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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון) (הרחבת ההגנה על כספים המגיעים לאומן),
תיקון סעיף 46

.1

התשע"ו–2016*

בחוק אומנה לילדים ,התשע"ו–2016 ,1בסעיף (46ח) –
( )1האמור בו יסומן כפסקה ( ,)1ובה ,אחרי "בכל דרך שהיא" יבוא "אף לשם
תשלום מזונות";
()2

אחרי פסקה ( )1יבוא:
"( )2הוראות פסקה ( )1יחולו גם על תשלומים ששולמו באמצעות בנק או החברה
הבת ,כהגדרתה בחוק הדואר ,התשמ"ו–1986 ,2בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו
חוק ,במשך  30ימים מיום ששולמו.
( )3לעניין חישוב הרכב המשפחה כאמור בסעיף  8לחוק הגנת השכר,
התשי"ח–1958 ,3יבוא ילד שהושם באומנה במניין הילדים במשפחת האומנה".

דברי הסבר
לפי סעיף (46ח) לחוק אומנה לילדים ,התשע"ו–,2016
אין לעקל ,להעביר או לשעבד תשלומים המשולמים
לאומן כהחזר הוצאות שיאפשרו לו לספק את צורכי הילד
המושם אצלו באומנה .מוצע להרחיב את ההגנה הקיימת
ולהחילה גם לעניין עיקול בשל חוב מזונות.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי ההגנה מפני עיקול ,העברה
או שעבוד תחול על התשלומים ,גם אם הופקדו בחשבון
הבנק של האומן ,למשך  30ימים.
סעיף  8לחוק הגנת השכר ,התשי"ח– ,1958קובע הגנה

מפני עיקול ,העברה או שעבוד לסכום משכר העבודה
השווה לגמלה המחושבת בהתאם להרכב משפחת העובד.
מוצע לקבוע שכשמדובר במשפחת אומנה יימנה ילד
המושם בה באומנה בהרכב המשפחה לעניין זה.
השפעה על זכויות הילד
הצעת החוק נועדה להגן על כספים המשולמים
לאומן בעד ילד המושם אצלו באומנה כדי לספק את
צרכיו ,ויש בה כדי לתרום לרווחתו של ילד כאמור.

יוזמים :חברי הכנסת קארין אלהרר ,אלי אלאלוף
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