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 מתפדבמת בזה הצעונ pri ממעט תןדת החוץ והגטזזון של הכנסת:

 חוק הגבים (תגמולים ושיקום) (תיקון מסי 14), החשמ״ז-19$7 [45]

 1. בסעיף 1א(א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—11959 [נוסח משולב], תיקה סעיף נא
 בסופו יבוא ״ובלבד שלגבי חייל בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב],,.
, יראו כל חבלה שארעה לו בעת שהותו כדין מחוץ למחנה, כחבלה  התשמ״ו—1986 2

 שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו״.

. י כ פ י ה ר ב  ד

 אולם התיקון האמור מצומצם ביותר ואינו ח> על
 כלי תקופת שד1תו של החייל •בחופשה.

 וזה לשונו של סעיף 1א לחוק:

 ׳׳חבלה כדרר למחנה או ממנו
 1א. (א) תאים חבלה שאירעה לחיילי או
 לחייל משוחרר כחבלה שאירעה בתקופת
 י שירותו עקב שירותו גם אם היא נגרמה בז־ רך

 המצב כיום הוא שחיי^ בשירות סדיר שנפגע שלא
 בתקופת שירותו ועקב: שירותו איגד נחשב בםה לצורך
 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולפיכך אמו זכאי
 לתגמולים כלשהם ואינו זכאי לשירותי אישפוז

 ושירותים רפואיים אתרים.

 אמנם בתיקון מס׳ 5 לחוק האמור (בשנת התשכ״ח)
 הורחבה הזכאות לפי החוק גם לגבי חבלה שארעה
 בדרך למהנה או ממנו ובדרך ליעד החופשה וממנו,

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשכ׳׳ח, עמ׳ 168; התשמ׳יד, עמ׳ 140.
 2 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 107.
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 .ולרבות חייל משוחח־ בדרכו בחזרה מן
 השיירות.

 (ג) לענין סעיף זה, הטוען שהחייל
 שהה מחוץ למתנה שלא כדיז — עליו הראיה.׳״
 מאחר שהחופשה של חייל בשימת סדיר הינד.
 חלק משיחתו הצבאי ומכיוון שאין בידי חייל בשירות
 סדיר אמצעים כספיים לבטח עצמו מפני סיכונים של
 פגיעה בעת היותו בחופשה, מה גם שחברות הביטות
 אינן מבטחות חיילים מפני סיכונים כאלה, מוצע
 להרחיב את ההגבה הניתנת לחייל בשירות סדיר לפי
 החוק האמור באופן שיוכר כנכה גם אם נפגע בעת

 שהותי בחופשה כדין מחוץ למתנה.

 חברי הכנסת: פגחם נולדשטייז
 אתיז הראל

 אל המתנה או ממטו ובלבד ששהותו מחוץ
 למתנה היתה כדין ולא חלו בדרך הפסקות או
 סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות
 או עם הדרך אל המחנה או ממנו. לגבי חייל
 השוהה בחופשה, רואים חבלה כאמור רק אם
 נגרמה בדרכו מן המחנה אל יעד חופשתו או

 בדרכו אל המהנה מיעד חופשתו.

 (ב) לעבין סעיף זה —
 ״מחנה״ — המקום בו שוהה החייל תוך שירותו
 הצבאי ולגבי איש מילואים — לרבות מקום

 התייצבותו;

 ״חייל השוהה •בחופשה״ — חייל השוהה כדין
 מחוץ למחנה שלא במילוי תפקיד בשירות,

 מתפדםמת כזה הצעת חוק ממעפ ועדת החוקה, חדק ומשפט של הכנפת :

 חוק לביטול פקודת ההצגות הציבוריות (בקורת)׳ [46]
 התשמ״ז-1987

1 — בטלה.  ניטוי ז. פקודת ההצגות הציבוריות (בקורת)

 2. אין בהוראת חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 214 לחוק העובשין,־ התשל״ז־
 21977, בדבר פרסום חומר תועבה.

 שמירת דינים

ד כ פ י ה ר ב  ד

 הוראות חוק העונשין בדבר פרסום חומר תועבה
 יעמדו בתקפן ובכך תימנע סכנה של שימוש לרעה

 בחוק זה לצורך הסתה.

 ,חגר הכנסת: מידעי וירשזבםמי

 החוק המוצע בא. לבטל לחלוטין את הצנזורה על
 מחזזת והצגות.

 אין הדעת סובלת שבישראל של שנות השמונים
 תנהג צנזורה. שמקורה בפקודה, מנדטורית משנת 1927.
 קיום צנזורה כאמור הוא דבר מיושן שמקומו לא יכירגו

 בחברה דמוקרטית ותרבותית.

 1 הוקי א״י, ברך בי, דלי 1240.
 2 ס״ו1 י-תשי״ז, *81׳ 226.
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