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 הצעת חוק חיפוש בגון! האדם (בדיקות רפואיות), התשנ״ה-1995״

 1. פעולה חקירתית הכוללת חיפוש בנקבי גופו המוצנעים של האדם או חדירה דרך איסור חיפוש
יף י ג ב ק נ  עורו - אסורה. ב

 י הצעת חוק מם׳ חשפ״ח: הועברה לועדה ביום י׳ בתמה התשנ־ג(29 ביוני 1993).
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 2. (א) על אף הוראות סעיף 1 רשאי שופט של בית משפט שלום ׳^יתן עת לחיפוש בנקבי

 גופו של האדם, אם הוכח להנחת דעתו, בי קיים חשד סביר, שהחיפוש חיוני לגילוי או

 למניעת עבירה שהיא פשע.

 (ב) בצו לפי סעיף זה יפרט בית המשפט את דרכי הבדיקה.

 3. החיפוש לפי הוראות סעיף 2 יבוצע בידי רופא בבית־חולים או במקום מתאים אחר

 שייקבע ובאופן שיש בו בדי לשמור על פרטיותו, כבודו ושלומו הגופני של הנבדק.

ידי איש משטרה ובתנאי שנתמלאו בל  4. (א) לא ייערך חיפוש בפיו של אדם אלא על־

 אלה -

 (א) החיפוש נעשה לשם מניעת פשעי,

 (ב) החיפוש נעשה בדרך שאין בה כדי לסבן את חיי הנבדק או את בטחונו.

 (ב) בוצע חיפוש בפיו של אדם - יגיש איש המשטרה דין וחשבון לאחר המעשה;

 הדין וחשבון יובא לבדיקה ולאישור של בית המשפט.

 4. ראיה חפצית שהתקבלה בחיפוש שנעשה על־פי הוראות חוק זה - קבילה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לקבוע בחוק כי חיפוש בגוף האדם ייעשה על פי צו של שופט, תוך שמירה על כבור האדם, שלימות גופו
 וצנעתו, בבית חולים.

 חברי הכנסת: רפאל איתן, רפי אלול, יגאל ביבי, נעמי בלומנטל, שאול גוטמן,
 חיים דיין, תופיק זיאד, וליד חאג׳ יחיא, אבי יחזקאל, דוד מנע, נואף

 מסאלחה, שאול עמור, רפאל פנחסי, אברהם רביץ. הופיק זיאד

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

 העעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 04ו)(גמלאות כפל),
 התשב״ה-995ד*

, במקום סעיף קטן  תיקך סעיף »ו ו. בסעיף 145 לחוק הביטוח הלאומי [מסח משולב], התשכ״ח-968וו

 (גו) יבוא:

 ״(גו) על אף הוראות סעיף קטן(בץו), :באי לקצבת תלויים שנעשה זכאי לקיצבת

 זיקנה, או זכאי לקיצבת זיקנה שנעשה זכאי לקיצבת תלויים יקבל קיצבת תלויים

 ומחצית מקיצבת הזיקנה שהיתר, משתלמת לו, ובלבד שקיצבח זו לא תפחת משיעור

 הקיצבה הכוללת שהיהה משתלמת לו אילו שולמה לו קי־צבת הזיקנה במלואה

 ובנוסף לה מחצית הקיצבה הגבוהה מבין אלה: קיצבת תלויים או קיצבת שאירים

 לפי סעיף 21(אץו).״

 י הצעת חוק מסי תקמ״ט: הועברה לועדה ביום י״א באב התשנ׳׳ג(29 ביולי 993ן).
 י סיח התשכ׳׳ח, עמי 08ו: התשנ־ה, עמי 6וו: ה־ח התשנ״ה, עמי 480.

 היתר של
 בית משפט

 חיפוש לפי צו
 בידי רופא

 חיפוש בפה

 קבילות ראיות
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 2. סעיף 520 לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב], התשנ״ה-1995*, יתוקן לפי חוק תיקון סעיף 320
 בנוסח משולב

 יי התשנ״ה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את החוק ולחת לאלמנה שמצבה
 במחבר לעיל את קיצבת התלויים במלואה ובן מחצית
 מקיצבת הזיקנה, ובלבד שהסכום שיתקבל לא יפחת
 מקיצבת זיקנה מלאה ומחצית קיצבת תלויים או מחצית

 קיצבת שאירים, לפי הגבוהה מביניהן.

 חברי הכנסת: דב שילנםקי, חיים אורון

 חוק הביטוח הלאומי קובע כי אדם הזכאי לקיצבת
 תלויים, שנעשה זכאי לקיצבת זיקבה, לא יוכל ליהנות

 משתי הקיצבאוח גם יחד, אלא רק מקיצבה ומחצה.

 לפי החוק הקיים אלמנה אשר בעלה נפטר בתאונת
 עבודה, שבשלה משתלמת לה קיצבת תלויים, העובדת
 וצוברת זבויוח לקבלת קיצבח זיקנה, לא תובל, בהגיעה
 לגיל שישים, לקבל את מלוא הקיצבה האמורה, אלא רק

 את מחציתה.

 ם־׳ח התשנ״ה, עמי 0ו2.

 החלפח סעיף 103

 תיקון סעיף 60
 בנוסח משולב

 התשנ״ה

 העעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מסי 105) (גימלה לשמירת הריון),
 התשנ״ה-1995*

, יבוא: . במקום סעיף 103ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-966וי  ו

 ״שיעור הגימלה 105ה. גימלה לשמירת הריון, לכל יום, היא בסכום השווה לשכר העבודה

 הרגיל של המבוטחת המחושב לפי סעיף וסו ולא יותר מ־0%ד מהשכר

 הממוצע מחולק ב־50; לעניין שכר העבודה הרגיל - היום הקובע הוא

 היום הראשון לשמירת ההריון; חל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה

 בסיס לחישוב שכר העבודה הרגיל יוגדל סכום שכר העבודה הרגיל

 שחושב כאמור בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי.״

, יהיה  2. נוסחו של סעיף ס6 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ד2
 בנוסחו של סעיף 03וה המובא בסעיף ו לחוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את החוק באופן שהגימלה לשמירת
 הריון תהיה בגובה שכר עבודתה הרגיל של העובדת
 אולם לא יותר מ־70% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו

 לא יותר מכ־2,800 ש׳׳ח לחודש.

 חברי הכנסת: תמר גוז׳נסקי, ענת מאור,
 אסתר סלמוביץ, נעמי חזן

 אשה עובדת הזכאיח לגימלה לשמירת הריון,
 זכאית, לפי המצב החוקי הקיים היום, לקבל מהמוסד
 לביטוח לאומי את שכר עבודתה הרגיל או סכום השווה
 ל־25% מהשכר הממוצע לפי הנמוך מביניהם. לפי זה
 אשה לא תקבל יותר מ־000,,י ש״ח לחודש שהם 60%

 משבר המינימום.

 הצעת הוק מם׳ תת״ב; הועברה לועדה ביום ד׳ באייר התשנ־׳ה (4 במאי 1995).
 ם־ח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ה, עמי 116; ה״ת התשנ״ה, עמי 498.

 ס״ח התשנ־ה, עמ׳ 0ו2.
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 הצעה חוק דמי מחלה (דין המדינה)(תיקוני חקיקה), קתשנ?ה-1995*

, אחרי סעיף 3 יבוא:  ו. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד/ התשנ״ג-ג??!1

-דין המדינה 3א. לעניץ חוק זה דין המדינה במעביד בדין בל מעביד אחר.״

, אחרי סעיף 4 יבוא:  2. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ׳׳ד־-1993ג

-דין המדינה 4א. לענין חוק זה דין המדינה במעביד בדין בל מעביד אחר.״

 תיקון חוק
 רמי מחלה

 ;היעדרות בשל
 מחלת ילד)
 תיקון חוק
 דמי מחלה

 (היעדרות בשל
 מחלת הורה)

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״זכויות המדינה שמורות
 42. אין חיקוק בא לגרוע מכל זבות של המדינה, או

 להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש.״

 מטרת הצעת חוק זו להחיל את החוקים האמורים
 גם על המדינה.

 חבר הכנסת יוסי כץ

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),
 התשנ״ג-1993, וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת
 הורה), התשנ״ד-1993, מאפשרים לעובד שילדו או
 הורהו חלה להיעדר למשך מספר ימים הקבועים בחוקים
 האמורים על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד.

 סעיף 42 לפקודת הפרשנוח [נוסח חדש], קובע
 לאמור:

 * הצעת חוק מסי בתקכ״א: הועברה לועדה ביום י״ז באייר התשנ״ה (דז ימאי 1995).
 י ם״ח התשנ׳ינ, עמי 134.

 : התשנ״ד, עמי 33.

 הצעת חוק שבר מינימום (תיקון)(החמרת עונשים), התשנ״ה-995ו*

 תיקון סעיף & ז 1. בסעיף 4ו לחוק שבר מינימום, התשכדז-987ו', במקום ״קנס״ יבוא ״מאסר ששה

 חודשים,"

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפרות החוק על ידי מעבידים שונים ובמיוחד כלפי
 עולים חדשים, מוכיחות בי הקנס הקבוע בחוק אינו

 מרתיע את המעבידים.

 מוצע לקבוע בחוק מאסר של ששה חודשים בנוסף
 לקנס.

 חבר הכנסת אבי יחזקאל

 סעיף 4ו לחוק שבר מינימום, התשמ״ז-ד98ו(להלן
- החוק), מטיל על מעביד שלא שילם לעובדו שכר
 מינימום לפי חוק זה, קנס לגבי כל עובד שלגביו נעבדה

 העבירה.

 ־ הצעת חוק מס׳ תתרצ״א; הועברה לועדה ביום י״ח באייר התשנ״ה (8ו במאי 1995).
 י סייח התשמי׳ז, עמי 68.
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