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דה והרווחה של הכנסת: עדת העבו ה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ו ז  מתפרסמת ב

(ילד החולה ן בוס׳ ב) ק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקו ו  הצעת ח
* ו 9 9 ד - ז ״  במחלה ממארת), ההשנ

: (להלן - החוק העיקרי), 1993 - ״ג  תיקח סעיף י 1, בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ

ד חולה״ - תימחק. ל י ם ״היה ה לי  בסעיף ו, הסיפה החל במי

 הוספת סעיף וא 2. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

ה לפחות אצל עבד שנ לד שלא מלאי לו 6 ו שנה, ו בד שעמו י  ־היעדרות בשל וא. (א) עו

ה ה של היעדרות, בשל המחל ד, זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנ אותו מעבי
 ^5ל,5ךממאית 

ן רה שלו או על חשבו ן תקופת המחלה הצבו , על חשבו  הממארת של ילדו

בד ולא נעדר ה בן זוגו עו בד; הי רת העו ם לו, לפי בחי עי י  ימי החופשה המג

ת, זכאי לד נמצא בהחזקתו הבלעדי ר או שהי תו באמו כאו ח ז דתו מכו  מעבו

ת, בשל המחלה הממארת של ה של היעדרו ם בשנ מי ד לזקוף עד 60 י ב ו  הע

, כאמור.  ילדו

ן ימי בואו בחשבו ת לפי סעיף זה, י ו ר עד  (ב) בחישוב מספר ימי ההי

בד לפי סעיף ו.״ ו ת שזקף הע ו ר עד  ההי

ר ב ס  ה

 אם בן זוג אחד בלבד עובד, ובאשר שני בני הזוג עובדים
 תתאפשר היעדרות של עד 60 ימים בשנה.

 מתן האפשרות להיעדרות ארובה לפי החוק המוצע
 מצריכה, לשם האיזון, לזקוף את ימי ההיעדרות על

 חשבון ימי המחלה או ימי החופשה המגיעים לעובד.

 עוד מוצע להחיל את ההוראות האמורות על הורים
 לילד החולה במחלה ממארת שגילו עד 18 שנים, להבדיל
 מהוראות סעיף ו לחוק שענינן מחלת ילד ואשר לפיהן

 גיל הילד עד 16 שנים.

 חבר הכנסת מאיר שטרית

י ר ב  ד

 סיוע להורים אשר ילדיהם חולים במחלה ממארת
 הובר בחוק דמי מחלד (היעדרות בשל מחלת ילד)
 (תיקון), התשנ־ד-1994, שאושר במליאת הכנסת ביולי
 1994. אולם התברר שקיימת הגבלה בחוק דמי מחלה
 (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-1995 (להלן -

 החוק), אם בן זוג אחד בלבד עובד.

 מוצע כי לגבי ילד החולה במחלה ממארה יוכלו
 שבי ההורים להתפנות ולטפל בילדם גם במצב שבו רק בן

 זוג אחד עובד.

 לפי החוק המוצע תתאפשר היעדרות של עד 50
 ימים בשנה בשל מחלת ילד החולה במחלה ממארת גם

 • הצעת חוק פ/114; הועברה לועדה ביום ג׳ בחשון התשנ־ז(16 באוקטובר 1996).
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