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 מתפרסמת בזה הצעת חוק יסוד מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הבנםת:

ת חוק-יםוד: זכויות חברתיות ע צ  ה

 עקרונות יסוד 1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדמ, בקדושת חייו

ל הקמת מדינת ישראל.  ובהיוחו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה ע

ל האדם, כדי לעגן בחוק יסוד את ל זכויות חברתיות ש  מטרה 2. חוק־יסוד זה מטרתו להגן ע

ל מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  ערכיה ש

 זכויות חברתיות י 3. לכל תושב הזכות לסיפוק ערכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, ובכלל זה

 בתחומי העבודה, השכר ותנאי העבודה, בתחומי ההשכלה, הלימוד והחינוך ובתחומי

 הבריאות, הדיור והרווחה החברתית; זכות זו תמומש או תוסדר בידי רשויות השלטון בחוק

ל המדינה כפי שתיקבע בידי הממשלה.  או לפי חוק ובהתאם ליכולתה הכלכלית ש

 4. עובדים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני עובדים, ומעבידים זכאים להתאגד

 לפי בחירתם בארגוני מעבידים: ארגונים אלה רשאים להתקשר בהסכמים קיבוציים, והכל

 לפי עקרונות משפט העבודה.

 5. עובדים זכאים לשבות, לפי עקרונות משפט העבודה, להגנה על זכויותיהם ולקידום

 עניניהם הכלכליים והחברתיים.

ל מדינה  6. אין פוגעים בזכויות שלפי חיק־־ יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה ש

ל הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח  ישראל, שנועד לתכלית ראייה, ובמידה שאינה עולה ע

 הסמכה מפורשת בו.

ל מטעמה חייבים לכבד את הזכויות שלפי ע ו פ  תחולה 7. כל רשות מרשויות השלטון וכל מי ש

 חוק־יסוד זה.

 ארגוני עובדים
 וארגוני מעבידים

 הזכות לשבות

 פגיעה בזכויות

 החירות האישית, חופש הביטוי, זכות הקנין, חופש
 העיסוק, חופש התנועה וכיו־ב. ההגנה החוקתית מוקנית
 בדרך של קביעת הזכות, ולצדה קביעת פסקת הגבלה

 המציבה תנאים לפגיעה באותה זכות.

 חשיבותו של חוק היסוד המוצע אינו רק בהצהרה
 על קיומן של הזכויות החברתיות, כי אם גס בכך
 שזכויות אלו, המתנגשות לעתים בזכויות ;*.חרות אשר
 בבר זכו להכרה בחוקי־יסוד, יקבלו את המעמד החוקתי
 הראוי להן. כך למשל הדאגה לצורכי הדיור והחינוך של
 תושבי המדינה מחייבת לא אחת פגיעה בזכות הקנין
 והחקיקה בנושא יחסי עבודה ואיכות הסביבה עלולה
 לפגוע בחופש העיסוק של מעסיקים ובעלי מפעלים. אין
 ספק כי גמ בלא חוק היסוד המוצע, מדובר בתכליות
 ראויות היכולות להצדיק פגיעה בזכויות, אך כדי למנוע
 רושם בי בהתנגשות בין זכויות האדם מסוגים שונים,
 ניתנה הבכורה לזכויות אשר זכו להכרה חוקתית
 מפורשת, כגון זכות הקנין וחופש העיסוק, יש חשיבות,
 משפט־ת וחינוכית כאחת, לעגן את הזכויות בתוק

 יסוד.

י ר ב  ד

 זכויותיו החברתיות של האדם אינן נופלות
 בחשיבותן מזכויותיו האזרחיות והמדיניות. עקרון כבוד
 האדם מחייב לא רק כי המדינה לא תתערב בחייו של
 האדם בדרך שיש בה פגיעה בכבודו, אלא גם בי המדינה
 תיצור תנאים אשר יאפשרו לאדם קיומ בכבוד אנושי.
 מדינת ישראל הכירה בחובתה זו, הן בחקיקת חוקים
 אשר נועדו להבטיח לתושבי המדינה אמעעי קיום
 נאותים, והן על ידי כך שאשררה, בשנת 1991, את
 האמנה הבין־לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות
 ותרבותיות(כתבי אמנה 1032, כרך 31, עמי 205}, במקביל
 לאשרור האמנה הבין־לאומית בדבר זכויות אזרחיות

 ומדיניות (כתבי אמנה 1040, כרך 31, עמ׳ 269),

 בעקבות חקיקת חוק־יסוד: כבוד האד•-! וחירותו
 וחוק־יסוד: תופש העיסוק נוצרה איםיטטריה בהגגה על

 הזכויות במדינת ישראל,

 מוצע בחוק־יסוד זה להעניק הגנה חוקתית על
 הזכויות החברתיות.

 מבנה חוק היסוד המוצע דומה למבנה חוקי היסוד
 שבהם מוגנות חלק מהזכויות האזרחיות והפוליטיות:
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ת חירום לשנות תוק־יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או יציבות ע  8. אין בבוחן של תקנות ש

ת ע  לקבוע בו תנאים־, ואולם בשעה שקיים במדינה מעב חירום, מותר להתקין תקנות ש

 חירום מבוח סעיף 50 לחוק־יםוד: הממשלה', שיהא בהן בדי לשלול או להגביל זבויות יסוד

 לפי חוק־יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא

ל הנדרש.  יעלו ע

 9. אין לשנות חוק־יסוד זה אלא בחוק־יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. נוקשות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נוסף על כך, קובעים סעיפים 4 ו־5 המוצעים אח
 הזכות להתאגדות ואת הזכות לשבות. זכויות אלו
 מורכבות משני ממדים, הממד הקיבוצי והממד האישי:
 הממד הקיבוצי כולל את הזכות להתארגן, הזכות לחופש
 משא ומתן קיבוצי ואת הזכות לחופש שביתה, ואילו
 הממד האישי מורכב מהחופש להצטרף או שלא להצטרף

 על פי בחירה.

 בדומה להסדר הקבוע בחוק־יסוד: כבוד האדם
 וחירותו, נועד סעיף 8 המוצע לשמור על יציבות החוק גם
 בעת חירום בך שפגיעה בזכויות המוגנות על פיו,
 תתאפשר רק לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו

 על הנדרש.

 במו כן, מוצע בסעיף 9 לחוק היסוד המוצע לקבוע
 את נוקשות החוק כך שלא ניתן יהיה לשנותו אלא

 בחוק־יסוד שהתקבל על ידי רוב תברי הכנסת.

 עלות החוק לא ניתנת להערכה. הועדה מציעה כי
 אם תהא עלות, יבוא המימון מהקטנת סעיף הרזרבה

 הכללית בחוק התקציב.

 סעיף 4ב

 5ת סעיפים
 עד 24ד

 העולם השניה עקב שירות מלחמתי. גובה ההטבות
 מכות חוק נכי המלחמה נקבע, ככלל, בהתחשב הן

 בדרגת הנבות והן במצבו הכלכלי של הנכה.

 חוק היסוד המוצע נוקט דרך המדגישה את המאחד
 בין זכויות האדם השונות, האזרחיות והחברתיות כאחת.
 עקרונות היסוד הם זהים, הן לגבי הזכויות תאזרחיות והן
 לגבי הזכויות החברתיות: אלו גם אלו מושתתות על
 ההכרה בערך האדם ובקדושת חייו. המחויבות להגן על
 זכויות האדם ועל הזכויות החברתיות כולן ולקדמן
 נובעת מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

 ודמוקרטית.

 סעיף 3 לתוק היסוד המוצע קובע בי לכל הושב
 הזכות לסיפוק ערכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי.
 הסעיף מוגה את התחומים העיקריים שבהם לכל תושב
 הזכות לשם קיום חיים בכבוד: תחומי העבודה, השבר
 ותנאי העבודה, ההשכלה הלימוד והחינוך, הבריאות,
 הדייר והרווחה ההכרתית. חוק היסוד המוצע קובע כי
 מימוש או הסדרת הזכות תוסדר בידי רשויות השלטק או
 לפי חוק ובהתאם ליכולתה הכלכלית של המדינה, כפי

 שתיקבע בידי הממשלה.

 י סייח התשנ־׳ב, עמי 4ו2.

 חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954 (להלן -
 החוק/ מעניק הטבות שונות לנכת שדרגת נכותו אינה
 פחותה בד10%(להלן - נכה} אשר לקה בנכות במלחמת

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת:

ת בדיור ובתשלוס (הטבו ( י המלחמה בנאעימ (תיקון מם׳ 1 ו ב ת חוק ג ע ע  ה

ד תרופות), התשם״ב-2002* ע  ב

 1. בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד~954וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 4(ב), תיקו

 ברישה, לפני ״נכה מחוסר פרנסה״ יבוא ״בחוק זה,״.

 2. אחרי סעיף 24א לחוק העיקרי יבוא: הוםנ
 24ב

 ׳דיור ציבורי 24ב. (א) נכה נערך, או נכה מחוסר פרנסה, שדרגת נכותו איבה פחותה

 מ־10%, הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי

ל 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.  לתוספת בשיעור ש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק מס־ פ/2088: הועברה לועדה ביום כ־׳ד בחשון התשס״א (22 בנובמבר 2000).
 י ס״ח התשי־ד, עמי 76, התש־ס, עמ׳ 289.
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 (ב) השר לקליטת העליה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר,

 יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לנכים כאמור

 בסעיף קטן(א) שהם מחוסרי דיור: בסעיף קטן זה -

 ״השכרה ציבורית״ בהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה),

:  התשנ״ט-21998

 רכישת תרופות

 מניעת כפל
 הטבות

 ״מחוסר דיור״ - מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או

 חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי.

 24ג. נכה נערך .או נכה מחוסר פרנסה, שדרגת נכותו אינה פחותה

 מ־10%, זכאי להנחה בעד חרופות הכלולות בסל שירוחי הבריאות כאמור

. ג 994ו *ד־  בסעיף #זץ4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ

 24ד. נכה נצרך או נכה מחוסר פרנסה, שדרגת נכותו אינה פחותה

 מ־0%ו. הזכאי להטבה לפי סעיפים 24ב או 24ג, ובאותו ענין שבתחומי

 ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור

 הגבוה מביניהן.״

 3. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ־׳ד-1994 (בחוק זה - חוק ביטוח בריאות

, אחרי ״ותיק מלחמה נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת ( 0  ממלכתי), 4xבסעיף 8

 העולם השניה, התש״ס-0ס20״ יבוא ״וכן נכה נצרך או נכס מחוסר פרנסה כהגדרתם בחוק

 נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד־1954, שדרגת נכותם אינה פחותה מ־10%״.

 4. סכום הפסד ההכנסות שייגרם לקופית החדלים בשל הוראות חוק זה יי תוסף לעלות

 הסל לקופות כמשמעותה בסעיף 9(<11אנ)(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ן - יום התחילה). ל ה ל )  חיק זח ביום .״..״..... י

 תן הטבה לפי תוק זה בעד התקופה שקדמה ליום

 (א) תחילתו

 (ב) לא תשולם ולא

 התחילה.

 תיקון חוק
 ביטוח בריאות

 ממלכתי

 מימון

S תחילה ותחולה 

ר ב ס  ה

 הטבוה דומות לנכי המלחמה בנאצים כמפורט בהצעת
 החוק בסעיפים ו עד 3.

 אחה ההטבות האמורות היא הנחה ברכישת
 תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות. לפיכך מוצע
 בסעיף 4 לקבוע כי המדינה תשפה את קופות החולים על

 הפסד הכנסותיהן בגין אותה הטבה.

 על פי הערכת האוצר עלותו של החוק המוצע היא
 5 מיליון שקלים חדשים לשנה.

 הועדה מציעה כי המימון יבוא מהקטנת סעיף
 הרזרבה שבתקציב המדינה.

 חברי הכנסת: אליעזר בהן, מיכאל נודלמן

 עניה והשלישית.

י ו 3  ו

 חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התשיס־
 2000 (להלן - חוק ותיקי המלחמה), מעניק הטבות, בין
 השאר, למי ששירת בצבאות מעצמות הברית בעת

 מלחמת העולם השניה.

 בשונה מן החוק, המבחן הקבוע בחוק ותיקי
 המלחמה לקבלת הטבות ושיעורן הוא מצבו הסוציו-
 כלכלי של ותיק המלחמה והוא אינו עוסק כלל במי

 שלקה בנכות במלחמת העולם השניה.

 השוואה בין החוקים העלתה כי ותיקי מלחמת
 העולם השניה זכאים להטבות מסוימות שאינן מוקנות
 לנכי המלחמה בנאצים מכוח החוק. מוצע להעניק

 * ם־ח התשנ־ט, עמי 2.
 1 ם־ח התשג־ד, עמי 156.

 מועד התחילה ייקבע בעת דיוני הועדה לקראת הקריאה ה׳
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