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מתפרסמת	בזה	הצעת	חוק	מטעם	הממשלה:	

הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 15( )מתן שירות ציבורי בלא 
המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים(, התשע"ו-2016

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13א 1 הוספת סעיף 13ב
יבוא:

"מתן שירות ציבורי 
בלא המתנה בתור 
לאזרח ותיק שגילו 

מעל 80 שנים

בסעיף זה - 13ב  )א( 

החולה,  זכויות  בחוק  כהגדרתו   - רפואי"  "טיפול 
התשנ"ו-1996 2;

העומד  ממקום,  חלק  או  מקום   - ציבורי"  "מקום 
בלתי  חלק  של  או  הציבור  כלל  של  לשימושו 

מסוים ממנו והמנוי בתוספת הרביעית;

"רשות ציבורית" - כהגדרתה בסעיף 15א)א(;

"שירות ציבורי" - שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי 
במקום  או  ציבורית  רשות  בידי  ממנו  מסוים 
ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט 

טיפול רפואי 

ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי  )ב( 
את השירות כאמור בלא המתנה בתור, לאזרח ותיק שגילו 
מעל 80 שנים, על פי בקשתו, ורשאי נותן השירות הציבורי 
לדרוש מן האזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו; לעניין 
זה, "תור" - למעט תור שההמתנה בו היא בכלי רכב ולמעט 

תור שנקבע בתיאום מראש 

השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית " )ג( 

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 2 

הוותיקים,  האזרחים  חוק  את  לתקן  מוצע   סעיף	1  
התש"ן-1989 )להלן - החוק(, ולקבוע ששירות   
ציבורי כהגדרתו המוצעת, הניתן לפי תור, יינתן לאזרח 
ותיק שגילו מעל 80 שנים בלא המתנה בתור, ככל שיבקש 

זאת  

מוצע להגדיר "שירות ציבורי" כשירות הניתן לציבור 
אל  פנים  מפגש  של  בדרך  ממנו,  מסוים  בלתי  לחלק  או 
)1( בידי רשות ציבורית  פנים, באחד מן האופנים האלה: 
ציבוריים  במקומות   )2( לחוק;  15א)א(  בסעיף  כהגדרתה 

המנויים בתוספת הרביעית המוצעת  

ההגדרה "שירות ציבורי" אינה כוללת שירות שהוא 
טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, 
וזאת כדי שלא לקבוע הקדמת תור על סמך גילו של אדם 
במקום שבו המצב הבריאותי צריך להיות השיקול הקובע 

ההסדר המוצע לא יחול לגבי תור שההמתנה בו היא 
בכלי רכב, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק, וכן לא 
יחול לגבי תור שנקבע מראש  נותן השירות הציבורי יהיה 
רשאי לדרוש מהאזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו 

עוד מוצע להסמיך את השר לשוויון חברתי להוסיף 
לרשימת המקומות הציבוריים שבתוספת הרביעית מקום 
העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים 

ממנו, או לגרוע ממנה מקום כאמור 

מוצע להוסיף לחוק תוספת רביעית ולקבוע בה  סעיף	2 
רשימה של מקומות שבהם ניתן שירות לציבור   
פטור  יינתן  לגביהם  אשר  ממנו,  מסוים  בלתי  לחלק  או 
מהמתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים, כאמור 

בסעיף 13ב המוצע  

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשע"ו, עמ' 624   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327   2
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"תוספת רביעית 
)סעיף 13ב)א(( 

)מקום ציבורי( 

בית דואר, בית מרקחת, בנק;   )1(

בית קולנוע, תאטרון, אולם מופעים, אצטדיון;   )2(

גלריה, מוזאון, ספרייה;  )3(

מקום במיתקן תחבורתי, המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית;   )4(
לעניין זה, "מיתקן תחבורתי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה 3;

אתר עתיקות, אתר הנצחה, שמורת טבע, גן לאומי, אתר לאומי כהגדרתם בחוק   )5(
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 4;

חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 5 "  )6(

"תוספת רביעית 
)סעיף 13ב)א(( 

)מקום ציבורי( 

בית דואר, בית מרקחת, בנק;   )1(

בית קולנוע, תאטרון, אולם מופעים, אצטדיון;   )2(

גלריה, מוזאון, ספרייה;  )3(

מקום במיתקן תחבורתי, המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית;   )4(
לעניין זה, "מיתקן תחבורתי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה 3;

אתר עתיקות, אתר הנצחה, שמורת טבע, גן לאומי, אתר לאומי כהגדרתם בחוק   )5(
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 4;

חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 5 "  )6(

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   3

ס"ח התשנ"ח, עמ'  202    4

ס"ח התשע"ד, עמ' 438   5
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