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- ה  ו. 00 בסעיף ז

־,  ״ילד״ - כמשמעותו בסעיף 65 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995וי

 ״משפחה ברוכת ילדים״ - משפחה שיש לה ארבעה ילדים או יותר.

 (ב) משפחה ברוכת ילדים זכאית להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה

 המשמשת למגוריה, בשיעורים המפורטים בתוספת.

 2. הנחה בתשלומי ארנונה לפי חוק זה תינתן בהתאם להוראות אלה:

 (1) ההנחה בתשלומי ארנונה תינתן למשפחה ברוכת ילדים בעד דירת מגורים אחת

 בלבד;

 (2) משפחה ברוכת ילדים הזכאית להנחה בתשלומי ארנונה לפי חוק זה ולפי דין

 אחר או החלטה של מועצת הרשות המקומית, תהיה זכאית להנחה אחת בלבד,

 בשיעור הגבוה מביניהן.

 3. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995 (להלן - חוק הביטוח
 הלאומי) -

 (ו) בסעיף 44(א), בסופו יבוא ״ואולם אם למבוטחת ארבעה ילדים נוספים הנמצאים

 עמה שטרם מלאו להם 21 שנים, ישלם המוסד למבוטחת מענק לידה בשיעור 40%

 מהשכר הממוצע״;

 (2) בסעיף 65(א), בהגדרה ״ילד״, בפסקה (2), במקום ״18 שנים״ יבוא ״21 שנים״;

 (3) בלוח ד׳, בטור ״1997 ואילך״, במקום ״3.40״ יבוא ״5.00״, במקום ״3.75״ יבוא ״5.00״

 ובמקום ״3.50״ יבוא ״5.00״.

 4. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000) (להלן - יום

 התחילה).

 (ב) הוראות סעיף 44(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 3(1) לחוק זה יחולו

 לגבי מבוטחת שילדה ביום התחילה או לאחריו.

 (ג) הוראות סעיף 65(א) ולוח ד׳ לחוק הביטוח הלאומי כנוסחן בסעיף 3(2) ו־(3) יחולו

 על קצבה המשתלמת בעד חודש מאי 2000 ואילך.

 הנחה בתשלומי
 ארנונה

 תנאים למתן
 הנחה בארנונה

 תיקון חוק
 הביטוח הלאומי

 תחילה ותחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפטור מלא למשפחה עם 10 ילדים (סעיף ו
 המוצע).

 2. מוצע להכפיל את מענק הלידה שמקבלת אישה
 שהיא אם לארבעה ילדים לפחות, בך שמענק
 הלידה שתקבל יהיה 40% מהשכר הממוצע (סעיף

 3(1) המוצע).

 משפחות ברוכות ילדים רבות סובלות ממיעוט
 הכנסות וחלקן אף מצויות מתחת לקו העוני; חוק זה בא

 לסייע למשפחות אלה בכמה דרכים:

 1. מוצע כי משפחות ברוכות ילדים שלהן 4 ילדים או
 יותר יזכו להנחות בתשלומי הארנונה, בשיעורים
 של מ־40% למשפחה עם ארבעה ילדים, ועד

 הצעת חוק מס׳ פ/392; הועברה לועדה ביום א׳ בבסלו התש״ם (0ו בנובמבר 1999).
 י סייח התשנ״ה, עמי 210.
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 ובשל בל ילד נוסף תקבל המשפחה 5 נקודות קצבה
 (סעיף 3(3) המוצע).

 הערכת האוצר בדבר עלותו של החוק היא
 מיליארד וחצי ש״ח לשנה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להגדיל את גיל הילדים הזכאים לקצבת
 ילדים מגיל 18 לגיל 21 (סעיף 3(2) המוצע).

 מוצע להגדיל את נקודות קצבת הילדים שמשפחה
 ברוכת ילדים מקבלת, כך שהחל מהילד החמישי

 חבר הכנסת שמואל הלפרט

 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מם׳ 20) (הגבלת פיטורים של עובדת
 השוהה במקלט לנשים מוכות), התש״ס-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 7(ג), אחרי פסקה תיקון סעיף 7 י  1. בחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954

 (4) יבוא:

 ״(5) בתקופה שבה היא שוהה באישור לשכת סעד במקלט לנשים מוכות, ובלבד

 שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר

יתה במקלט כאמור: היעדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה  תחילת שהי

 כדין חופשה בלא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בותק;

 הוראות פסקה זו לא יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום

 עבודה תקופה הפחותה משישה חודשים רצופים: לענין פסקה זו -

;  ״לשכת סעד״ - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח-958וג

 ״מקלט לנשים מוכות״ - מקלט שבו שוהות נשים מוכות באישור לשכת סעד, בין

 שהופנו על ידי לשכת סעד ובין ששהייתן אושרה על ידה בדיעבד.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להבטיח בחוק את זכותה של אישה עובדת, 2. לאסור על מעביד לפטר עובדת שנעדרה מעבודתה
 החייבת לשהות במקלט לנשים מוכות בגלל הסכנה בגלל שהותה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף
 הנשקפת לחייה, לשמור על מקום עבודתה ולקבוע לשם 1 המוצע או בתקופה של 30 ימים לאחר מכן, אלא

 כך את ההוראות האלה: בהיתר מאת שר העבודה והרווחה:

 1. עובדת כאמור תהיה זכאית להיעדר מעבודתה 3. עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות 60 ימים
 לתקופה של עד שישה חודשים שבהם היא שוהה לפחות תהיה זכאית להתפטר ממקום עבודתה
 במקלט. תקופת היעדרות זו תיחשב כחופשה בלא ויראו את התפטרותה זו כפיטורים המזכים בפיצויי

 חשלום: פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים.

 הצעת חוק מם׳ פ/8דו: הועברה לועדה ביום א׳ בכסלו התש״ס (10 בנובמבר 1999).
 י ס״ח התשי״ד, עמי 54ו: התשנ״ט, עמ׳ 79.

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 103.
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 בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) לא יפטר מעביד עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי היעדרה מעבודתה

 לפי סעיף 7(גץ5) או במשך תקופה של שלושים ימים לאחר תום ימי ההיעדרות באמור

 ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר

 העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר

 לשהייה במקלט.״

.2 

 שהייה במקלט
 לנשים מוכות

, אחרי סעיף 7 יבוא:  3. בחוק פיצויי פיטורים, התשב״ג-963ז

יתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה  התפטרות עקב 7א. התפטרה עובדת עקב שהי
ת ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים, ובלבד  על ידי לשכת סעד, רואים א

 שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים

 לפחות; לענין סעיף זה -

 ״לשכת סער״ - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח-958ו;

 ״מקלט לנשים ־מוכות״ - מקלט שבו שוהות נשים מוכות באישור לשכת

 סעד, בין שהופנו על ידי לשכת סעד ובין ששהייתן אושרה על ידה

 בדיעבד.״

 תיקון סעיף 9

 תיקון חוק
 פיצויי פיטורים

 חברת הכנסת נעמי חזן

 ב ס״ח התשב״ג, עמ׳ 136.

 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק העגת מחירים, התש״ס-2000*

 1. המציע למכירה מוצר, שירות או זכות, לרבות זכות במקרקעין, יציין על אף האמור
ת המחיר בשקלים חדשים.  בכל דין א

 2. אין בהוראת סעיף ו כדי לפגוע באפשרות לפרסם מחיר גם במטבע אחר, ואולם
 המחיר הקובע יהיה המחיר שפורסם בשקלים חדשים.

 3. שר משרי הממשלה, שהסדרת העיסוק או המסחר במוצר, בשירות או בזכות כאמור
 בחוק זה היא בתחום אחריותו, רשאי לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי הוראות

 חוק זה לא יחולו על אותו מוצר, שירות או זכות, או על סוג מסוים של עסקאות בהם.

 4. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נקיבת מחיר
 בשקלים חדשים

 המחיר הקובע

 הגבלת תחולה

 תחילה

ת המשק מהתלות  הצעה זו באה לשחרר א
 וההיזקקות למטבעות אחרים, ובעיקר למטבע הדולר של
 ארה״ב, כמייצג ערך של סחורות ושירותים במשק,
ת הצרכן, של  ולמנוע את התופעה, העלולה להטעות א
 נקיבת מחיר בדולרים היוצרת אשליה של מחיר זול ממה

 שהוא באמת.

 חבר הכנסת מיכאל נודלמן
 (15 בדצמבר 1999).

 הצעות חוק 2856, ו׳ באדר ב׳ התש״ם, 13.3.2000

 מוצע לקבוע כי הצגת מחיר של מוצר, שירות או
 זכות העומדים למכירה תהיה בשקלים חדשים כך
ת ערך הסחורות והשירותים במשק  שהמטבע שיציג א
 יהיה השקל וכי המחיר בשקלים תדשים יהיה המחיר

 הקובע גם אם לצדו נקוב מחיר במטבע זר.

 הצעת חוק מס׳ פ/5ו: הועברה לועדה ביום ו׳ בטבת התש׳׳ס
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