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תזכיר חוק

ש� החוק המוצע.א

למשתתפי� בתוכנית לשילוב שירות משפטי�תיקו�(הצעת חוק הסיוע המשפטי

ב  2007–ז"התשס,)עבודהמקבלי גמלאות

בומ.ב טרת החוק המוצע והצור�

מת� סיוע משפטי למשתתפי� בתוכנית לעידוד שילוב מקבלי, עניינה של הצעת החוק

זהמוס, גמלאות בתעסוקה לחוק המדיניות הכלכלית לשנת' דרת כהוראת שעה בפרק

 החוק או חוק המדיניות–להל�(, �2004ד"התשס,)תיקוני חקיקה(2004הכספי� 

, לאחרונה". תכנית ויסקונסי�"או"ב"תכנית מהל"התכניות ידועה בש� ). הכלכלית

כי, בשינויי� מסוימי�, יזמה הממשלה את הארכתה של הוראת השעה  התכנית וקבעה

".אורות לתעסוקה"במתכונתה החדשה תיקרא

להל�(�1972ב"התשל, בהצעת חוק זו מוצע לתק� את התוספת לחוק הסיוע המשפטי

כי) הסיוע המשפטי חוק– האג) לסיוע המשפטי במשרד המשפטי� יספק ולקבוע

ל, שירות משפטי למשתתפי� בתכנית ל,ייצוג בפני וועדת עררבכל הנוגע פי שמונתה

 לחוק הסיוע המשפטי לא יחול3כ� מוצע שסעי). המדיניות הכלכלית לחוק46סעי)

וועדת הערר ובכלל זה בערעור על החלטת על ייצוג, על ייצוג בפני וועדת הערר האמורה

.צ"והגשת עתירה לבג, בהלי+ הגשת בקשת רשות ערעור לבית הדי� הארצי לעבודה

 של משתתפי� בבחינת זכאות� הכלכליתלא יהיה צור+ש,משמעות הדבר היא

.שיבקשו ייצוג בהליכי� האמורי�

:להל� הרקע להצעת החוק

של36סעי) את"תוכנית היאה לחוק המדיניות הכלכלית קובע כי מטרתה לקד�

תו+ שיתופ�, שילוב� של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר השתכרות�

".ת בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכליתכדי לאפשר לה� מעבר מתלו, באחריות לכ+

הוראת השעה מסתיימת. מופעלת התוכנית כתוכנית התנסות בארבעה אזורי�, כיו�

. 2008בחודש יולי 

בידי תאגיד פרטי שהמדינה מרכז תעסוקה בכל אזור שבו פועלת התוכנית מופעל

ב את שירות התעסוקה)מחליהמרכז האמור. התקשרה עימו מקבלי בתחו� הטיפול
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והוא מעסיק מתכנני יעדי� תעסוקתיי�, המשתתפי� בתכניתגמלת הבטחת הכנסה

.המחליפי� את פקידי שירות התעסוקה

מתכנני היעדי� התעסוקתיי� מפני� את המשתתפי� לעבודה התואמת את מצב�

את התוכנית האישית, בהתייעצות ע� המשתת), הבריאותי וכושר� הגופני ומכיני�

ה סעי)(מיועדת לקד� את שילובו בעבודה שתמצה את כושר השתכרותו של המשתת)

 ). לחוק)ב(43

לא השתת), א� קבע מתכנ� היעדי� שהמשתת) סרב לעבוד בעבודה אליה הופנה

או לא שית) פעולה ע� הפעילות שנקבעה לו במסגרת התוכנית, בתוכנית אישית

.המשתת) לא יהיה זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה, האישית

ניתנה למשתתפי�,וכדי לשמור על זכויותיה� של משתתפי התכנית, לאור האמור לעיל

). לחוק46סעי)( על החלטה של מתכנ� יעדי� תעסוקתי ועדת עררזכות לערור בפני

). לחוק47סעי)(לעבודהניתנת לערעור בפני בית די� אזורי החלטת ועדת הערר

שללאור חשיבות קיימת חשיבות, צעי בקרה על מרכז התעסוקהת הערר כאמו וועד�

כ+.לה� להג� על זכויות המשתתפי�רבה שהוועדות תפעלנה באופ� שיאפשר  לצור+

לרבות, בפני הוועדהלטעו� את טענותיוראויה שהמשתת) יוכל לקבל הזדמנות חיוני 

, די�� לטעו� באמצעות עור+האפשרות של המשתת). א� יחפו. בכ+, באמצעות עור+ די�

נגד ליכולתו של מרכז התעסוקה להציג את טענותיו בפני�מהווה משקל, הקיימת היו�

וועדת הערר באמצעות עובד של המרכז המיומ� יותר מהמשתת) בהצגות טענות בפני 

ש. שיפוטית�ערכאה מעי� ארגוני� במקרי� רבי� חברי אומנ� בהקשר זה ראוי לציי�

בהתנדבותיי� שו א� ה� אינ�+א, שלב הגשת העררני� מלווי� את המשתתפי�

. בפני וועדת הערר את המשתתפי� החוק אינו מאפשר לה� לייצגעורכי די� 

ש, די��משתת) רשאי להיות מיוצג באמצעות עור+, כאמור אוכלוסיית ואול� מוב�

ר+ עור+ די� ומכא� הצושכר טרחת לממ� אינה יכולה מקבלי גמלת הבטחת הכנסה 

עור+ די� ששירותיו יסופקו, קרי, ממומ� מאוצר המדינהששכרו בייצוג בידי עור+ די� 

הבוימומנו  . במשרד המשפטי�תסיוע המשפטי הפועלידי לשכת

של, על פי המצב הנוכחי  על החלטת ערעורמשתתפי� זכאי� לסיוע משפטי בהלי+

,ת הדי� הארצי לעבודהובכלל זה בהלי+ הגשת בקשת רשות ערעור לבי, וועדת הערר

בהלי+ בקשת רשות, בהלי+ הערעור. א+ לא בהלי+ הערר עצמו,צ"והגשת עתירה לבג

הזכאות לייצוג מותנית בעמידה,צ"ובהלי+ הבג, הערעור לבית הדי� הארצי לעבודה
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ומבח� סיכוי משפטי, הכוללי� מבח� הכנסה ומבח� רכוש, במבחני� למת� שירות

ה�4ו3 פי�סעי( ).סיוע המשפטי לחוק

יהיה זכאי לשירות משפטי מלשכת הסיוע המשפטי בתוכניתמשתת)שמוצע לפיכ+

. בכל הנוגע לייצוג בפני וועדת הערר

על ייצוג, לחוק הסיוע המשפטי לא יחול על ייצוג בפני וועדת הערר3כ� מוצע שסעי)

ער,וועדת העררבערעור על החלטת  עור לבית הדי� על ייצוג בהלי+ הגשת בקשת רשות

בג, הארצי לעבודה לא יהיה צור+ בבחינת זכאות�,קרי,צ"ובייצוג בהלי+ הגשת

 של משתתפי� שיבקשו ייצוג בשני ההליכי� האמורי� שכ� ההנחה היא הכלכלית

שככלל המשתתפי� עומדי� במבחני� למת� שירות לאור היות� מקבלי הבטחת

.הכנסה

השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�.ג

.1972–ב"התשל, תתוק� התוספת לחוק הסיוע המשפטי

השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה.ד

..בשנה/ עלות התקציבית מוערכת בסכו� של כששה מיליו�ה

השפעת החוק הקיי� על תקני� במשרדי הממשלה וההיבט המינהלי.ה

תוספת התקני�. יידרשו מספר תקני� לאג) לסיוע משפטי שבמשרד המשפטי�

.אמת ע� משרד האוצרמתו
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:להל� נוסח החוק המוצע.ו

למשתתפי� בתוכנית לשילוב מקבלי שירות משפטי�תיקו�(ק הסיוע המשפטי הצעת חו
ב 2007�ז"התשס,)עבודהגמלאות 

ה.1 התוספתתיקו� � יבוא3לאחר פרט, בתוספת לחוק,19721–ב"להתש, סיוע המשפטבחוק

 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי�37 למשתת) כהגדרתו בסעי).4"

�2004ד"התשס,)תיקוני חקיקה(2004
2

זה( ,) חוק המדיניות הכלכלית–בפרט

ולהליכי�, לחוק המדיניות הכלכלית�47ו46בכל הנוגע להליכי� לפי סעיפי�

." לא יחול3וסעי), אחרי� הנובעי� מה�

.ומו ימי� מיו� פרס60תחילתו של חוק זה.2 תחילה

.294'עמ,ז"התשס;95'עמ,ב"התשלח"ס1
.70'עמ,ד"ח התשס"ס2


