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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 14( )תנאי להשתתפות בפעילות 
מטעם המשרד לאזרחים ותיקים(, התשע"ה-2015

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 16 יבוא:1 הוספת סעיף  16א

"תנאי להשתתפות  
בפעילות מטעם 

המשרד       

)א( לא יבצע אדם פעילות כמפורט בתוספת השלישית, מטעם 16א     
המשרד, אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או 

נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לבצע פעילות כאמור  

)ב( השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר המשפטים, לשנות את 
התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת האמורה 
אלא אם כן סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון 
את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לשם שמירה על 
שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים; לעניין זה, 

"קטין" - כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז-1977 2 "
הוספת תוספת 

שלישית  
אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:  2 

 "תוספת שלישית
 )סעיף 16א(

)1( השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך מוכר, במהלך שעות הלימודים 
באותו מוסד; לעניין זה, "מוסד חינוך מוכר" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 3;

)2( פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק " 

המשרד(   - )להלן  ותיקים  לאזרחים  המשרד   כללי  
אוכלוסיית  למען  שונות  פעילויות  מקיים   
גם  המשלבות  פעילויות  ביניהן  הוותיקים,  האזרחים 
אוכלוסיות נוספות, לרבות קטינים  פעילויות אלה מביאות 
לקידום ולחיזוק מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה, 
מהוות נדבך נוסף בתהליך שינוי התפיסה החברתית כלפי 

האזרחים הוותיקים ותורמות לחיזוק הקשר הבין–דורי  

כדי לאפשר בקרה על זהות המשתתפים בפעילויות 
המשתתפים,  ביטחון  ולמען  נדרש  הדבר  שבהן  המשרד 
התש"ן-1989  הוותיקים,  האזרחים  חוק  את  לתקן  מוצע 
)להלן - החוק( ולקבוע כי לא יבצע אדם פעילות כמפורט 
בתוספת השלישית, מטעם המשרד, אם הורשע בעבירה 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת 
השר, לבצע פעילות כאמור  תיקון החוק כמוצע יאפשר 
לשר לאזרחים ותיקים )להלן - השר( לקבל מידע רלוונטי 
מהמרשם הפלילי בהתאם לסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי 
ותקנת השבים, התשמ"א-1981, על עברו הפלילי של אדם 
המבצע פעילות כמפורט בתוספת השלישית, מטעם המשרד  

לחוק  בהתאם  ילדים:  זכויות  השפעת החוק המוצע על 
השלישית,  בתוספת  המנויות  פעילויות  ביצוע  המוצע, 
מטעם המשרד, ובכלל זה פעילויות כאמור הנעשות בשילוב 
עם קטינים, ייעשה לאחר שיתקבל מידע מהמרשם הפלילי 
על אודות משתתפים בפעילות כאמור שאינם קטינים, וזאת 

לשם שמירה על שלומם וביטחונם של הקטינים 

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה 
- 906, מיום י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(, והיא 

מתפרסמת כעת בשנית 
לסעיף 16א המוצע סעיף 1  

שלפיה  הוראה  לקבוע  מוצע  )א(:  לסעיף קטן   
תימנע השתתפות בפעילות כמפורט בתוספת השלישית 
מהותה,  שמפאת  בעבירה  שהורשע  אדם  של  לחוק, 
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להשתתף בפעילות 
כאמור  מדובר בפעילויות אשר יש להביא בחשבון את עברו 

הפלילי של האדם הנוטל בהן חלק  

לסעיף קטן )ב(: מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם שר 
המשפטים, להוסיף פעילות לתוספת השלישית או לגרוע ממנה 
פעילות, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת האמורה אלא אם 
כן סבר שבשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את 
עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לשם שמירה על שלומם 

וביטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים 
פעילויות השלישית  בתוספת  לקבוע  מוצע   סעיף 2 

16א)א(  בסעיף  הקבוע  התנאי  יחול  שלגביהן   
נוספות  פעילויות  שייוווספו  יכול  אליהן  אשר  המוצע, 
בהתאם להוראות סעיף 16א)ב( המוצע   ואלה הפעילויות:

- השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך 
מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט- 1949, במהלך 

שעות הלימודים במוסד כאמור; 

- ביצוע פעילות, בתמורה או בהתנדבות, בביתו של אזרח 
ותיק  

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשע"ד, עמ' 814  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

ס"ח התש"ט, עמ' 287   3

הצעות חוק הממשלה - 921, ה' בתמוז התשע"ה, 2015 6 22
המחיר 81 אגורות      ISSN 0334-3030      סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

ר ב ס ה י  ר ב ד




