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 עמוד
 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 2ו)(זכויות ילדים שאינם תושבים/

 החשס״א-2000 22
 הצעת חוק רמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס׳ 5) (הגדלת מספר ימי היעדרות/

 התשס־א-2000 :׳ 22
 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מם׳ 20) (התפטרות בשל אי קבלת שכר מינימום),

 התשס״א-2000 .׳ 25
 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקח מס׳ ז2)(פגיעה נפשית מפוסט טראומה/

 התשס־א-2000 23
 הצעת חוק הנחה מארנונה לסטודנטים, התשם־א-2000 . 24



ל הכנסת: עדת העבודה הרווחה והבריאות ש ל חברי הכנסת מטעם ו ת בזה הצעות חוק ש  מתפרסמו

 העעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 12) (זכויות ילדים שאינם
 תושבים), התשם״א-2000*

, אחרי סעיף 56 יבוא:  הוספת סעיףי *5א 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי
 ״זכאות לילדים 56א. (א) ילד שנולד בישראל ונמצא' בישראל, וילד הנמצא בישראל
ל תקופה העולה על שלושה חודשים אף אם לא נולד בישראל, זכאי א י ש י  הנמצאים ב

 לשירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה, אף אם אינו תושב.

 (ב) שר הבריאות יקבע כללים בדבר הרישום, תשלום וגבייתו,
 ודרך מתן שירותי הבריאות לילדים הזכאים לשירותי בריאות לפי סעיף

 זה.

 (ג) לענין סעיף זה, ״ילד״ - מי שטרם מלאו לו 18 שנים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד
 התיקון המוצע בא לקבוע את זכאותם של ילדים
 הנמצאים בארץ, בלא קשר למעמד החוקי של הוריהם,
 ליהנות משירותי בריאות, בלא הפליה לעומת השירות

 המוענק לילדים תושבי הארץ.
 הערכת משרד האוצר בדבר עלותו של החוק

 המוצע היא 40 מיליון ש״ח לשנה.
 הועדה מציעה בי המימון יבוא מהקטנה של תקציב

 הרזרבה.

 חברי הכנסת: תמר גוז׳נסקי, מוחמד ברבה,
 עסאם מח׳ול

 ישראל אישררה את אמנת האו״ם בדבר זכויות
 הילד, הקובעת בי המדינות החברות ישתדלו להבטיח בי
 לא תישלל משום ילד הגישה לשירותי טיפול ובריאות.
 למרות זאת, מצויים בישראל כ־3000-2000 ילדים
 של עובדים זרים, שברובם אינם מבוטחים בביטוח
 בריאות, ולכן בל טיפול רפואי, למעט טיפול במצב חירום,
 מותנה בתשלום שבדרך בלל אינו בהישג ידם של

 הוריהם.

 הצעת חוק מסי פ/36ו: הועברה לועדה ביום י״ט בשבט התשים (26 בינואר 2000}.
 סייח התשנ״ד, עבד 156; התשניט, עמי 101.

 העעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס׳ 5) (הגדלת
 מספר ימי היעדרות), התשם״א-2000*

 תיקי־ן סעיף 1 ו. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-ב199ו, בסעיף 1, במקום ״עד 6
 ימים״ יבוא ״עד 8 ימים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף ו לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ומוצע לכן להגדיל את המכסה המותרת ל־8 ימי
1993, קובע בי הורה זכאי להיעדר היעדרות.  ילד/ התשנ״̂ג

ת לדעת משרד האוצר והמציע לא ניתן להעריך את * ה ח נ ש ם ב י מ ה י ש י ד ש י ע ד ל  מעבודתו בשל מחלת י
• העלות התקציבית של הצעת החוק. ו ל ה ש י י ב צ ה ה ל ח מ ת ה פ י ק  על השבח ת

 מכיוון שכיום המספר הממוצע של ילדים במשפחה
גר  עומד על בשלושה, 6 ימי היעדרות אינם מספיקים חבר הכנסת גנדי רי

 * הצעת חוק מסי פ/872; הועברח לועדה ביום א׳ באדר א• התש״ס (8 במרס 2000).
 1 ם״ח התשנ״ג, עבר 134; התשנ״ח, עמי 237.

 22 הצעות חוק 2922, א׳ בחשון התשם״א, 30.10.2000



 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מסי 20) (התפטרות בשל אי קבלת
 שכר מינימום/ התשס״א-2000*

, בסעיף 11, אחרי סעיף קטן(ה) יבוא: תיקון סעיף 11  _ 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-963וי

 ״(ו) הועסק עובד תוך הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז-11987, והתפטר,
 רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מרצע לקבוע כי נוסף על הרשימה האמורה, ייחשב
 עובד שקיבל שבר הפחות משכר מינימום, כאילו פוטר.

 חבר הכנסת סאלח סריף

 סעין! ו1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-ג196,
 קובע רשימת מקרים שבהם יראו את התפטרותו של

 יעובד בפיטורים.

 הצעת חוק מם• 1092/3; הועברה לועדה ביום ב״ו באייר החש״ם (31 במאי 2000).
 ס״ח התשב״נ, עמי 136; ההשנ׳ח, עמי 322.

 ס־-ח התשמ־ז, עמ׳ .68 1

ל הבנםת: עדת העבודה הרווחה והבריאות ש ל חבר הכנסת מטעם ו  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 21) (פגיעה נפשית
 מפוםט טראומה), התשס״א-2000*

, אחרי סעיף 10א הוספת סעיף 0וב  1. בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו [נוסח משולב],
 יבוא:

 ״קביעת דרגת 10ב. בתקנות המסדירות מבחנים לקביעת דרגות נכות מכוח סעיף 10,
 של״גיעות" יבחין שר הביטחון לענין הגדרת הנכות ואחוזי הנבות בין הפרעות נפשיות
 נפשיות מפוםט מכל סוג לבין פגיעות נפשיות הנובעות מפוסט טראומה, לרבות מהלם

 קרב. טראומה ״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הלם קרב היא פגיעה ברונית קשה, המסבה מצוקה
 רבה לנפגע ויש לה השלכוח רבות על כל תחומי החיים
 לרבות משפחה, חברים, השחלבות בקהילה והערכה

 עצמית.
 מוצע לקבוע הסדרים בחוק לענין זה.

ן  חברת הכנסת זהבה גלאו

 חקנוח הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות),
 התש״ל-1969, אינן מבחינוח בתקנה 33 בין חיילים
 בשירות סדיר, קבע או מילואים, הסובלים מפגיעה
 נפשית בתוצאה מאירוע שגרם לתגובות טראומטיות
 ופוסט טראומטיות לרבות י הלם קרב, לבין חיילים

 הסובלים ממחלות נפש.
 הנפגע מתגובת הלם קרב סובל מהתנסות חוזרת

 באירוע שפקד אותו במהלך שירותו הצבאי.

 * הצעת חוק מס׳ פ/765; הועברה לועדה ביום כ״ד באדר א׳ התש״ס (1 במרס 2000).
 , י ס־׳ח התשי׳׳ט, עמי 276.

 הצעוח חוק 2922, א׳ בחשון התשס״א, 30.10.2000



ל הכנסת: ל חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק הנחה מארנונה לסטודנטים, התשס״א-2000*

. בחוק זה -  ו

 ״מוסד להשכלה גבוהה״ - מוסד להשכלה גבוהה, אשר קיבל הברה, היתר, רישיון או רישיון
 זמני, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-958 ו י;

;  ״מחזיקי׳ - בהגדרתו בפקודת העיריות2

 ״סטודנט״ - תלמיד לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה:

 ״תואר ראשון״ - הואר אקדמי ראשון מוכר הניתן בישראל במוסדות להשכלה גבוהה.

 2. סטודנט זכאי להנחה בשיעור של 500/0 מסכום הארנונה הכללית שהוטלה עליו
 כמחזיק, לגבי שטח של 70 מטרים רבועים משטח דירה המשמשת אותו למגוריו: זכאות

 להנחה כאמור תהא לארבעים ושמונה חודשים לכל היותר.

 3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בבל ענין הנוגע
 לביצועו.

ו בינואר שלאחר קבלתו. י  4.. תחילתו של חוק זה ב

 הגדרות

 זכאות להנחה
 מארנונה

 ביצוע ותקנות

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לקבוע בחוק מתן הנחה מארנונה לסטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון ולהגביל את
 הזכות להנחה לארבע שנות לימודים.

ג דבר נ ר ז עז  חבר הכנסת אלי

 * הצעת חוק מסי פ/ד124; הועברה לועדה ביום י״א בםיון התש״ס (4ז ביוני 2000).
 ו ס־ח התשי־ח, עמי 191.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 24 הצעוח חוק 2922, א׳ בחשון התשס־א, 30.10.2000.
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