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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד הילד:

 הצעת חוק פעוטות בסיבון(הזכות למעון יום), התש״ס-2000*

 הגדרות 1. בחוק זה —

, המשמש לשהות ו  ״מעון יום״ - מעון, בהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה-1965

ל פעוטות, לרבות משפחתון׳,  יומית ש

5 פעוטות, והמוחזק ומנוהל בירי מטפלת  ״משפחתון״ - מקום שבו שוהים לא יותר מ־

 שהוכשרה לתפקיד על ידי משרד העבודה והרווחה־,

ת לימודים, הנמצא ל אותה שנ  ״פעוט״ - מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב־ ו בספטמבר ש

 בישראל; י

 ״הועדה״ - כהגדרתה בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל),

; 2  התשכ״ו-1965

 ״השר״ - שר העבודה והרווחה.

ש ממשי להתפתחותו התקינה, ש ש בו ח י  פעוט בסיכון 2. פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב ש

 ... שהועדה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב בך הוא צריך לשהות במעון יום, מתוך

 כוונה למנוע את הוצאתו מביתו.

 מצב סיכון לענין סעיף 2 הוא אחד מאלה:

ל עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הפעוט מוכה או  (1) לפי דעתו ש

 שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים־,

 (2) אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מסיבות שונות, לרבות מחלת נפש,

 אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, פיגור, נכות קשה, זנות, עבריינות או מחלה כרונית

ל אחד מבני המשפחה;  ש

 (3) הפעוט נולד בלידת שלישיה, רביעיה או יותר;

נה עולה על 5 שנים, והוא נמצא ל הפעוט נמצאת בארץ תקופה שאי  (4) משפחתו ש

 בסיבון גבוה עקב משבר כתוצאה מתהליך העליה לארץ:

 (5) הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום

 התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי.

 מצבי סיכון 3.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ת הורי הפעוט שבסיכון ו פ ת ת ש ת שיעור ה א  מוצע ש

ר העבודה ום יקבע ש ל מעון הי  בתשלום עלותו ש

 והרווחה.

א ל החוק המוצע הי  הערכת האוצר בדבר עלותו ש

 כ־0? מיליון ש״ח לעדנה.

ת חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון ע צ  מטרת ה

 יום), התש׳ם-2000, היא לקבוע כי בל פעוט הנמצא

ת המידה י במצב סיכון, לפי אמו  במדינת ישראל והמצו

 המפורטות בהצעה, יהיה זכאי להשמה במעון יום, מתוך

ל הפעוט ת הוצאתו ש  כוונה למנוע כבל האפשר א

 מביתו.

 הצעת חוק מס׳ פ/53, הועברה לועדה ביום א׳ בכסלו התש׳׳ם (0ו בנובמבר 1999).
 סייח התשכ״זז, עמ׳ 48.
 ק׳׳ת התשכ״ו, עמי 120.
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 4. (א) קבעה ועדה כי פעוט הוא פעוט בסיכון, זכאי הפעוט לשהות במעון יום הסמוך הזכות למעון
ם י  למקום מגוריו. י

 (ב) השר יקבע כללים בדבר שיעור השתתפות הורי הפעוט שבסיכון בתשלום

 בעבור שהותו של הפעוט במעון יום.

 5. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה ביצוע ותקנות

 והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות ברבר דרכי הפניה לועדה.

 י חברי הכנסת: תמר גוז׳נסקי, מוחמד ברכה, עיסאפ מח׳ול

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 העעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס׳ 4) (שבד טרחת עודך דין בשל
 אי תשלום הלוואה), התש״ס-2000*

, אחרי סעיף 6א יבוא: הוספת סעיף 6ב י  1. בחוק הלוואות לדיור, התשנ״ב-1992

 ׳שכר טרחת 6ב. (א) שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור

ה (בסעיף זה - לווה) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על א ו ן 5 ^ י י י י

ו  ״
 השיעורים כמפורט להלן -

 (1) כשסכום הפיגור בהחזר ההלוואה הוא עד 20,000 ש״ח -

 15% מסכום הפיגור;

 (2) כשסכום הפיגור בהחזר ההלוואה עולה על 20,000 ש״ח -

 %»10 מסכום הפיגור.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עורך דין שגובה הבנק מהחייבים. כתוצאה מכך, הסיוע

ל ת מצוקתם הכלכלית ש נו פותר א  שמספקת הועדה אי

ת החייבות, שגובה שכר הטרחה הנגבה מהן  המשפחו

 מסתכם לעתים בעשרות אלפי שקלים.

 מוצע לקבוע סכום מרבי לשכר טרחת עורך דין

 הנגבה מהחייבים, כמפורט בהצעה.

ת הועדה לקבוע הקלות  עוד מוצע להסמיך א

ת בנושא תשלום שכר הטרחה, לרבות פריסתו ומתן ו נ  שו

 הלוואה נוספת לשם תשלומו.

ת החוק מוערכת בכ־9 ע צ ל ה  העלות התקציבית ש

 מיליון ש״ח.

ואות לדיור, התשנ״ב-1992, מסייע במתן  חוק הלו

ואות לדיור לזכאים מכוחו.  הלו

נו עומד בפירעון ההלוואה. אי  חלק מן הלווים אי

ואה גורר חיובים בריבית פיגורים, התראות  פירעון ההלו

ות והליכי הוצאה  מצד עורכי דין, תביעות משפטי

 לפועל.

ן־משרדית המורכבת  מדי פעם מוקמת ועדה בי

ן ומשרד האוצר והמוסמכת  מנציגי משרד הבינוי והשיכו

א ת נ כ ש מ ל חייבים להקל בתנאי החזר ה  לדון בבקשות ש

ל חלק מהסכום וכד׳).  (פריסת תשלומים, אי פירעון ש

ר טרחת כ ם ש  ואולם ועדה זו אינה דנה בנושא תשלו

 הצעת חוק מם׳ פ/916; הועברה לועדה ביום א׳ באדר א׳ התש״ס (ד בפברואר 2000).
 ס׳׳ח התשנ״ב, עמ׳ 246; התשנ״ח, עמ׳ 308.
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 (ב) לווה, אשר הועדה הבין־משרדית קבעה כי הוא זכאי לסיוע

 בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה, גם בהחזר תשלום

 שכר טרחת עורך דין, לרבות מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת

 תשלום שכר הטרחה לפי כללים שקבע השר.

 (ג) בסעיף זה, ״הועדה הבין־משרדית״ - הועדה הבין־משרדית

 המורכבת מנציגי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ומטרתה קביעת

נות למקבלי הלוואות בדיור המפגרים בתשלומי החזר  הקלות שו

 ההלוואה.״

 חבר הכנסת מאיר פרוש
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