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 זה בחוק . 1

ילד בהחזקתו אשר כבןזוגו, בציבור הידוע אדם ואין נשוי שאינו ישראל תושב  יחיד" "הורה
עמו; הנמצא

והרווחה; העבודה שר  "השר"

1(להלן התשכ"ח1968 משולב), [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 1 בסעיף כמשמעותו ילד  "ילד"
שנה. 18 לו מלאו שטרם הלאומי), הביטוח חוק

הגדרות

בתקנות. השר שקבע ותנאים כללים לפי מקצועית בהכשרה לקדימות זכאי יחיד הורה . מקצועית2 הכשרה

מיוחדים כללים בתקנות יקבע השר יום; למעון ילדיו בקבלת לקדימות זכאי יחיד הורה . 3

במעון. האחזקה דמי לענין היחיד ההורה בהכנסת התחשבות לענין
יום מעונות

בשיעורים, דיור, לצרכי מטעמה או המדינה מאת מוגדלת להלוואה זכאי יחיד הורה . 4

בשר. התייעצות לאחר והשיכון הבינוי שר שקבע ובכללים בתנאים

לשיכון הלוואה

מיום ,2090 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1992 במרס 17) התשנ"ב ב' באדר י"ב כיום בכנסת נתקבל *
.86 בעמ' ,(1991 בנובמבר 27) התשנ"ב בכסלו כ'
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לעבודה זה.ביתהדין מחוק הנובעת תובענה בכל ולפסוק לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה לביתהדין .5

ותקנות לביצועו.ביצוע הנוגע ענין בכל תקנות יתקין והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר (א) .6

האוצר. שר כהסכמת יותקנו ו4 3 וסעיפים (א) קטן סעיף לפי תקנות (ב)

של והרווחה העבודה ועדת אישור טעונות ו4 3, 2 וסעיפים (א) קטן סעיף לפי תקנות (ג)
הכנסת.

חוק תיקון
הכנסה הבטחת

2 התשמ"א1980 הכנסה, הבטחת בחוק . 7

יבוא: "גימלה'י הגדרת אחרי , 1 כסעיף (1)

"? התשנ"ב1992 חדהוריות, משפחות לחוק 1 בסעיף כמשמעותו  יחיד" "הורה

יבוא: (5) פסקה במקום 2(א), בסעיף (2)

שנים?" 7 מלאו טרם שבהחזקתם לילד אשר יחיד הורה הוא או אם היא (5)"

יבוא: (2) פסקה כמקום 5(א), בסעיף (3)

 המוגדל בשיעור (2)"

אחד הוא לגימלה הזכאי אם  הענין לפי לתוספת, 6 עד 1 הפרטים לפי (א)
2(א). סעיף של (4) בפסקה המנויים

אחד הוא לגימלה הזכאי אם  הענין לפי לתוספת, 8 או 7 הפרטים לפי (ב)
". יחיד הורה הוא אם או 2(א) סעיף של (6) בפסקה המנויים

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

יבוא: הלאומי הכיסוח לחוק 114 סעיף אחרי .8

לימודים "מענק זה בסעיף (א) . 115

התשנ"ב1992; הוריות, חד משפחות בחוק כמשמעותו  יחיד" "הורה

באוגוסט 31 יום עד שגה כל של בספטמבר 1 שמיום התקופה  לימודים" "שנת
שלאחריהן השנה של

לו שמשתלמת יחיד, להורה המוסד ישלם לימודים, שנת כל בתחילת (ב)
של בשיעור לימודים מענק ילדיו, שבמנין הראשון הילד בעד ילדים קיצבת
שבאותה בטבת א' יום לפני אשר מילדיו אחד כל בעד הממוצע מהשכר 18%
שנים. עשרה אחת לו מלאו ולא שנים שש לו שמלאו יימצא לימודים שנת

שנה, מדי למוסד שיעביר המדינה מאוצר ישולם זה סעיף לפי מענק (ג)
לפי התשלומים לביצוע הדרושים הכספים כל את התשלום, מועד לפני בסמוך

". מכך הנובעות המוסד של המינהליות ההוצאות לרבות זה, סעיף

הרצוג חיים
המדינה נשיא
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