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ל חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 26) (יעוד תשלומים), התשם״ד-2003*

 הוספת סעיף 6א ו. בחוק לימוד חובה, התש״ט-949וי אחרי סעיף 6 יבוא:

ם אחר ו ) וכן כל תשל ו ד ) - ר בסעיף 6(ד) ו ם כאמו מי ו  ״יעוד 6א. (א) תשל
כאי לחינוך חינפ לפי סעיף 6 ן או בעקיפין, ממי שז  ^ספ? שהתקבל, במישרי

׳ • !  תשלומים ו
ושא  הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נ
א תשלום חובה ובין אם הוא  בשבר הלימוד בו לפי סעיף 6(ג), בין אם הו
, ישמשו רק למטרות נו חובה (בסעיף זה — התשלומים)  תשלום שאי

 שלשמן נועדו.
ת החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי  (ב) רשו
ן הבנק) המיועד אך ורק ף זה - חשבו  התשלומים בחשבון בנק נפרד(בסעי
ן בנק נפרד לכל מוסד  למטרה זו: בסעיף זה, ־חשבון בנק נפרד״ — חשבו

די אותו מוסד.  חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו מתלמי
 (ג) כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים,
עדת ר ו פן שיקבע השר, באישו באו דים שמהם נגבו, במועד ו  יוחזרו לתלמי

ל הכנסת.  החינוך והתרבות ש
ל הכנסת, יקבע הוראות עדת החינוך והתרבות ש ר ו שו  (ד) השר, באי
ן הבנק ודרכי הבקורת על  בדבר אופן גביית התשלומים, ניהול חשבו
לועד ההורים במוסד רים ו  ניהולו, ובן בדבר מתן זכות עיון ודווח להו

ם וניהולם.״ ן כספי התשלומי י  החינוך, לענ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החזר כספים עודפים לתלמידים, אופן גביית התשלומים.

 ניהול החשבון ובקורת עליו, ומתן זכות עיון ודיווח להורים.
 השפעת התיקון המוצע על ילדים:

 התיקון המוצע יבטיח כי הכספים שמשולמים עבור
 התלמידים בעד אספקה ושירותים ייועדו רק למטרות אלה,
 וכי כספים עודפים יושבו להם, בהתאם להוראות שיקבע

 השר.

 אף כי החינוך במדינת ישראל הוא חינוך חינם, מאפשר
 חוק לימוד חובה. התש״ט-949ו(להלן - החוק), בתנאים
 מסוימים. לרשות חינוך מקומית או למוסדות חינוך לגבות
 מהתלמידים תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה
 ושירותים: הצעת חוק זו באה לאסור שימוש בכספים אלה
 למטרות אשר לא לשמן נועדו, באמצעות קביעה מפורשת
 בחוק: עוד מוצע בי הכספים שיתקבלו כאמור ינוהלו
 בחשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך, וכי תנתן סמכות לשר
 החינוך, התרבות והספורט לקבוע הוראות בנושאיס אלה:

 חברי הכנסת: רשף חן, דוני בריזון, יגאל יאסינוב, אילן אבוביץ, אהוד דעאבי

 ן הצעת חוק מס׳ פ/154. הועברה לועדה ביום י־ב באייר התשס״ג(14 במאי 2003).
 י סידו התש״ט, עמי ל28: התשסיב, עמי 473.
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ל הכנסת: משפט ש ל חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ו ת בזה הצעות חוק ש  מתפרסמו

רת בן זוג), התשס״ד-2003* ד הג ) ( ו  הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין(תיקון מם׳ 2

 בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]י, בסעיף 2, לפני ההגדרה ״הורים״ יבוא: תיקון סעיף 2

ן זוגו:״. ר כב בו דוע בצי  ""בן זוג״ - לרבות הי

 ד ב ר י ה ם ב ר

 מאחר שכך, זכות התלוי לפיצויים נובעת מכך ששכל את
 מפרנסו ולכן צריכה להשתרע גם על ידוע בציבור. גם
 הזכות לשוויון מכתיבה יחם זהה כלפי בן זוג נשוי כמו גם
 כלפי ידוע בציבור, שכן אין יסוד רלבנטי המצדיק הבחנה
 לעניין הזכות לתלויים. כך פירש בית המשפט העליון את
 הדין הקיים לגבי זכותם של התלויים לפיצויים (ר׳ ע״א
 2000/97 לינדורן נ׳ קרנית — קרן לפיצוי נפגעי תאונות
 דרכים ואחי), וכך ראוי גם לגבי סעיפים אחרים בפקודה
 המזכירים בן זוג, שגם הם מסדירים עניינים שבהם אין יסוד
 להבחנה בין זוג נשוי לבין ידוע בציבור: הצעת חוק זהה

 פורסמה בהצעות חוק התש^ב, עמי 717.

 פקודת הנזיקין משתמשת במונח ״בן זוג״ בסעיפים 18,
 41ב וכן בסעיף 78 הקובע את זכותם לפיצויים של התלויים
 באדם שעוולה גרמה למותו: חוק פיצויים לנפגעי תאונות
 דרכים, התשל״ח-1975 מפנה לסעיף 78 גם באשר לזכות
 לתשלומים של תלויים באדם שמת בתאונת דרכים: מאחר
 שאין הגדרה לבן זוג ולכן אין התייחסות מפורשת לידוע
 בציבור, מוצע לקבוע במפורש בחוק שהמונח בן הזוג כולל

 גם ידוע בציבור.
 הגדרה זו מתאימה למציאות החברתית הקיימת
 ובמיוחד לתכלית המונחת ביסוד ההסדרים שבפקודת
 הנזיקין. כך למשל, לגבי סעיף 78, תכלית הפיצוי היא
 לפצות על אובדן התלות, תוך החזרת המצב לקדמותו.

 חברי הכנסת: דוגי בריזון, רשף חן, יגאל יאסינוב, אילן ליביביץ, מלי פולישוק בלוך, אהוד רעאבי

 • הצעת חוק מס׳ פ/88: הועברה לועדה ביום ד׳ בסיוון התשס־ג(4 ביוני 2005).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 226: התש־ס עמ׳ 213.

 הצעת חוק המפלגות (תיקון מם׳ 13) (השתתפות בהוצאות המפלגה בשל בחידות
 פנימיות), התשם׳׳ד־-2003*

ף 25(א), אחרי פסקה (3) יבוא: תיקון סעיף 25 , בסעי  1. בחוק המפלגות, התשנ״ב-1992ו

 ״(3א) סכומים שהתקבלו ממועמדים בבחירות פנימיות במפלגה בהשתתפות בהוצאות
" בשנה , ם י ש ד א יעלו על שקלים ח ל ן הבחירות האמורות, ש ו  המפלגה לארג

ראו סכומים אלה כתרומה.״ א י ן חוק המימון, ל י ל מועמד: לענ ב  ל

ר ב ס י ה ר ב  ד
 החוק קובע בסעיף 3 תקרה לסכום התרומות המותר
 ליחיד הן בשנה רגילה (כ־000,ו שקלים חדשים) והן בשנת
 בחירות(כ־ 1,900 שקלים חדשים). מוצע לקבוע כי הסכומים
 שייגבו ממועמדים לצורך כיסוי הוצאות המפלגה בארגון
 בחירות פנימיות לא ייחשבו כתרומה, וניתן יהיה לגבותם
 מיחיד בלא שיובאו בחשבון לענין סכומי התרומות

 האמורים.

 חבר הכנסת אופיר פינם פז

 חוק המפלגות, התשנ־ב-992ו (להלן - החוק), קובע
 רשימה סגורה של מקורות הכנסה למפלגה. מוצע להוסיף
 במפורש כי מפלגה תהיה רשאית לקבל הכנסות גם
 מסכומים שהתקבלו ממועמדים בבחירות פנימיות, לצורך
 ארגון הבחירות, בסכומים שלא יעלו על סכום שייקבע
 במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה
 שלישית. בקביעת הסכום האמור יובאו בחשבון הן
 העקרונות שעומדים בבסיס חוק המימון לענין שמירת טוהר
 המידות, והן הצורך לשמור על שוויון הזדמנויות של

 מועמדים בבחירות פנימיות.

 • הצעת חוק מס׳ פ;301: הועברה לועדה ביום ט״ז בתמוז התשם״ג(16 ביולי 2003).
 1 ס־ח התשנ־ב, עמי 190, התשס־ב, עמי 410.

 •* הסכום ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
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