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 נזתפרסמות בזח הצעות זז1ק מטננם חברי הכנסת:

 חוק הבחירות לכ1סת(תיקון מס׳ 6), תשכ׳׳ה-1965

 הוספת סעיף 7!א 1. אחרי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת, תשי״ט-11959 (להלן - חוק הבחירות), יבוא:

 ״סיעות שהתאחדו 17א. (א) שתי סיעות או יותר של הכנסת היוצאת שהתאחדו לסיעה
 לסיעות שהגישו אחת׳ יהיה, משעה שהתאחדו ועל אף האמור בסעיפים 10׳ 11׳ 13 ו־ד1׳

 רשימת מועמדים
ת מספר המקומות בועדה המרכזית׳ מספר סגני יושב ראש הועדה המרכזית פ ת ו ש  מ

 ומספר המקומות בכל אחת מהועדות האזוריות המגיעים לסיעה המאוחדת׳
 לא פחות מהמספר הכולל של מקומות וסגנים כאמור שהיה מגיע לאותן

 הסיעות אילמלא התאחדו.
 (ב) שתי סיעות או יותר של הכנסת היוצאת שהגישו. במשותף
 רשימת מועמדים אחת יהיו זכאיות׳ במשותף׳ משעה שהוגשה רשימתן
 המשותפת ועל אף האמור בסעיפים 10׳ 11׳ 13 ו־17׳ למספר מקומות
 בועדה המרכזית, למספר סגני יושב ראש הועדה המרכזית ולמספר מקומות
 בכל אחת מתועדות האזוריות שלא יהיה פחות מהמספר שהיה מגיע להן

 אילו היו סיעה מאוחדת.״

 תיקון סעיף 18 2. בסעיף 18 גד) לחוק הבחירות׳ בסופו׳ יבוא ״רשימת מועמדים המוגשת במשותף על
 ידי שתי סיעות או יותר של הכנסת היוצאת, תיחתם בידי באי כוחן של כל אותן הסיעות

 או ממלאי מקומם״.

 תיקון סעיף 20 3, בסעיף 20 לחוק הבחירות תימחק הסיפה המתחילה במלה ״ואולם״.

 החלפת סעיף 21 4, במקום סעיף 21 לחוק הבחירות יבוא: ־

 ״בינוי ו»וח של 21. (א) כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות
 שונות של האלף־בית העברי׳ להבדילה מרשימות מועמדים אחרות׳ ובלבד

 שהכינוי והאות או שתי האותיות לא יהיו עלולים להטעות.

 (ב) סיעה מסיעות הכנסת היוצאת׳ זכות עדיפות לה, אם רצונה
 בכך׳ לסמן את רשימתה בכינוי או באות או בשתי האותיות שבהם היתה
 מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת; שתי סיעות או
 . יותר של הכנסת היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו׳ שהגישו
 . רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן, אם רצונן בכך, לסמן את
 רשימתן בכינויים ובאותיות בהם. היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן

 בבחירות לכנסת היוצאת.

 גג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, את האות או את צירוף
 שתי האותיות שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות
 הכנסת היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא־כוח הסיעה: ואם התאחדה

 רשימות
 המועמדים

 ! ס״וז חשי״ט׳ ממי 114; 147׳ 148; תשכ״א׳ עמ׳ 124׳ 141; וז״׳ח 655׳ תשכ״ה׳ פמ׳ 230.
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 אותה סיעה עם סיעה אחרת של הכנסת היוצאת - בהסכמתו בכתב של
 בא־כוזז הסיעה המאוחדת.

 (ד) בכפוף להוראות הסעיפים הקטנים (א) עד >ג)׳ מי שהקדים
 להגיש רשימתו׳ זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת.

 (ה) רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגרשיה,
 יינתנו לה כינוי ואות או שתי אותיות על ידי הועדה המרכזית.״

 חברי הכנסת: י׳ בדד, י׳ די׳ קלינגהופר

 חוק התגמולים לגפגעים בהצלת נפש, תשכ״ה-1965

 1. בחוק זה - הגדרות

 ״פעולת הצלה״ — פעולה הנעשית להצלת חייו של הזולת׳ מהסוגים ששר העבודה׳ באישור
 ועדת העבודה של הכנסת, הכריז עליהם כעל פעולות הצלה לענין חוק זה.

 2. אדם שקיפח את חייו או הפך לנכה תוך פעולת הצלה או כתוצאה ממנה׳ יחילי עליו תגמולים לאדם

 או על התלויים בד הוראות הפרק השלישי לחלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953!, ולשאיריו
 כאילו היה מבוטח שנפגע בפגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 13 לחוק האמור וכאילו המדינה

 היתה מעבידו, אף אם אילולא חוק זה לא היו זכאים לגימלאות לפי הפרק האמור.

 3, הגימלאות לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואוצר המדינה יחזיר גמלאות

 למוסד׳ על־פי דרישתו, כל הוצאה שהוציא למתן הגימלה. מאוצר המדינה

 4, שר העבודה ימנה, בהודעה ברשומות, ממונים שבסמכותם לאשר פגיעת הצלה מינויממינים־
 (להלן — ממונה־מאשר). מאשרים

 אישורו של ממונה־מאשר כי הפגיעה נגרמה עקב פעולת הצלה הוא תנאי מוקדם לכל אישיר
 תביעה על־פי חוק זה.

 6, בית הדין לביטוח לאומי שהוקם לפי חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953, תהיה לו סמבות בית־הדין
. לביטוח־לאומי ה | ז ל ו י< ח  הסמכות הייחודית לדון ולפסוק בכל תביעה לגימלה לפ

 7, תחילתו של חוק זה מיום כ״ג בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965). ״חילה

 8, שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הגוגע ביצועותקנות•
 .לביצועו.
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ר ב ם י ה ר ב  ד

 לפני זמן קצר קיפחו שני אנשים את חייהם שעה שניסר להציל חייה של ילדה קטנה
 שנסחפה במי־שטפון בנחל לכיש. החוק הקיים אינו מעניק למשפחותיהם של אנשים אלה׳
 האחד אזרח והשני חייל שהיה אותה שעה בחופשה׳ כל זכות לגמלה ובעתונות נתפרסמו
 ידיעות על תרומות שנתרמו מכל רחבי הארץ לטובת שאיריהם. מצב כזה לא ייתכן — אין
 להפוך בני משפחתם של אנשים המקריבים חייהם בנסיון להציל חייו של הזולת למקבלי
 נדבות ומן הדין להעניק להם גמלה בזכות ולא בחסד. כמו־כן יש לדאוג לאנשים אשר
 אמנם נשארו בחיים בנסיבות כגון דא אך נפגעו פגיעה גופנית ונעשו נכים כתוצאה ממעשי
 גבורתם למען הזולת. החוק המוצע בא׳ לכן, להעניק זכות לגמלה לאנשים שנפגעו תוך
 נםיון להציל חיי בני אדם ולשאיריהם של אנשים שנספו תוך נםיון כזה או כתוצאה ממנו.
 כדי להחיל את הוראות החוק המוצע על המקרה הנ״ל מוצע בסעיף 9 לתת לו תוקף למפרע.

 חבר הכנסת: ג׳ בךישראל

 חוק הגמול למקריב חייו להצלת חיי הזולת, תשכ״ה-1365

 1. חייל שהקריב את חייו כדי להציל אדם מסכנת קיפוח החיים - דינו לכל דבר כדין .
 חייל שנספה במערכה.

 2. שר הבטחון ממונה.על ביצוע חוק זה.

 חבר הננםת: מנחם בגין

 הצעות חוק 071, כ״א ברומח ת־צכ״ה, 21.7.1965

 הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 8 אגורות


