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 עמוד

 הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה(תיקון מס• 2) (פרופיל רפואי צבאי), התשנ״ה--1994 8ל

 הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 95) (מענק לידה לאם מאמצת/ התשנ״ה-994 ו 78



 מתפרסמות בזה העעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 [892] הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקין מם׳ 2) (פרופיל רפואי צבאי),
 התשנ״ה-994ו*

, יבוא:  הוספת סעין! :א 1. אחרי סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשבדח-1988י

 ״איסור דרישת 2א. מעביד לא ידרוש מדורשי עבודה הצגת פרופיל רפואי צבאי כתנאי

י קבלה לעבודה ולא יגביל קבלת העבודה לבעלי פרופיל צבאי מסוים.״ א ב ^ צ י י ^ 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפרופיל הצבאי הנו נתון הנקבע ומעוצב לצרכיו דרישה זו פוגעת בפרטיות האזרחים, ביחוד אלו בעלי
 הפנימיים של הצבא. עם זאת דורשים מעסיקים רבים בשוק פרופיל 21, אשר נפסלים על הסף בבקשם להתקבל לעבודה,

 הפרטי הצגת פרופיל צבאי מסוים כתנאי קבלה לעבודה. ללא קשר לכשרותם לתפקיד. מוצע לתקן עיוות זה.

 * הצעת חוק מס• א׳ תרלא: הועברה לועדה ביום י־ט באב התשנ״ה (ד: ביולי 1994). חבר הכנסת מדם לס
 1 ם״ח התשמ״ח. עם׳ 36; התשנ־יב, עמי דג.

 [893] הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 95) (מענק לידה לאם מאמצת),
 התשנ״ה-994ו*

 הוספת סעיף 5?<א ד. אחרי סעיף 95 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ההשכ״ח-1968', יבוא:

 ״מענק לידה 95א. על אף האמור בסעיף 94(א), מבוטחת שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 10,

 לאם מאמצת תהיה זכאית למענק לידה לפי סימן זה ובלבד שניתנה הודעה לפקיד סעד

 כאמור בסעיף 6 לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-ו2198.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כיום אם מאמצה אינה זכאית למענק לידה שנוער לבית החולים ובין מענק הלידה מוצע לאפשר לאם
 למעשה לרכישת ציוד ראשוני לילד שנולד. מאחר שבחוק המאמצת לקבל את מענק הלידה כמו האם היולדת.

 הביטוח הלאומי קיימת הפרדה בין תשלום מענק האשפה

 חברי הכנסת: ענת מאור, נעמי בלומנטל,
״ אסתר םלמוביץ ״ז  יעל ד

 הצעת חוק מס׳ תתרנ־ג: הועברה לועדה ביום ייט בחשון התשנ״ד (3 בנובמבר 1993).
 ס׳ח התשכ־ח, עמי 108; התשנ״ה, עמי 3.

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 293.

 78 הצעות חוק 2315, י׳׳ט בחשון התשנ׳׳ה,.24.10.1994

 המחיר 48 אגורות ISSN 0334-3030 סודר בסדר-צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים


