהוא חקלאי או חבר באגודה חקלאית, רשאי להודיע למשקם על רצונו

 שהוראות חוק זה לא יחולו עליו, גם אם טרם הוגשה למשקם דרישת חוב לגביו;״

 >3< בסעיף קטן (ב<, במקום ״בסעיף קטן(א)״ יבוא ״בסעיפים קטנים (א< ו*>א1<.״

 4. בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי ״כללים שיקבעו השרים״ יבוא ״ורשאים הם לקבוע בכלל?!} תיקון העיף 18

 הוראות להסדר מהיר של החוב להסדר, ללא קביעת כושר ההחזר״.

 חבר הכנסת גדליה גל

ל הכנסת: ה ש ב י ב ס ת ה כו אי ם ו י נ ת הפ ד ע ם ו ע ט סת מ נ י הכ ר ל חב ת חוק ש ע צ ה ה ת בז מ ס ר פ  מת

 הצעת חוק הישויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ״ג-1993* [669]

 1. בחוק זה - . י׳גז־יית

 ״תשלום חובה״־- כל תשלום המגיע לרשות מקומית מאת המדינה מכוח חוק או לשם ביצוע של חוק,

 לרבות מענק ותשלומי העברה מכוח חוק תקציב שנתי.

 2. תשלום חובה שלא נקבע בחיקוק מועד לתשלומו ישולם במנות חודשיות החל בחודש שבו מועד* תשלומייס

 נקבע; לא תפחת מנה חודשית מן האמור בתוספת עד אשר ישולם תשלום החובה במלואו, ומנות הם

ת בכל הנוגע ביצוע ותקנות ו  3. - שר האוצר ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק יזה והם רשאים להתקין תקנ

 לביצועו.

 4. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הכספים שלאחר קבלתו. תחילה

 התוספת

 (סעיף 2)

 מנות חודשיות

 4 החודשים הראשונים 19/240 כל חודש

 4 החודשים הבאים 20/240 כל חודש

 4 החודשים האחרונים 21/240 כל חודש

 החוק המוצע בא להסדיר העברתם של תשלומים
 כנ״ל במועד, והוא עשוי לעזור לרשות המקומית בתכנון

 תקציבה וקביעת סדרי פעולותיה הכספיות והמשקיות.

 חברי הכנסת: יוסף ונונו. רפאל אלול

 עיקר הכנסותיה של הרשות המקומית חינו
 מתשלומים המועברים אליה מהמדינה, הן על פי חוק
 התקציב והן על פי הסדרים, שונים שנעשים עם משרדי
 הממשלה ורשויות המדינה. רק כרבע מהסכום הכולל של
 הכנסות הרשויות המקומיות הוא מהכנסות עצמאיות,

 ארנונות ותשלומים ישירים אחרים.

 הצעת חוק מס׳ שם״ו; הועברה לועדה ביום ״ז׳ בשבט התשנ׳־ג (9 בפברואר 1993).
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 [670] הצעת תוק הרשויות המקומיות (בתירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
 (תיקח - ראש רשות שהתפטר), התשנ״ג-1993*

 תיקון •עיף 24 1, בסעיף 24>א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל׳׳ה-1975

 (להלן - חוק הבחירה הישירה)' ־

 1) המלים ״או התפטר״ - יימחקו;

 2) במקום ״18 עד 22״ יבוא ״18, או 20 עד 22״.

 הוספת סעיף 24א 2. אחרי סעיף 24 לחוק הבחירה הישירה יבוא:

-ראש רשות 24א. (א) התפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או לאחר שכיהן 30

 שיתפטר חודשים לפחות כראש הרשות, תבחר המועצה ראש רשות כאמור בסעיף 26.

 >ב< התפטר ראש רשות לפני שמלאו 30 חודשים לכהונתו כראש הרשות

 וסבר שר הפנים כי ההתפטרות נבעה מהסכם בדבר חילופי ראש הרשות, יורה על

 אחת מאלה:

 (1) עריכת בחירות נפרדות לראש הרשות, כאמור בסעיף 24ב

 (להלן - בחירות מיוחדות);

 (2) עריכת בחירות חדשות למועצה ולראש הרשות;

 (3) מינוי מועצה או ועדה למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 145

. 2 או סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות3  לפקודת העיריות

 >ג< לא יורה השר על עריכת בחירות מיוחדות במועד שיחול שנה או

 פחות לפני המועד לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות.

ר ב ס  ה

 תופעה זו פוגעת בכוונת המחוקק, אשר קבע כי ראש
 הרשות המקומית ״בחר ישירות בידי הציבור, וכך ישאב את
 כוחו וסמכויותיו מכוח בחירתו ולא יעמוד בלחצים מתמידים
 לפיטוריו או להחלפתו בידי מליאת המועצה ולא יהיה נתון
 ללחצים פוליטיים !קואליציוניים כאלה או אחרים, העלולים
 להשפיע על שיקול דעתו בכל מה שקשור לפיתוח הישובים
 והקצאת המשאבים המקומיים. מוצע לאפשר רוטציה אחת'

 בלבד.

 בשנים האחרונות בולטת תופעה של הסכמי רוטציה
 בכהונת ראשי רשויות מקומיות, ובעיקר במגזר הדרוזי

 והערבי, וזאת לפני כל מועד בחידות מוניציפאליות.

 התופעה התרחבה וגדלה בשנים האחרונות עד כדי כך
 שבחמש מתוך אחת עשרה המועצות הדרוזיות הקיימות,
 נחתמו הסכמי רוטציה. בישוב חורפיש למשל, התחלפו מאז
 הבחירות האחרונות ועד עתה ארבעה ראשי מועצה, כאשר כל
 אחד מהם כיהן בתפקידו לא יותר משנה. וכך הוא הדבר גם

 בישובים דרוזים וערבים אהרים.

 * הצעת חוק מס׳ תכיג; הועברה לועדה ביום ד׳ בשבם התשנ״ג 261 בינואר 1993).
 י ס״ח התשל״ח, עמ׳ 221.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ־ 197.

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 9, עמי 256.
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 24ב. (א) הודה השד על עריכת בחירות מיוחדות, יקבע את מועדן.

 (ב) הוראות חוק זה יחולו על בחירות מיוחדות בשינויים המחריבים

 ובשינויים אלה:

 (1) דשאים להציע מועמד - חמישית מחברי המועצה וכן קבוצת

 בוחרים באמור בסעיף 5>א<;

 (2) זכאי להיבחר מי שהוא חבר המועצה והוא אזרח ישראלי;

 (3) על המועמד לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת המועמדים

 למועצה.״

 חבר הכנסת םאלח טריף

 בחידות מיוחדות

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסה:

' 6 7 י  הצעת חוק קופת חולים (איסור אפליה), התש3״ג~1993* נ

 1. בחוק זה - זזגדרות

. י !  ׳׳קופת׳ חולי ם״ - קופת חולים המנויה בתוספת לחוק מס מקביל, התשל״ג-1973

 2. קופת חולים לא תפלה מפעמי מין בכל אחד מאלה:

ק משפחה מבוטח;  . >1< קבלה לקופת חולים כחבר, במבוטח שאינו חבר או כ

 >2< תנאי החברות בקופת חולים;

 (3) תנאי הביטוח הרפואי.

 3. לענין סעיף 2 אין נפקה מינה אם האפליה מקורה בתקנון קופת חולים, בנהלים והודאות מקור האפליה

 שהקופה פועלת על פיהם, או בהסכם שהקופה היא צד לו,

 איסור אפליה
 מטעמי מץ

 4. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה. ביצוע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 זוגה, או שאינה יכולה לבטחו באותו תעריף שהנבר מבטח
 אשה.

 מוצע לאסור על קופות החולים בחוק להפלות בין
 גברים לבין נשים, בכל הקשור לקבלתם לקופה ולתנאי

 החברות בקופה, ולתנאי הביטוח הרפואי.

 חברת הכנסת לימור לבנת

 קופות החולים נוהגות, לגבי ענינים שונים, דין שובה
 בגברים ובנשים, הן בכל הקשור לקבלתם כחברים בקופה,
 והן לנבי תנאי החברות והביטוח הרפואי. בכמה קופות חולים
 אשה אינה נחשבת ראש משפחה ואינה יכולה לבטח את בן

 * הצעת חוק מס׳ שי״ד: הועברה לועדה ביום י״ז באדר התשנ״ג(15 בפברואר 1993).
 י ס״ח התשל־ג, עמ׳ 88.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הודה), התשני׳ג- 993 ו*

 1. עובד שלו הורה שמלאו לו 70 שנה, זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות, בשל

 מחלת ההורה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

 2. שד העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר

 הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הםיפול בהורה.

 3. לענין חוק זה

 (!) יראו כחולה - הודה שחלה באופן פתאומי והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת

 לביצוע פעולות יום יום;

 (2) ״פעולות יום יום״ ־ כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח

 משולב}, התשב״ח־־«»19 י, בהגדרת ״מבוטח״.

 4. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

ות בכל הנוגע  5. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנ

 לביצועו.

[672] 

 היעדר! ת בשל
 מחלת הודה

 כללים

 הגדרת מחלה

 שמידת זכויות

 ביצוע ותקנות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לאפשר לכל עובד במשק להעדר בשל מחלת
 הורה קשיש, וזאת כדי שיוכל לדאוג עבורו לכל הסידורים

 הנדרשים.

 חבר הכנסת יורם לס

 לפי המצב החוקי הקיים היום עובד אינו זכאי לימי
 היעדרות בשל מחלת הורהו.

 עם העליה בתוחלת החיים מוטל נטל בבד על בנים
 להורים קשישים, במיוחד בכל הקשור לטיפול בהורה חולה.
 מחלה של הורה קשיש יוצרת במשפחה מצב דומה למצב של

 מחלת ילד, נושא המכוסה בהסכמים קיבוציים רבים.

 * הצעת חוק מסי חש־ך; הועברה לועדה ביום י־ג בסיון התשנ־ג (2 ביוני 11993,
 1 םיח התשכ׳׳ח, עם׳ 108.
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