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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הבנסת:

 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס׳ 4) (מאומץ שאינו יליד הארץ),
 חתשנ״ז-ד99ו*

ף 5, בסופו יבוא: תיקון םעיףי 5 , בסעי ו 98ו א-ו ׳ ץ ילדים, התשמי מו  1. בחוק אי

ו נה מז ץ יהיה בן דת שו מ ו א מ ה י כאמור בסעיף 28א, יכול ש צ ר א ך י ץ ב מו  ״ואולם באי
ל המאמץ.״  ש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 במהלך חקיקת תיקון מסי 2 לחוק (סייח התשנ־׳ו, עמי 354)
 נפלה טעות, וסעיף 5, החיוני להטעלת החוק ולהסדרת
 האימוץ מחוץ לארץ - לא תוקן. התיקון המוצע, הזהה
 במהותו לסעיף שאישרה ועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת
 ה־13, הובא למליאה ונשמט עקב טעות טבבית. רק תקלה
 זו מונעת אח הסדרת הנושא המהווה עניין חשוב ועמוק

 לאלפי משפחות בישראל.

ד •צוקר ו ן, ד י  חברי הכנסת: יעל די

 הצעת חוק מם׳ פ/1258; הועברה לועדה ביום י״ג בסיון התשנ״ז(18 ביוני 1997) והעעת חוק מסי פ/486ו:
 הועברה לועדה ביום ר׳ בתמוז התשנ״ז(9 ביולי 1997).

 סייח התשמ״*, עמ׳ 295; סייח התשנ״ו, עמי 54ג ועמי 76ב.

 במהלך העשור האחרון התפתחה והתרחבה תופעת
 אימוץ ילדים מחוץ לארץ על ידי אזרחים וחושבים
 ישראליים. מדי שנה מאמצים בישראל כ־600-500 ילדים
 כאלה. אימוץ זה הוא הנתיב העיקרי לאימוץ ילדים הנהוג
 בישראל, גדול משמעותית בהיקפו מאימוץ של ילדים

 ישראליים.

 סעיף 5 לחוק אימוץ ילדים, התשמי׳א- 1981 (להלן -
 החוק), קובע בי: ״אין מאמץ אלא בן דתו של המאומץ.״
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעמ ועדת העבודה והרווחה של הבנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ ו2)(השוואת תנאים עקב נישואין),
 התשנ״ז־ד99ו*

, בסעיף 158, בהגדרה ״מבוטח״, י , התשנ״ה-995ו מי [נוסח משולב]  תיקון סעיף 158 1. בחוק הביטוח הלאו
 בפסקה (5), בסופה יבוא:

על לא רותה בפו ת לאומי בהתנדבות, ותקופת שי רו דבה לשרת בשי  ״ואולם, בת שהתנ
על את ו הפסיקה בפו ב ום ש ך 30 הימים מהי ישאה בתו ה חודשים, והיא נ ש ש  פחתה מ
מי ת לאו ו ר רתה בשי , יראוה במי ששי מי (להלן - יום תום השירות) ת הלאו ו ר  השי
ת סדיר ו ר א בשי ב ת צ א צ ו בת י י נה קצרה מתקופה שבה חי  בהתנדבות תקופה שאי

ום תום השירות.״  כאמור, ומנין השנה האמורה יחושב מי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ולקבוע כי גם מתנדבת בשירות לאומי, המפסיקה את
 שירותה עקב נישואיה תהא זכאית לדמי אבטלה.

 תקנות הביטוח הלאומי נבנות בשירות לאומי
 בהתנדבות), התשל״ח-8ד19, קובעות כי מי שלא שירתה
 תקופה של 12 חודשים לפחות לא תיחשב כבת המשרתת

 בשירות לאומי בהתנדבות.

 מוצע לקבוע כי לענין סעיף 58ו לחוק, מי שהתנדבה
 לשרת בשירות לאומי והפסיקה את שירותה עקב נישואין
 תיחשב כבת המשרתת בשירות לאומי, גם אם לא שירתה
 תקופה של 12 חודשים, באמור, ובתנאי ששירתה שישה

 חודשים.
 בת בשירות לאומי הובר במבוטחת בביטוח אבטלה,
 בתקופת השירות הלאומי, רק אם נישאה תוך ם3 ימים
 מיום הפסקת השירוח הלאומי בפועל, זאת בדומה
 לתקופה הניתנת כחופשה שיחדור, לחיילת העומדת

 להינשא.

 עלות התיקון המוצע מוערכת בכ־ס35 אלף ש״ח
 בשנה: מוצע בי המימון יהיה ממקורות המוסד לביטוח

 לאומי.

 הצעת חוק זו ענינה השוואת תנאיה של מתנדבת
 בשירות לאומי לחיילת המשרתת בשירות סדיר, הנישאת

 תוך כדי שירותה.

 סעיף 156 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-1995, קובע בפסקה (3) להגדרה ״מבוטח״

 בביטוח אבטלה, לאמור:

 ״(3) בת ששירתה תקופה שאינה קצרה מתקופה
 שבה חייבת יוצאת צבא אשה בשירות סדיר על פי
 סעיף 6ו{1) לחוק שירות בטחון, בשירות לאומי
 בהתנדבות שאישר השר ובתנאים שקבע על פי
 פסקה (2383X2להגדרת ״ילד״ שבסעיף ) , מיום תום
 השירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן - מתנדבת

 בשירות לאומי)״.

 בית הדין הארעי לעבודה קבע בדבי׳ע נה/308-י0 כי
 מתנדבת בשירות לאומי ששירותה נפסק עקב נישואיה
 אינה זכאית לדמי אבטלה, זאת לעומת חיילת בשירות

 חובה ששירותה נפסק באמור, הזכאית לדמי אבטלה.

 מוצע להשוות בין חיילת למתנדבת בשירות לאומי,

ל יהלום  חבר הכנסת שאו
 הצעד יזוק מסי פ/682; הועברה לועדה ביום ח׳ בטבת התשנ״ז(18 בדצמבר 1996).

 סייח התשנ״ה עמי 210; סייח התשנ״ז, עמי 166.
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