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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 8 ו),
 התשם״ד-2003

י ולהלן - החוק העיקרי),  תיקון סעיף 5<ז 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התעדל-970ו

 בסעיף 16, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 מג) בחר הזכאי, לפי הוראות סעיף קטן(א), בקצבת תלויים לפי הוראות סימן ח׳

 בפרק ה׳ לחוק הביטוח, וזכותו לקצבה האמורה פקעה לפי הוראות סעיף 135 לחוק

 הביטוח, בשל כך שחזר ונישא, יהא זכאי מחדש לקצבה האמורה לפי הוראות סעיף

ום שבו  5ג1(א) סיפה לחוק האמור, אף אם חדל להיות נשוי לאחר תום עשר שנים מהי

 חזר ונישא.״

ו בחודש שלאחר פרסומו(בסעיף זה - יום התחילה).  תחילה ותחולה 2. (א) תחילתו של חוק זה בי

 (ב) הוראות סעיף 16(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה יחולו גם על מי

 שחדל להיות נשוי, כאמור באותו סעיף, לפני יום התחילה, ואולם לא תשולם קצבה לפי

 הוראות הסעיף האמור, בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עם זאת קובע סעיף 135 לחוק הביטוח, כי אלמן או
 אלמנה הזכאים לקצבת תלו־ים לפי מדתו היק שחזרו
 ונישאו, זכאים מחדש לקצבה האמורה, רק אם
 נישואיהם החוזרים פקעו לפני תום עשר שנים מיום

 שנישאו מחרש.

 כדי להשוות את תנאי הזכאות של זכאי לפי
 הוראות סעיף 16 לחוק התגמולים, בין אם בחר בתגמול
 לפי החוק האמור ובין אם בגמלה לפי חוק הביטוח, מוצע
 לתקן את חוק התגמולים ולקבוע כי אלמן או אלמנה
 הזכאים לתגמול לפי חוק התגמולים, אשר בחרו בגמלה
 לפי חוק הביטוח, ישובו ויהיו זכאים לקצבת התלויים
 לפי החוק האמור במועד שבו פקעו נישואיהם החוזרים,

 אף אם חלפו עשר שנים מיום שחזרו ונישאו כאמור.

 סעיף 16 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
 התש״ל-ס197 (להלן - חוק התגמולים), קובע כי הזכאי
 עקב מאורע אחד לתגמול לפי החוק האמור ולגמלה לפי
 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995
 (להלן - חוק הביטוח), בידו הברירה לבחור בין התגמול

 הגמלה האמורים.

 סעיף ד לחוק התגמולים, קובע כי בני משפחתו של
 מי שנהרג כתוצאה מפעולת איבה זכאים לתגמול לפי
 הוראות חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום). התש״י-950ו (להלן - חוק משפחות חיילים).

 סעיף 12א לחוק משפחות חיילים, קובע כי אלמן או
 אלמנה הזכאים לתגמול לפי חוק התגמולים, שחזרו
 ונישאו ונישואיהם החוזרים פקעו, זכאים לתגמול לפי

 החוק האמור, מיום פקיעת הנישואים.

 סייח התש״ל, עמי 126: התש״ס, עמ׳ 224.
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 הצעת חוק שירות ביטחון(הגבלות קריאה לשירות מילואים
 של קצין - הוראת שעה)(תיקון מם׳ ב), התשם״ד-ג200

 1. בחוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה), תיקון סעיף ו

 התשס״ב-ו200' (להלן - הוראת השעה), בסעיף ו, בדישה, במקום ״עד יום ו׳ בטבת התשט״ד

 (ו3 בדצמבר 2003)״ יבוא ״עד יום י״ט בטבת התשס״ה (ו3 בדצמבר 2004)״.

 2. בסעיף 1א להוראת השעה, בסעיף קטן(ב), ברישה, במקום ״עד יום ו׳ בטבת התשס״ד תיקון סעיף 1א

 (31 בדצמבר 2003)״ יבוא ״עד יום י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המשרתים ביחידות קרביות, לצורך ביצוע תעסוקה
 מבצעית גם אם מלאו להם 41 שנים, וזאת אם השתכנע
 הרמטכ״ל או מי שהוא הסמיך לכך כי קיימים טעמים

 המצדיקים זאת.

 בחוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות
 מילואים של קצין - הוראת שעה)(תיקון/ התשס״ג-
 2003, שנחקק במרס 2003, הוארכה הוראת השעה בשנה,
 עד יום 31 בדצמבר 2003, והוסף לה סעיף 1א, שלפיו יוצא
 צבא שהוא קצין, כהגדרתו בסעיף האמור, ששירת
 בשירות מילואים בתעסוקה מבצעית בתקופה שמיום 8 ו
 במאי 2003 עד יום 31 בדצמבר 2003, זכאי לתשלום
 מיוחד בעד היום השמיני של שירות מילואים כאמור,
 בסך של 400 שקלים חדשים, ובעד כל יום נוסף של
 שירות מילואים כאמור עד ליום השירות העשרים

 ושישה בסך של 133 שקלים חדשים.

 בשל המצב הביטחוני השורר כיום במדינה,
 המתייב את הצבא גם כיום להיערכות שונה ומוגברת
 של מערך המילואים, מוצע לתקן את סעיף 1 להוראת
 השעה ולהאריך את תוקפו בשנה נוספת, וכן לתקן את
 סעיף 1א(ב) להוראת השעה ולהחילו גם לגבי שירות
 מילואים כמפורט באותו סעיף שבוצע במהלך שנת

.2004 

 חוק שירות ביטחון [נוסת משולב], התשמ־ו-1986,
 קובע בסעיף 29ב(א) לאמור:

 ״הגבלות קריאה

 29ב. (א) יוצא צבא, שמלאו לו ארבעים ואחת שנים,
 המשרת שירות מילואים ביחידה קרבית, כהגדרתה
 בפקודות הצבא, ואשר שירת שירות מילואים ביחידה
 כאמור תקופה כוללת של עשר שנים לפחות, לא ייקרא
 לשירות מילואים לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית, אלא
 אם כן נתן הסכמתו לכך, או שהוא נמנה עם בעלי
 מקצועות ותפקידים חיוניים או שקיים בהם חוסר בכוח
 אדם, כפי שקבע הרמטכ״ל באישור ועדת החוץ והביטחון

 של הכנסת.״

 בעקבות המאורעות הביטחוניים בשנים האחרונות
 והגידול במשימות הביטחוניות המוטלות על צה״ל, נוצר
 בצבא מחסור בכוח אדם ובמיוחד בתפקידי קצונה

 ביחידות קרביות.

 כדי לענות על הצרכים המבצעיים של צה״ל
 ולאפשר לו להתמודד עם משימות הביטחון המוטלות
 עליו נחקק, בדצמבר 2001, כהוראת שעה לשנה, חוק
 שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של
 קצין - הוראת שעה), התשס״ב-2001 (להלן - הוראת
 השעה), המאפשר את גיוסם של קצינים במילואים

 י ס״ח התשם־ב, עמי 50; התשס״ג, עמי דדג.
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 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מם׳ 25), התש0״ד-2003

, בסעיף 28וה, במקום ״עד יום  תיקון סעיף 28וה ו. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-ו97וי

 ו׳ בטבת התשס״ר (31 בדצמבר 2003)״ יבוא ״עד יום י״ט בסבת התשם״ה (51 בדצמבר
 2004)״.

ר ב ס  ה

 מיוחד המנוהל בידי שב־ס, ומעמדם של סוהרים
 המוצבים במקום כאמור, שאינו בית םיהר.

 כיום אחראי שירות בתי הסוהר (להלן - שב״ס)
 לניהולו של מקום משמורת מיוחד אחד, הנמצא בנצרת,
 ומכיל 500 מקומות בממוצע להחזקת שוהים בלתי
 תוקיים, אשר לצורך ניהולו מסתייע שב״ס בשירותם ׳על

 38 סוהרים וכ־70 מאבטחים.

 תקופת תוקפו של פרק ג׳1 נקבעה עד יום 31
 בדצמבר 2003, וזאת מתוך הנחה שעד למועד האמור
 תוקם רשות הגירה אשר במסגרתה יוסדרו, בין השאר,

 עניגים אלה.

 הואיל וטרם הוקמה רשות ההגירה, מוצע להאריך
 בשנה את תקופת תוקפו של פרק ג׳1 לפקודה, ולאפשר
 המשך ניהולו של מקום משמורת מיוחד במתכונת

 הקיימת כיום.

י ר ב  ד

 חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952, מאפשר
 להחזיק במשמורת אדם השוהה בישראל שלא כדין עד
 ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה, בין השאר,
 במקום משמורת מיוחד, כהגדרתו בסעיף 13א לחוק
 האמור, שהוא מקום שקבעו בצו שר הפגים והשר

 לביטחון הפנים.

 בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס׳ 25) (הוראת
 שעה), התשם״ג-2003 (סייח התשם״ג, עמי 28), הוסף
 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971, פרק
 ג׳1 שענינו סוהרים ומאבטחים במקום משמורת מיוחד,
 וניתנה, בין השאר, לנציב שירות בתי הסוהר האפשרות
 להסתייע, לצורך ניהול והפעלה של מקוח משמורת
 מיוחד, בשירותם של אנשים שאינם סוהרים ואינם
 עובדי ציבור, וזאת בתפקידי אבטחה ובתפקידים אחרים
 שאינם דורשים הפעלת סמכויות סוהר. כן הוסדרו בפרק
 האמור סמכויותיהם של מאבטחים במקום משמורת

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, התעזל״ב, עמי 459; ם״ח התשס״ג, עמי 28.
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