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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:

הצעת חוק משפחות חד־הוריות (תיקון מס' ( )4החלפת מונח),

התשע"ד–2013*

תיקון שם החוק

.1

בחוק משפחות חד־הוריות ,התשנ"ב–1992( 1להלן – החוק העיקרי) ,בשם החוק ,במקום
"משפחות חד־הוריות" יבוא "סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי".

החלפת מונח

.2

בחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "הורה יחיד" ובמקום "ההורה היחיד" יבוא "הורה עצמאי".

תיקון חוק מיסוי
מקרקעין (שבח
ורכישה)

.3

בסעיף 49ו(א)( ,)2במקום "הורה
בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
יחיד" יבוא "הורה עצמאי" ובמקום "משפחות חד־הוריות" יבוא "סיוע למשפחות שבראשן
הורה עצמאי".

תיקון חוק הבטחת
הכנסה

.4

בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א–1981– 3

תיקון חוק דמי
מחלה (היעדרות
בשל מחלת ילד)

.5

התשכ"ג–1963,2

()1

בכל מקום –
(א)

במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי";

(ב)

במקום "להורה יחיד" יבוא "להורה עצמאי";

(ג)

במקום "כהורה יחיד" יבוא "כהורה עצמאי";

( )2בסעיף  ,1בהגדרה "הורה יחיד" ,במקום "משפחות חד־הוריות" יבוא "סיוע למשפחות
שבראשן הורה עצמאי".
בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ,התשנ"ג–1993– 4
()1

בסעיף – 1
(א)

בפסקה (ב) ,במקום "הורה יחיד" יבוא "ההורה העצמאי";

(ב)

בסיפה ,במקום ההגדרה "הורה יחיד" יבוא:
""הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי,
התשנ"ב–;".1992

()2

בסעיף 1א(א) ,במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי";

()3

בסעיף 1ב(א)( ,)3במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי".

דברי הסבר
מטרת החוק המוצע להחליף את המונחים "הורה
יחיד" ו"משפחה חד־הורית" הקבועים כיום בחוק משפחות
חד־הוריות ,התשנ"ב– .1992החוק מקנה זכויות והטבות
למשקי בית מסוגים שונים שבראשם הורה אחד שהוא
אחד מאלה :אלמן ,רווק ,גרוש או פרוד; ואולם ,המונחים
האמורים אינם הולמים הורה גרוש או פרוד שבהחזקתו
ילד ,שהרי במצבים אלה לילד שני הורים מוכרים וידועים

*
1
2
3
4
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ובמקרים רבים שניהם מעורבים בגידולו ,בחינוכו ובטיפול
בו.
השימוש במונחים אלה יש בו כדי להשפיע על השיח
המשפטי והציבורי כלפי הורותו של אחד ההורים ,על פי
רוב האב ,הן מצד האם והילד ,הן מצד הרשויות ומוסדות
החינוך ,והן מצד החברה בכללותה.

הצעת חוק מס' פ( 77/19/מספר פנימי ;)477838 :הועברה לוועדה ביום י"ט בחשוון התשע"ד ( 23באוקטובר .)2013
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;147התשס"א ,עמ' .218
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשע"ג ,עמ' .154
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשע"ג ,עמ' .31
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;134התשס"ט ,עמ' .243
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הביטוח
תיקון חוק
משולב] ,התשנ"ה–1995– 5
התשנ"ה–1995– 5
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
[נוסח
בחוק
הביטוח.6הלאומי
בחוק
.6

תיקון חוק הביטוח
הלאומי

הלאומי

"הורה עצמאי" ובמקום
עצמאי"יבוא
"הורה יחיד"
"משפחה",
ובמקום
במקום"הורה
יחיד" יבוא
בהגדרה"הורה
(44א) ,במקום
"משפחה",
בסעיף
בהגדרה
( )1בסעיף (44א))1(,
שבראשן הורה עצמאי";
עצמאי";
למשפחות
שבראשן הורה
יבוא "סיוע
למשפחות
חד־הוריות"
"משפחות"סיוע
"משפחות חד־הוריות" יבוא
בסעיף
עצמאי" ,ובמקום "משפחות
"משפחות
"הורה
ובמקום
עצמאי",יבוא
"הורה יחיד"
במקום"הורה
יחיד" יבוא
"הורהמקום,
 ,74בכל
במקום
()2מקום,
( )2בסעיף  ,74בכל
שבראשן הורה עצמאי".
עצמאי".
למשפחות
שבראשן הורה
יבוא "סיוע
למשפחות
חד־הוריות"
חד־הוריות" יבוא "סיוע

משק
תיקון חוק
תיקון חוק
יחיד"
"להורה
במקום
יחיד"
בפרט ,5
"להורה
השלישית,
בתוספת ,5במקום
השלישית ,בפרט
התשנ"ו–1996,6
בתוספת
החשמל,
התשנ"ו–1996,6
החשמל,בחוק משק
בחוק
משקמשק .7
.7
החשמל
שבראשןלמשפחות שבראשן
יבוא "סיוע
למשפחות
חד־הוריות"
"משפחות "סיוע
חד־הוריות" יבוא
עצמאי" ובמקום
"להורה"משפחות
יבואובמקום
החשמליבוא "להורה עצמאי"
הורה עצמאי".
הורה עצמאי".
תיקון חוק הגנה
הגנה
תיקון חוק
חירום ,התשס"ו–2006– 7
התשס"ו–2006– 7
עובדים בשעת
חירום,
הגנה על
בשעת
בחוק
הגנה על .8עובדים
בחוק
.8
על עובדים בשעת
על עובדים בשעת
עצמאי" ,ובמקום
עצמאי",יבוא
"הורה יחיד"
"הורהיחיד",
במקום"הורה
בהגדרה
בסעיף ,1
ובמקום
במקום"הורה
יחיד" יבוא
יחיד",
בהגדרה "הורה
()1
חירום ( )1בסעיף ,1
"הורהחירום

שבראשן הורה עצמאי";
עצמאי";
למשפחות
שבראשן הורה
יבוא "סיוע
למשפחות
חד־הוריות"
"משפחות"סיוע
"משפחות חד־הוריות" יבוא

()2

יבוא "ההורה העצמאי".
העצמאי".
"ההורה יחיד"
במקום "הורה
יחיד" יבוא
(2ב)(()1א),
בסעיף"הורה
(2ב)(()1א) ,במקום
()2
בסעיף

דברי הסבר
לפיכך ,מוצע להחליף את המונח "הורה יחיד" ל"הורה
עצמאי" ואת המונח "משפחה חד־הורית" למונח "משפחה
שבראשה הורה עצמאי" .החלפה זו לא תשנה את מספר
משקי הבית שנהנים כיום מזכויות ומהטבות כמשפחות

חד־הוריות ,או את מערך הזכויות וההטבות האמורות.
עוד מוצעים תיקונים לחוקים שבהם נזכרים המונחים
"הורה יחיד" ו"משפחה חד־הורית".
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