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 ה׳צעת חוק משפחות חיילים שגםפו במערבה (תגמולים ושיקום)
 (תיקון מס׳ 9 ו), התשב״ה-995ו

לים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), החלפת סעיף ד י ת חי ף ל לחוק משפחו  1. במקום סעי
ן - החוק העיקרי), יבוא: להל ) י ו 950- י  התש״

לים למו תגמו שו ם סמוך על שולחנה, י תו ן י י ל נספה שא  ״תגמולים 7. לאלמנה ש
ף ם לפי סעי למי ם המשו י דשי לים החו 8 מהתגמו 5 ל % ר ש ו ע ם בשי י דשי ^ ^ חו " , ^ 

 8(ד).״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נג) (בוטל).
 (ד) (בוטל).

 (ה) אלמנה של בספה שאין יתום סמוך על
 שולחנה וביום הקובע מלאו לה 45 שנים, ישולם לה, כל
 ימי חייה, תגמול בסך 85% משיעור התגמולים המשתלם

 לפי סעיף 8{ר).״

 לפי החוק הקיים, תגמול המשולם לאלמנה ללא
 ילדים, שטרם מלאו לה 45 שנים, נמוך יותר מזה המשולם
 למי שמלאו לה 45 שנים. מוצע להעלות את סכום
 התגמול המשולם לה ולהשוותו לתגמול המשולם
 לאלמנה ללא ילדים שמלאו לה 45. התגמול הוא בשיעור

ף 1 סעיף 7 לחוק העיקרי קובע לאמור:  סעי
 ״תגמולים לאלמנה בלי ילדים

 7. (א) בסעיף זה, ״הדרגה הקובעת״ - 115.5% מסך
 כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכור
 תו היא 16 של הדירוג המנהלי ושאינה משתלמת לו

 תוספת שבר בזבות בן משפחה.

 (ב) אלמנה של נספה שאין יתום סמוך על
 שולחנה ישולם לה תגמול חודשי בסכום הדרגה

 הקובעת.

 ם׳׳ח התש״י, עמ׳ 162; התשנ״ה, עמ׳ 6.
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) יבוא: ז ) ף 10 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן  , בסעי
ש שלאחר ד ו ח ם, החל ב דשי ה חו ש ו ל ך ש ש מ לם לבן זוגו, ב שו ל, י  ץח) נפטר שבו
ם לנפטר ל ו ש ל ש ל המשתלם לו, התגמו רעה הפטירה, בנוסף לתגמו ו אי ב דש ש  החו

 ערב פטירתו.״

 תיקון סעיף 10 2.

 ״תוספת להורים
 שבולים בעד
 אחי הנספה

 במקום סעיף 0וא לחוק העיקרי יבוא:

ל הנספה שטרם מלאו ו סמוכים אח או אחות ש לחנ ל שו ע ל ש  סוא. שכו
ם אלה: י ר ו ע ף 0ו, בשי לו לפי סעי לם תוספת לתגמו  להם 21 שנה, תשו

ת אחת - %ס2 ו אח אחד או אחו ו סמוכים על שולחנ ) הי ו ) 
ם: לי רים שכו וג הו ל המשתלם לפי סעיף 10(א) לז  מהתגמו

ל ותר מאח אחד או אחות אחת ש ו י ו סמוכים על שולחנ  (2) הי
ל 110/0 תוספת ש ) ו ן  הנספה - התוספת המשתלמת לפי פסקה (

ת נוספים.״ ר כל את או אחו ר באותה פסקה עבו ל האמו  מהתגמו

 4. בסעיף 2זא(ג) לחוק העיקרי, במקום ״עשר שנים״ יבוא, בבל מקום, ״ארבע־עשרה
א ״לעשרים ואחת שנים״. בו  שנים״, ובמקום ״לארבע־עשרה שנים״ י

ף ד3 לחוק העיקרי יבוא:  5, אחרי סעי

ת מן ם לנכו לי ן התגמו י קצי ת סעיף 31(א), רשא ראו  ״ניכוי דמי חבר ו3א. (א) על אף הו
ן ו בת ארג , לטו (ד) ל זכאי דמי חבר, בסכום שנקבע לפי סעיף קטן ל ש  התגמו

י חוק זה. פ ־ ל זכאים על ג ש צי ן י ו ן כארג י שר הביטחו ד י ־ כרז על  שהו

ל אלא ת מן התגמו ש בסמכותו לנכו מ ת ש א י ם ל לי  (ב) קצין התגמו
. י ת בכתב לניכו דו ג ש התנ י כאי על זכותו להג ע בכתב לז י ד  לאחר שהו

 החלפת סעיף 0וא 3.

 לארגון יציג

 תיקון סעיף 12א

 חישבת סעיף 31א

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף 4 סעיף 12א(ג) לחוק העיקרי, בנוסחו היום,  סעי
 קובע לאמור:

 ״מענק לאלמנה שנישאה
 12, (א)...

 (ב) -
 (ג) הופקעו הנישואים השניים תוך עשר שנים
 מיום שנתקיימו, על־ידי מות בן־הזוג, או בכל זמן שהוא
 כתוצאה מהליכים שהחלו בהם תוך עשר שנים מיום
 שנתקיימו - ישולמו לאשה או לגבר, לפי הענין, מיום
 הפקעת הנישואין אותם תגמולים שהיו משתלמים להם
 אותה שעה לולא נישאו, ולא יהיו חייבים להחזיר את
 מענק הנישואין ששולם להם: היו יתום או יתומים
 סמוכים על שולחנם בתום התקופה של עשר שנים,

 תוארך תקופה זו־ לארבע־־עשרה שנים.
 (ד) ..."

 מוצע שתקופת הנישואין השניים שלאחר פקיעתם
 ישולמו שוב תגמולים לאלמנה, תהיה 14 שנים במקום 10
 שנים, ולגבי אלמנה שיתומים סמוכים על שולחנה,

 תהיה התקופה 21 שנים במקום 14 שנים.

ף 5 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-  סעי
 1959 ננוסח משולב], מסמיך בסעיף 14 את קצין
 התגמולים לנכות דמי חבר לארגון יציג של נכים.

 85% מהתגמולים החודשיים המשולמים לפי סעיף
 8(ד).

 סעיף 2 מוצע לקבוע כי אם נפטר שבול, יהיה זכאי
 בן־זוגו להמשיך ולקבל את התגמול
 ששולם לשני בני הזוג, במשך שלושה חודשים
 שתחילתם בחודש שלאחר החודש שבו אירעה

 הפטירה.

 סעיף 3 סעיף ס1א לחוק העיקרי קובע לאמור:

 ׳תוספת להידיפ שכילים בזכות ילדיהם ד׳קטיניפ
 10א. לשכול שעל שולחנו סביובים אח או אחות של
 הנספה שהם קטינים, תשולם תוספת לתגמולו לפי סעיף
 סו בשיעור של %•1 מהתגמול המשתלם לזוג הורים

 שבולים לכל אח או אחות של הנספה באמור״.
 מוצע להאריך את משך הזמן לתשלום התוספת עד
 מלאו׳ לילדים 21 שנים, משום שהם בדרך כלל סמוכים

 על שולחן הוריהם עד גיל זה.
 בן מוצע להגדיל את שיעור התוספת עבור אה אחד
 או אהדת אחת כך ששיעורה יהיה 20% מהתגמול
 המשולם לזוג הורים שבולים, במקום 10% המשולמים
 היום, ובעד בל אח או אחות נוספים מוצע לשלם תוספת

 של 11%.
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, י תו לניבו דו ג לים בכתב על התנ ן התגמו ע הזכאי לקצי י ד  (ג) הו
ש מקבלת ההודעה. ד ו ם ח י בתו  יופסק הניכו

קבע ל הכנסת, י דה והרווחה ש ו ת העב ד ע ר ו שו  (ד) שר הביטחון, באי
ף י סעי כאי לפ ל ז ו ש לי ש מתגמו ד ו ר לנכות כל ח ת ו מ  את הסכום המרבי ש

 קטן(א).״

 התשמ״ט-21989 - בטל.
/ תיקון חוק ו ן מם׳ ד קו תי ) ם) קו שי לים שנספו במערכה (תגמולים ו י ת חי ף 2 לחוק משפחו  6. סעי

 משפחות חיילים
 שנספו במערכה

 (תגמולים ושיקום)
 (תיקון מם׳ 7ו)

דש שלאחר פרסומו. תחילה ו בחו ־ ל חוק זה ב  ד. תחילתו ש

ום טרם תחולה ו י ת ו א ב ד ש ב ל ב , ו ום תחילתו י י ה לפנ א ש י נ ף 4 לחוק זה יחול גם על מי ש  8. סעי
רה בו.  חלפה לגביה התקופה האמו

 סעיפים מוצע שהחוק יחול גם על מי שנישאה לפני
 6 ו־8 תחילתו, אם לא חלפה באותו יום התקופה
 של 4ו שנים או 21 שנים מיום הנישואין
 השניים. במקביל מוצע לבטל את סעיף התחולה שנקבע
 בתיקון מס׳ דו לחוק, משנת התשמ״ט, כדי שהוראותיו
 לא יחולו על מי שניתן להחיל עליה את הוראותיו של

 חוק זה.

י ר ב  ד

 בעקבות בקשת ארגון אלמנות ויתומי צה״ל, מוצע לקבוע
 הסדר דומה של ניבוי דמי חבר מהתגמולים המשולמים
 לאלמנות, בסכום שיקבע שר הביטחון, לטובת הארגון
 היציג שעליו יכריז השר. בד בבד, מוצע לקבוע כי קצין

 התגמולים יודיע לכל זכאי כי זכותו להתנגד לניבוי.

 2 ס־ח התשמיט, עמי 10.

 העעת חוק המועיצה לייעוד ולשיווק של ירקות (תיקיז מם׳ ד),
 התשנ״ה-1995

(להלן - החוק תיקון סעיף 39 י , התשי״ט-1959 1 ל ירקות וק ש ו לשי ר ו צו י י עצה ל ף 39 לחוק המו  ו. בסעי
- (  העיקרי

א) יבוא: ) ) במקום סעיף קטן ו ) 

ת המועצה, י א ש ותיה לפי חוק זה, ר י ש בסמכו ו מ י ש דיה ו ע תפקי צו י  ״(א) לשם ב
ו - צ  ב

ל בו צואנים: ההיטל י וקים או י ל היטלים על מגדלים, משו ) להטי ו ) 
ל גים ש רג לפי אזורים, לפי מינים, זנים או סו ו ג או מד י ה כללי או מסו הי  שי
ו יעודם, מחירם, שטח גידולם, משקלם א נת שיווקם, י  ירקות וכן לפי עו

ל הירקות; זתם ש רת ארי  צו

ר ב ס י ה ר  ב

 1. לאפשר למועצה לקבוע היטל בצו ללא הגבלת
 שיעורו באישור שר החקלאות ושר האוצר:

 סעיף 39(א) לחוק קובע לאמור:
 ״היטלים

 39. (א) לשם ביצוע תפקידיה ושימוש בסמכויותיה
 לפי חוק זה רשאית המועצה, בצו -

 לפיסקה 1:
 סעיף זה בא לתקן את סעיף 39 לחוק המועצה
 לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-959ו (להלן -

 החוק), באלה:

 סית התשי״ט, עמ׳ 222: חתשנ־א, עמ׳ 30.
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י בו ל ני ת בדרך ש ם ההיטלים, לרבו דרכים לתשלו ם ו עדי  (2) .לקבוע מו
ם או י אנ צו וקים, י ת המועצה, משו ו באמצעו  מתמורת הירקוח שנמכר
ן״ - מי שעסקו י ן זה ״תעשי י ם או לידיהם, או בכל דרך אחרה; לענ י נ י  תעשי

י ירקות; צר ר מו צו י א י  או חלק מעסקו הו

ר ם ולמסו שו י ם לנהל ר י נ י תעשי צואנים ו יב מגדלים, משווקים, י  (3) לחי
ף זה.״ ן סעי י ת לענ ו נ  דינים וחשבו

א ״שר החקלאות״. בו ף קטן(ב), במקום ״השרים׳׳ י  (2) בסעי

ר ו י שבאז ז ת המשפט המחו י (ד), המלים, ״נשיא ב ף קטן  2. בסעיף 43ד לחוק העיקרי, בסעי
א״ - יימחקו. פט שהו טו מכהן השו פו  שי

 4. לקבוע ביתר פירוט את הגורמים שמהם ניתן
 לנבור, את ההיטל:

 5. לאפשר למועצה לחייב את המגדלים לנהל
 רישום לצרכי ההיטלים.

 לפסקה (2):
 סעיף 39(ב) קובע בי הצו של המועצה לפי סעיף קטן
 (אץ1) המובא לעיל, טעון אישור השרים, שהם, בקבוע
 בסעיף 1, שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה, וכן
 אישור שר האוצר. מוצע שקביעת צו באמור תהיה

 באישור שר החקלאות ושר האוצר בלבד.

 סעיף 2 סעיף 43ד לחוק העיקרי, שעניינו הקמת
 ועדת ערר הדנה בעררים על החלטה של

 ועדת קנסות לפי סעיף 43ב, קובע בסעיף קטן(ד):
 ״43ד. (ד) נציגי הציבור אשר ידונו בעניין פלוני
 ייקבעו על־ידי נשיא בית המשפט המחוזי שבאיזור
 שיפוטו מכהן השופט שהוא יושב ראש הועדה, ובלבד
 שאם העומד לדין הוא מגדל ייקבע לפחות אחד מנציגי
 העיבור מתוך רשימת נציגי המגדלים, ואם העומד לדין
 הוא משווק ייקבע לפחות אחד מנציגי הציבור מתוך

 רשימת נציגי המשווקים.״

 מומלץ לאמץ את ההסדר הקבוע בסעיף 6(ב) לחוק
 בתי דין מנהליים, התשנ״ב-92זו, לפיו יושב ראש
 המותב מוסמך לקבוע את חברי המותב מתוך רשימות.
 מבאן התיקון המוצע, לפיו יושב ראש ועדת הערר. שהוא

 שופט, יקבע את נציג הציבור בועדה.

י ר ב  ד

 (ו) להטיל על ירקות היטלים, שמגדלים או
 משווקים יהיו חייבים בהם. היטל יבול שיהיה כללי
 או מסוייג לפי אזורים או מודרג מבחינת המין, הזן או
 הסוג של הירקות, עונת שיווקם או מטרתו ובן
 מבחינה מחיר הירקות, ובלבד ששיעור ההיטל לא

 יעלה בשום מקרה על 4% ממחיר הירקות:
 (2) לקבוע מועדים ודרכים לסילוק ההיטלים,
 לרבות ניבוים מהמגיע למגדלים ומשווקים תמורת

 הירקות:
 (3) לחייב מסירת דינים ותשבונות למטרת

 היטלים.״
 חוק מועצת הפירות (ייעור ושיווק), התשל״ג-3ד19,
 מסמיך גם הוא את מועצת חפירות להטיל היטלים, אולם
 אינו מגביל את גובה ההיטל. מוצע לשנות את הוראות
 סעיף 39(א), הקיימות במסגרת החוק מאז שנחקק בשנת
 1959, ולהסיר את המגבלה הקבועה בו בדבר השיעור
 המרבי של ההיטל. הגבלת גובה ההיטל לאחוז מן המחיר
 יוצרת לעתים עיוותים עקב תנודות במחירים או פערים
 במחירים בשל דרבי שיווק שונות. ההגבלה האמורה
 אינה מאפשרת גמישות בקביעה ההיטל, כגון קביעתו
 לפי מיני ירקות, עונות ושיווקים. התיקון המוצע יאפשר
 לקבוע את ההיטל בצורה נבונה יותר, ובמקרים
 מסויימיס אף יבול שייקבע היטל נמוך מהשיעורים
 הנקובים היום, הכל לפי קביעת המועצה, לאור

 הגמישות שיאפשר ההיקון המוצע לפסקה (ו),
 2. לאפשר למועצה לקבוע את ההיטל לפי שטח

 גידול הירקות;
 3. לאפשר למועצה להטיל את ההיטל גם על

 יצואנים;
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