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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק העובדים הסוציאליים )תיקון( ,ה ת ש  0״ ד 2 0 0 4 -
תיקיו מעיף ג

בחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ״ו) '1996-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ,2
.1
בהגדרה ׳׳המועצה״ ,במקום ״מועצת העובדים הסוציאליים״ יבוא ״המועצה לעבודה
סוציאלית׳׳.

 (109Xלחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״ואם לא נרשם  -הרשם ,בהתייעצות עם
תיקון סעיף י42בסעיף.
ועדת הרישום ,אישר בי היה בשיר לפי החוק האמור״.
תיקון סעיף י2

תיקו! סעיף «

בסעיף )29א( לחוק העיקרי ,במקום ״לתקופה נוספת אחת ,למנותו שוב לאחר הפסקה
.3
של שלוש שנים רצופות לפחות״ יבוא ״ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות בהונה
רצופות״.
.4

בסעיף  34לחוק העיקרי -
)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״תובע וחוקר ותפקידיהם״;
דברי

מוצע לשנות את שמה של מועצת
סעיפיוש
ו 7 ,ו ־  8העובדים הסוציאליים שמונתה לפי
הוראות פרק ז׳ לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ־ו) 1996-להלן  -החוק( ,ל״מועצה
לעבודה סוציאלית״ ,זאת בשל תפקידה של המועצה
לייעץ לשר הרווחה בעניני עבודה סוציאלית ,לצד
הייעוץ בענינים הנוגעים לעיסוק בעבודה סוציאלית.
בהתאם לבך ,מוצע לתקן את סעיפי החוק שבהם מוזכרת
מועצת העובדים הסוציאליים.
סעיף ו• לחוק מגדיר עובד סוציאלי במי
סעיף 1
שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי החוק
והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
סעיף  9לחוק ,שענינו כשירות לעבודה סוציאלית,
קובע בסעיף קטן)א( כי כשיר להיות עובד סוציאלי ,בין
השאר ,מי שהיה כשיר לעבודה סוציאלית ערב תחילתו
של החוק ,לפי חוק שירותי הסעד ,התשי״ח) 1958-להלן
 חוק שירותי הסעד( ,ונרשם מכוח החוק האמור כבשירלעבודה סוציאלית.
נוצר מצב ולפיו עובדים שהיו כשירים לעבודה
סוציאלית לפי חוק שירותי הסעד אך לא נרשמו בפנקס
העובדים הסוציאליים ,אינם כשירים להיות עובדים
םוציאל־יים לפי החוק.
מוצע לתקן את סעיף <9אץ (4לחוק ולאפשר
לעובדים כאמור להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים
)להלן  -הפנקס( ,אם הביר בהם רשם העובדים

הסבר
הסוציאליים ,לאחר התייעצות עס ועדת הרישום.
ככשירים לפי החוק.
סעיף  29לחוק ,שענינו תקופת כהונה של
סעיף 3
חבר ועדת המשמעת ,קובע בסעיף קטן)א(
כי חבר ועדת המשמעת יתמנה לתקומה של שלוש שניב!,
אך ניתן לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת .וכן למנותו
שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רציפות לפחות.
מוצע לתקן את הסעיף הקטן האמיר .ולאפשר מינוי
חבר ועדת המשמעת לשלוש תקופות כהוגה רצופות,
בנות שלוש שנים כל אתת ,במקום שתיים בלבד.
התיקון המוצע יאפשר להבו ועדת המשמעת
להמשיך בתפקידו למשך שלוש הקיפוה כהוגה רצופות
ולהשתמש בידע ובניסיון שרכש בבל אהת מהקופות
הכהונה הקודמות.
סעיף  34לחוק ,שענינו תובע ותפקידיו,
סעיף 4
קובע בסעיף קטן)ג (.לאמור:
מג( תובע רשאי גם לחקור הלמוח על עבירות
משמעת של עובדים סוציאליים״.
מוצע להחליף את הסעיף הקטן האמור ולקבוע בי
תלונות על עבירות משמעת של עוביים סוציאליים
ייחקרו בידי חוקרים שימנה שר הרווחה לענין זה מבין
עובדי המדינה שהם עובדים סוציאלייס או עורבי דין.
עם זאת ,מוצע להותיר בידי התובע ,מזמבוח שיורית
לתפקידו העיקרי ,סמבות לבצע בעצביי חקירה

ם־דו התשנ״ו ,עמי  52ו.
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״)ג( תלונות על עבירות משמעת של עובדים סוציאליים ייחקרו בידי חוקרים
שימנה השר מבין עובדים סוציאליים או עורכי דין ,שהם עובדי המדינה ,אלא
אם כן החליט תובע ,לענין תלונה על עבירת משמעת מסוימת ,כולה או מקצתה,
לבצע חקירה בעצמו; החוקרים שמונו לפי סעיף קטן זה יפעלו לפי הנחיות
התובע׳׳;
) (3בסעיף קטן)ד( ,במקום ״סמכויותיו״ יבוא ״סמכויותיהם״ ,אחרי ״לתובע׳׳ יבוא
״ולחוקר״ .,ואחרי ״תובע״ יבוא ״או חוקר״.
בסעיף )47א( לחוק העיקרי ,במקום ״רישומו של נקבל בפנקס״ יבוא ״רישומו בפנקס
.5
של נקבל או של עובד סוציאלי שהוגש נגרו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף (5)27״,
ובסופו יבוא ״לא ניתנה החלטה סופית בתום תשעה חודשים מיום התליית הרישום ,בטלה
ההתליה :ואולם רשאית ועדת המשמעת להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות
שלא יעלו על תשעה חודשים כל אחת ,עד מועד מתן ההחלטה הסופית״.

תיקון סעיף 47

אחרי סעיף  48לחוק העיקרי יבוא:
.6
48א .הוגש נגד עובד סוציאלי כתב אישום בשל מעשה או מחדל
־דיון משמעתי
ודיון פלילי
המשמש גם עילה לדיון לפני ועדת המשמעת לפי חוק זה ,תפסיק ועדת
המשמעת את דיוניה עד למתן פסק דין סופי במשפט הפלילי ,אלא אם כן
החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.״

הוספת סעיף 48א

בכותרת פרק ז׳ לחוק העיקרי ,במקום ״מועצת העובדים הסוציאליים״ יבוא ״המועצה
.7
לעבודה סוציאלית״.

תיקון כותרת
פרק ז׳

.8
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בסעיף  51לחוק העיקרי -
)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״מועצת העובדים הסוציאליים״ יבוא ״המועצה
לעבודה סוציאלית״;
דברי

לענין תלונה על עבירת משמעת מסוימת ,כולה או
מקצתה .ההפרדה בין סמכות החקירה והתביעה נועדה
לסייע להבטחת הליך נטול מעורבות אישית מצד
התובע.
יצוין כי הפרדה בין סמכות החקירה לסמכות
התביעה קיימת גם בסעיפים  14ו־5ו לחוק שירות
המדינה )משמעת( ,התשכ״ג963-ו ,בענין דין משמעתי
לעובדי המדינה.
סעיף  47לחוק ,שענינו התליית רישום
סעיף 5
בפנקס של מי שהוגשה נגדו קובלנה
)להלן  -נקבל( ,קובע בסעיף קטן)א( כי ועדת המשמעת
רשאית ,לפי בקשת תובע ,להורות לרשם להתלות את
רישומו של נקבל בפנקס ,ער למתן החלטה סופית בועדת
המשמעת או בבית המשפט ,כפי שתקבע.
מוצע להחיל את ההוראה האמורה גם לגבי עובד
סוציאלי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור
בסעיף  (5)27לחוק ,שהיא עבירה שיש עמה קלון או
עבירה שעולה ממנה כי הוא חסר האחריות הדרושה
לעסוק בעבודה סוציאלית ,והכל עד למתן החלטה סופית
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הסבר
בענינו .זאת ,אף אם לא הוגשה קובלנה משמעתית נגד
אותו עובד סוציאלי.
בן מוצע לקבוע כי החלטה על התליית רישום לפי
סעיף  47לחוק תפקע לאחר תשעה חודשים מיום
שניתנה ,ואולם רשאית ועדת המשמעת להאריך את
תקופת ההתליה בתקופות נוספות שלא יעלו על תשעה
חודשים בכל פעם ,עד מועד מתן ההחלטה הסופית.
יצוין כי הוראה דומה להוראה המוצעת קיימת
בסעיף )37א( לחוק שמאי מקרקעין ,התשס־א.2001-
מוצע להוסיף הוראה בסעיף 48א לחוק
סעיף 6
ולפיה במקרה שבו הוגש נגד עובד
סוציאלי כתב אישום בשל מעשה או מחדל המשמש
עילה לדיון לפני ועדת המשמעת לפי החוק ,יעוכב הדיון
המשמעתי עד למתן פסק דין סופי בהליך הפלילי ,אלא
אם כן החליטה הועדה אחרת ,מטעמים שיירשמו.
ההוראה בדבר קדימות ההליך הפלילי מוצעת הן
מטעמים של יעילות המערכת המשפטית והן כדי לאפשר
לנאשם-הנקבל להתגונן תחילה כנגד האישום הפלילי
העומד נגדו.
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) (2בדישה ,במקום ״מועצת עובדים סוציאליים״ יבוא •המועצה לעבודה
סוציאלית״.
תחילה והוראת
מ ; נ ב י

) .9א( תחילתו של סעיף  34לחוק העיקרי ,בנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,שלושד־ חודשים
מיום פרסומו של חוק זה.
)ב( על חקירת תלונה על עבירת משמעת של עובד סוציאלי ,שהחלה לפני המועד
האמור בסעיף קטן )א( ,ימשיכו לחול הוראות סעיף  34לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד
האמור.

דברי
מוצע לקבוע הוראת תחילה מיוחדת
סעיף 9
לסעיף  34לחוק כנוסחו בסעיף  4להצעת
החוק• ,לפיה ייכנס הסעיף האמור לתוקפו בתום שלושה
חודשים מיום פרסומו של החוק המוצע .זאת ,כדי
לאפשר במהלך תקופה זו מינוי חוקרים לפי הוראות
אותי סעיף ,והכשרתם.

הסבר
כמו כן מוצע להבהיר ,כדי להסיר ספק ,בי חקירה
תלונה על עבירת משמעת של עובד הועיאלי שהחלה
לפני תחילתו של סעיף  34המוצע ,תמשיך להתנהל
באותה מתכונת כפי שנוהלה לפני ל־«!:עד האמיר.

הצעת חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים
)הוראת שעה()תיקון מס׳ ו ו (  ,ה ת ש ס ״ ד 2 0 0 4 -
תיקון סעיף 7

בחוק מס הכנסה )פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורימ( }הור>גת שעה;,
.1
התש״ן990-ו' )להלן  -הוראת השעה( ,בסעיף  ,7במקום ו׳ בטבת התשס״ד יו 3בדצמבר
(2003״ יבוא ״י״ט בטבת התשם״ה ) 31בדצמבר (2004״.

תחילה

תחילתו של סעיף  7להוראת השעה ,כנוסחו בחוק זה ,ביום ד בטבת התשס״ד
.2
)ו בינואר .(2004

דברי

הסבר

בימי  1990פורסם חוק מס הכנסה )פטור
סעיף ו
ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(
)הוראה שעה( ,התש׳ין) 1990-להלן  -הוראת השעה(.
הוראת השעה קובעת פטור ממס הכנסה על הכנסה
מהשכרת דירת מגורים ,אתת או יותר ,ליחיד או לחבר
בגי אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה ,שעיקר
פעילות־ היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד
הבינוי והשיכון ,לקליטת עליה ,לבריאות או לסעד ,והוא
שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד
שאינו עובד באותו חבר בני אדם ,שלא למטרת רווח.

 ,2004בשל ירידת המדד בשנה זי בשיעור של *,196
תעמוד תקרת הפטור על  7,390שקלים תרשים(.
מטרת הוראת השעה היתה לעורר בעלי דירות
הנמנעים מהשכרת דירות מגורים ריקות שבבעלותם
להשכירן ,כדי להגדיל את היצע דירות המגורים
להשכרה ולהקל את מצוקת המחסור בדירות
תוקפה של הוראת השעה הוארך לאחרונה עד תום
שנת המם  ;2003מוצע להאריך את הומת השעה בשנה
נוספת ,עד תום שנת המם .2004

המטור האמור ניתן ליחיד שסך כל הכנסותיו
מהשכרת דירות מגורים כאמור לא עלה על הסכום
הקבוע בהוראת השעה )בשנת המס  2003עמדה תקרת
הפטור על סך של  7,540שקלים חדשים ,ובשנת המס

מוצע לקבוע את מועד תחילתו של התיקון
סעיף 2
המוצע־ ביום  1בינואר  ,2004היא מועד
תחילתה של שנת המם .2004
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