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 חוק הדיינים ותיקון מסי זז), התשמ״ח-988ז [172]

, במקום סעיף קטן (ה) יבוא:  ־.־?יו «־?! 8 1. בסעיף 8 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955'

ן בשלושה: ואולם בענינים הבאים הוא ידון בדיין אחד, אם ח י אזור• י  ״(ד.) בית דין רבנ
י הגדול הוראה אחרת לעניו מסויים:  דא הורה נשיא בית הדין הרבנ

ר או ביטול נישואין, אישור ל ריב: היתר נישואין, אישו  (1) ענינים שלא ע
 גירושין, אימוץ ילדים, צו ירושה, קיום צוואה, ייסוד הקדש דתי ואישור מסמכים:

 (2) צווים לעיקול נכסים אד לעיכוב יציאה מהארץ:

 (3) כל עניז שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד.

ת לדלן ת הדין סמכו ב בי י אזורי זץ בהם בשלושה, תהיה לא  (ה1) במשפטים שבית דין רבנ
״ ת לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות.  לבדו בבקשו

י !משכר ר ב -

 הרבני האזורי לדון בדיין אחד בענינים המנויים בהצעה.
 כמו־כן מוצע להםמיד את אב־ב־ת־הדין, כשהוא יושב בהרכב
 של שלושה, לדון לבדו בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים

 ולהחלטות ביניים אחרות.

 הצעה זי נועדה לייעל את ההליכים בבתי הדין הרבניים
 האזוריים.

[1 

 בביצוע החוק המוצע לא תהיה כרוכה הוצאה או
 התחייבות להוצאה מתקציב המדינה או הפחתה של הכנסו

 תיה.
 חברי הכנסת אמנון לין ודוד מגו

 טעיף 8(ה< לחוק ד,ד״;ים, התשט״ו-1955, קיבע כ׳
 ״בית דין רבני אזורי ידיו בשלושה״.

 בשל מחסדי־ כדיינים, נאלץ בית ולדין, לעתים, לשבת
 בהרכב חסד כאותם עניניט אשר דין מורה מתיי לאת, וכאשר
 הצדדים הסכימו לכך. ואולם בית המשפט העלייו קבע כי נוכח
 הוראת החוק הקייכת איו תוקף להחלטה של כית ד־ין בהרכב
 חסר, אף כשהצדדים הסכימו לו. מוצע להסמיד את בית הדין

 הייה התשט״־ו ז5ה׳ 68: הוזשמ״א, עמי 36.

 בתבדםמת כזה הצעת חול מטעם ועדת הכופים שד •לכנכת:

 מיהו־ בע־־ 1 1 .

 מרצע לאפשר ליושבי ראש מועצת הנגב למנות להם
 :ימלא׳ בקיס ג• מקרב חבר־ המיעצה שהם חברי הכנסת

 לשעבר.

 כן מוצע להוסיף למועצה שני נציגי ציבור נוספים.

 סייח החשמ׳׳י, עמ׳ 186: התשמ״ח, עמ׳ 48.

 חוק הנגב (תיקון מס׳ 2), התשמ"ת-&98ו [73

- 1  כסעיח 4(א) לחוק הבגב, התשמ״ד-986נ

סת לשעבר״: ר הכנ ב ר הכנסת״ יבוא ״או ח ב ח  (!) בפסקה (1), אחרי ״

 25) בפסקה (6), במקום ״עשרה״ יבוא ״שנים עשר״.

י ב ש י י ו ר ב  ד
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 מתסרשמת כזה הצעת חוס מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 חוק האזדתיס הותיקים, התשמ״ח-988ו [74 ו]

ק זה - הגדרות  1. בחו

 ״אזרח ותיק״ - אזרח ישראלי שמלאו לו 65 שנים!

 ״היועץ״ - יועץ שנתמנה לפי סעיף 3.

 2. משדד ראש הממשלה ינפק תעודת ״אזרח ותיק״ לאזרח שמלאו לו 65 שנים לפי הרשום תעודה
 במרשם האוכלוסין.

ף יועץ  3. ראש הממשלה באישור הממשלה ימנה יועץ לענייני האזרחים הותיקים: היועץ יהיה כפו
 לראש הממשלה.

, מינוי מועצה , ן - המועצה) להל ם( קי תי  4. (א) ראש הממשלה ימנה מועצה ציבורית לענייני האזרחים הו
ה ב כ י ה . • ו ה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ־21  שמספר חברי

ת שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים.  (ב) לפחו

 (ג) במועצה יכהנו -

ר ועדת ת באישו ו נ  (1) נציגי משרדי הממשלה, כפי שיקבע ראש הממשלה בתק
ל שליש מחברי המועצה: בלבד שמספרם לא יעלה ע ל הכנסת, ו  העבודה והרווחה ש

ל מרכז השלטון המקומי;  (2) חמישה נציגים לפחות ש

ני מתנדבים: ם לפחות שהם נציגי ציבור וארגו  (3) חמישה חברי

ת הגמלאים:  (4) חמישה נציגים לפחות של הסתדרו

ותיהם של אזרחים  (5) אישים שלדעת ראש הממשלה הם בעלי נסיון וידע בבעי
 ותיקים.

ע כי היועץ ימלא את מקומו כראש ראש המועצה  5. ראש הממשלה יעמוד בראש המועצה; הוא רשאי לקבו
 המועצה, לעניין מסויים או דרך קבע.

ר כ ס , י ה ר ב  ד

 שישפרו את איכות חייהם של האזרחים הותיקים: בין השאר
 יוכלו ליזום הנחות במסים, הקלות בתחבורה ציבורית
 והרחבת הפעילות התרבותית המיועדת• לאזרחים הותיקים
 בכלי התקשורת הממלכתיים ובמוסדות התרבות השונים:

 השניה - המועצה והיועץ ישמשו לאזרחים הותיקים
 כתובת שאליה יוכלו לפנות: היא תטה אוזן קשבת לבעיות
 המיוחדות של ציבור זה ותפעל במישורים הממלכתיים
 והציבוריים כדי לפתור אותן. כתובת כזו אינה קיימת כיום.

 ביצוע החוק אינו כרוך בהוצאה תקציבית.

 חברת הכנסת נאוה ארד

 במדינת ישראל חי ציבור של למעלה מארבע מאות אלף
 אזרחים ואזרחיות שגילם למעלה מי65 שנים. אזרחים ותיקים
 אלה, שרובם גמלאים, תרמו את מיטב שנותיהם לבנין

 המדינה והחברה בישראל.

 חוסר תשומת לב לבעיות המציקות לציבור האזרחים
 הותיקים גורם להם רגשות תסכול ומרירות. בנוסף ליציאתם
 ממעגל העבודה הס שרויים בעל כורחם בחוסר מעש ופעילות
 חברתית. הקמת מועצה ציבורית ומינוי יועץ ליד ראש
 הממשלה לענייני האזרחים הותיקים יגשימו שתי מטרות:

 הראשונה - המועצה והיועץ יעסקו דרף קבע בייזום
 חוקים, כללים, תקנות והמלצות בפני גורמים ציבוריים

 הצעית הדק 1898, ד כאב התשמ׳יח, 20.7.1988 269



ם של ה ״ ה 6. המועצה תיזום ותגבש פעולות והמלצות שיהיה בהן כדי לשפר את איכות ח מ י ל  ::׳ק־ד־ ה
 האזרחים הותיקים; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית ה־א להמליץ -

נות: ו ת - אף בדרך חקיקה - במסים ובארנ  (1) על הסלו

 (2) על הטבות בשירותום ציבוריים;

 (3) בכל עניין שיקל על אזרחים ותיקים.

קבעו ס לא פחות מאחת לחדשייס; היא תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נ נ כ ת  ש־כ־ת יסמ-ייו י 7. המועצה ת
 בתקנות.

ת לביצועו. ו נ ן תק  :-צ-ע 8. ראש הממשלה ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקי
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