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בסעיף  5לחוק העיקרי -
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בסעיף 12א(א) לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום "סעיף (5א) ינוכו" יבוא "סעיף (5א) ,למעט
מועסק בעל יכולת עבודה מופחתת כאמור בסעיף  ,12ינוכו".
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בסעיף 30א לחוק העיקרי -
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בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1אחרי ההגדרה
"חוק העונשין" יבוא:
""חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-.";2

()1

בסעיף קטן (ה)( ,)1במקום "( )1ו–( ")5יבוא "( )5( ,)1ו–(;")25

()2

בסעיף קטן (ו) ,בסיפה ,במקום "נפסקו" יבוא "שנפסקו".

בסעיף  12לחוק העיקרי -
( )1במקום כותרת השוליים יבוא "ניכויים לעניין מי שמלאו להם  55שנים וטרם
הגיעו לגיל פרישה ולעניין מועסקים בעלי יכולת עבודה מופחתת ,שלא משתלמות
להם קצבאות שאירים או תלויים";
( )2בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "סעיף (5א) ינוכו" יבוא "סעיף (5א) ,וכן של זכאי
לגמלה שהוא מועסק בעל יכולת עבודה מופחתת שלא משתלמת לו קצבת שאירים
לפי חוק הביטוח או קצבת תלויים לפי סימן ח' בפרק ב' לחוק האמור ,ינוכו";
()3

בסעיף קטן (ג) ,אחרי ההגדרה "תגמול" יבוא:
""מועסק בעל יכולת עבודה מופחתת"  -כל אחד מאלה:
()1

מי שזכאי לשכר מינימום מותאם לפי סעיף (17ב) לחוק שכר מינימום;

()2

מי שמתקיים בו האמור בפסקה ( )17לתוספת הראשונה;

( )3משתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים
כמשתקמים (הוראת שעה) ,התשס"ז2007-".3

()1

בסעיף קטן (א) ,בפסקה ( ,)1במקום "פרק ה'" יבוא "פרק ד'";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "פרק ה'" יבוא "פרק ד'".

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)9במקום "וריצה שישה חודשי מאסר לפחות" יבוא "וריצה ,במשך
תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות ,מעצר או מאסר או שניהם";
()2

במקום פסקה ( )18יבוא:
"()18

*
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מי שמלאו לו  18שנים ומתקיים בו אחד מאלה:
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(א) הוא שוחרר בערובה בתנאים כאמור בסעיף  48לחוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו1996-( 4בפסקה זו  -חוק
המעצרים) ,ונקבע לגביו איסור יציאה ממקום המגורים או הגבלה על
יציאה כאמור ,אשר לדעת עובד המוסד לביטוח לאומי שמינהלת המוסד
הסמיכה לכך ,מונעים ממנו להשתלב בעבודה;
(ב) ילדו או בן זוגו שוחררו בערובה בתנאים כאמור בסעיף  48לחוק
המעצרים ,והוא ערב ,לפי סעיף  49לחוק האמור ,למילוי של תנאי הקובע
איסור יציאה של ילדו או בן זוגו ממקום המגורים ,או הגבלה על יציאה
כאמור ,ולדעת עובד המוסד לביטוח לאומי שמינהלת המוסד הסמיכה לכך,
ערבות זו מונעת ממנו להשתלב בעבודה;";
()3

אחרי פסקה ( )24יבוא:
"(( )25א) ילד תושב ישראל ,שאחד מהוריו הוא תושב ישראל הנמצא במעצר
או במאסר לתקופה העולה על  30ימים ,והוא מתגורר עם הורהו השני
שאינו תושב ישראל.
(ב) הגמלה לילד כאמור בפסקת משנה (א) תהיה בשיעור הקבוע
בסעיף (6ד); מתקיים האמור בפסקת משנה (א) בשני ילדים או יותר ,תשולם
להם גמלה אחת בלבד ,בשיעור הקבוע לפי פסקת משנה זו.
(ג) לעניין גמלה המשולמת לפי הוראות פסקת משנה (א) ,יכול שתובא
בחשבון ההכנסה של ההורה ,גם אם אינו תושב ישראל בתנאים שייקבעו
בתקנות".

תחילה ותחולה

.8

תחילתו של חוק זה ב– 1בחודש שלאחר פרסומו (בסעיף זה  -יום התחילה) והוא יחול
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס'  ,)7התש"ע2010-*
הוספת סעיף 9

.1

התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק העיקרי),

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
אחרי סעיף  8יבוא:
"ייצוג הולם לאנשים .9

עם מוגבלות

*
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(א) ראה מעביד כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם ,בנסיבות
העניין ,לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן  -ייצוג הולם),
יפעל לקידום הייצוג ההולם ,לרבות ביצוע התאמות.

התקבל בכנסת ביום א' בניסן התש"ע ( 16במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,493מיום כ"ב באדר התש"ע ( 8במרס  ,)2010עמ' .558ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ח ,עמ' .729
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