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-1ת>1תזנ1וו*#*ה הןג^ו^ דווק ש%ח3ו>הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס׳ 5) (ילדים בעלי צרכים
 מיוחדים), התש״ם-2000*

(להלן - החוק העיקרי) - י ז בסעיף מא) לחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח-988ו  ו

 (1) בהגדרה ״חינוך מיוחד/ במקום ״לילד חריג״ יבוא ״לילד בעל צרכים מיוחדים״

 ובמקום ״הילד החריג״ יבוא ״הילד בעל הצרכים המיוחדים״;

 (2) בהגדרה ״ילד חריג/ במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים״.

 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום ״הילד החריג״ יבוא ״הילד בעל הצרכים

 המיוחדים/

 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים״.

 4. בסעיף 4 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (ג), במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים״ ובמקום

 ״הילד החריג/ בבל מקום, יבוא ״הילד בעל הצרכים המיוחדים/

 (2) בסעיף קטן (ר), במקום ״לילדים חריגים״ יבוא ״לילדים בעלי צרכים

 מיוחדים/

 5. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום ״לילדים חריגים״ יבוא ״לילדים בעלי צרכים

 מיוחדים/

 6. בסעיף 6(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (6) יבוא:

 ״(6) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני

 הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.״

 7. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״ילד חריג/ בכל מקום, יבוא ״ילד בעל צרכים

 מיוחדים״.

 8. בסעיף 9 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״לילד חריג״ יבוא ״לילד בעל צרכים מןוחדים״־,

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 5

 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 7

 תיקון סעיף 9

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ההורים/ כאמור בסעיף 6(אץ6) ובסעיף 2ו(בץ6) לחוק
 כלשונו היום.

 עוד מוצע להחליף בחוק את המונח ״ילד חריג״
 במונח ״ילד בעל צרכים מיוחדים״. המונח ״ילד חריג״
 הוא מונח טעון חברתית, העלול לפגוע ברגשותיהם של
 הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים וברגשות הילדים
 עצמם. במונח זה יש משום הוצאת הילד מכלל הילדים
 ובכך נלווה לו מסר חברתי פגום. מוצע על כן להחליפו

 במונח העובדתי הניטרלי ״ילד בעל צרכים מיוחדים״.

 מוצע לקבוע בחוק חינוך מיוחד, התשמ׳׳ח-988ו
 (להלן - החוק), כי בועדת ההשמה הדגה בענינם של
 ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובוערת הערר הדנה
 בהחלטות ועדת ההשמה ישב הורה לילד בעל צרכים
 מיוחדים, שייבחר על ידי שר החינוך, מתוך רשימות
 שיגישו לו ארגוני ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
 במערכת החינוך, וזאת כדי לאפשר מעורבות של ארגוני

 הורים שונים בדיונים ובהחלטות של ועדות אלה.

 הנציג המוצע יבוא במקום ״נציג ועד ההורים
 הארצי לחינוך מיוחד מתוך רשימה שיקבע ועד

 הצעת חוק מסי פ/153; הועברה לועדה ביום ו׳ בטבת התש׳׳ס (15 בדצמבר 1999).
 ס״ח התשמ׳׳ח, עמי 144; התש״ס, עמ׳ 120.
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ד/ במקום ״הילד החריג/ בכל מקום׳ יבוא ״הילד בעל  (2) בסעיפים קטנים(ב) עד(

 הצרכים המיוחדים/

 9. בסעיף 10 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 10

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים״;

 (2< בסעיף קטן(ב), במקום ״ילדו החריג״ יבוא ״ילדו בעל הצרכים המיוחדים/

 10. בסעיף 2 ו(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (6) יבוא: תיקון סעיף 12

 ״(6) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני

 הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך־,/

 1 ו. בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים/ תיקון סעיף 13

 12. בסעיף 19 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 19

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים״;

 (2) בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), במקום ״הילד החריג/ בכל מקום, יבוא ״הילד בעל
 הצרכים המיוחדים/

 13. בסעיף 20 לחוק העיקרי, במקום ״ילד חריג״ יבוא ״ילד בעל צרכים מיוחדים/ תיקון סעיף 20

 14. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום ״לילדים חריגים״ יבוא ״לילדים בעלי צרכים תיקון סעיף 24
 מיוחדים/

 חברת הכנסת נעמי חזן

 הצעת חוק הס&ורט (תיקון מס׳ 3) (העברת ספורטאים קטינים),
 התש״ס-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 10, בסופו יבוא: תיקון סעיף 10 י  1. בחוק הספורט, התשמ״ח-988ו

 ״(ד) התקנת הוראות בתקנון המתייחסות להעברת ספורטאים כאמור בסעיף קטן(א)

 וכל שינוי בתקנון המתייחס להעברת ספורטאים כאמור, טעונים אישור ועדת החינוך

 והתרבות של הכנסת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 1 מכוח הוראות סעיף 10 לחוק הספורט, מוצע כי התקנת תקנץ המתייחם להעברת
 התשמ״ח-988ו (להלן - החוק), נקבעים ספורטאים וכל שינוי בו יובא לאישור ועדת החינוך

 תקנוני התאחדויות ואיגודי הספורט, העוסקים, בין והתרבות של הכנסת.
 השאר, בהעברת ספורטאים.

 * הצעת חוק מם׳ פ/424; הועברה לועדה ביום י׳ בחשון התש׳׳ס (20 באוקטובר 1999).
 י ס״ח התשמ״ח, עמי 122; התשנ״ד, עמי 110.
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 תיקון סעיף ווא 2. בסעיף 11א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

5ו שנה יכול, באין הסכמה להעברתו, להודיע על  ״(א) ספורטאי שגילו פחות מ־

 ג רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בתוך 30 ימים מיום

 הודעתו.

 (א1) ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 18 שנה יוכל, באין הסכמה

 להעברתו, להודיע בפגרה, על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה

 אגורה בסיומה,של עונת ספורט אחת; ואולם אם המשך פעילותו באגודה הוא בלתי

 סביר או בלתי אפשרי מסיבות שאינן תלויות בו, או עלול לגרום לו נזק - רשאי

 הספורטאי לעבור לאגודה האחרת בתוך 30 ימים מיום הודעתו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

א לחוק קובע הוראות לענין מוצע לקצר את התקופות לגבי קטין מתחת לגיל 5ו ו  סעיף 2 סעיף ו
 העברת ספורטאים מאגודת ספורט אחת ובנסיבות מיוחדות לקצרן גם לגבי קטין שגילו בין 15

8ו שנים.  לאחרת באין הסכמה של האגודה, שעיקרן תקופות ל־
 המתנה ממתן הודעה על העברה ועד העברה בפועל.

סת ראובן ריבלין נ  חבר הכ
 .׳ . י ״ י י • ־•. י \

דה, הרווחה והבריאות של הכנסת: ה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבו  מתפרסמת בז

 העעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס׳ דד) (אברך בולל, בת זוגו
 וילדו), התש״ס-2000*

, בסעיף 8(או), בפסקה(2ץגץ3), בסופה י 1994 ״ד- , התשנ  תיקון סעיף 8 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

בוא ״בת זוגו וילדו״.  י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בשנת 1999 תוקן הסעיף האמור ובסוף פסקה (ב)
 הוספו המילים: וכן חבר שהוא אברך כולל המקבל

 הבטחת הכנסת מינימום לפי חוק תקציב שנתי...״

 מוצע להוסיף לסעיף את המילים ״בת זוגו וילדו״
 כך שהענקת הפטורים וההנחות תחול גם על בת זוגו ועל

 ילדו של אברך כולל.

 חבר הכנסת אברהם רביץ

 סעיף 8(א1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
 התשנ״ד-1994, מקנה סמכות לקופת חולים להציע
 תשלומים שיחולו על החברים בקופת חולים בעבור

 שירותים שונים.
, - ץ

 סעיף 8(א1ץ2ץג) לחוק האמור מחייב לקבוע הנחות
 או פטורים לחברים בקבוצות שונות בין היתר: ״חבר, בן
 זוגו וילדו שמשתלמת בעדם גמלה לפי חוק הבטחת

 הכנסה, התשמ״א-1980.״

 * הצעת חוק מם׳ פ/482; הועברה לועדה ביום ג׳ באדר א׳ התש״ס (9 בפברואר 2000).
 י ם״ח התשנ״ד, עמי 56ו; ס״ח התשנ״ט, עמי ו10.
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 רשומות

 הצעות חוק
 ב׳ באדר ב׳ התש״ס 2867 27 במרס 2000

 עמוד,׳

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מם׳ 12) (מספר חברי ועדות בתקופת כהונתה של הכנסת החמש
 עשרה), התש״ס-2000 351

 הצעת חוק שכר חברי הכנסת, התש״ס-2000 352

 הצעו* חוק חניה לנכים(תיקון)(תג נכה), התש״ס-2000 354

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מס׳ 12) (מספר חברי ועדות בתקופת כהונתה של
 הכנסת החמש עשרה), התש״ם-2000

סת הוראה מיוחדת נתה של הכנ , בתקופת כהו י 1994 ״ד- ת סעיף 3 לחוק הכנסת, התשנ ראו  1. על אף הו
ה ת נ י ה םת נ הכ ק י של פ ם ׳ מ ר ש ה ע ע ש ל ת עלה ע סת לא י נ ם של הכ עדת הכספי ו ם ב  החמש עשרה מספר החברי

עדת החמש עשרה ם בו נה עשר ומספר החברי עלה על שמו סת לא י ן של הכנ ץ והביטחו עדת החו ו ם ב  החברי

עלה על שישה עשר. > סת לא י נ בה של הכ ת הסבי כו אי ם ו י  הפנ

 מוצע להגדיל, בתקופת כהונתה של הכנסת החמש
 עשרה, את מספר החברים בועדת הכספים, בועדת, החוץ
 והביטחון ובוערת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת
 כמפורט בהצעה זו, וזאת בשל השינויים שחלו בהרכבן
 של כמה סיעות וכדי לתת ייצוג מתאים בועדות הכנסת

 השונות לסיעות אלו.

י ר ב  ד

 סעיף 3 לחוק הכנסת, התשנ״ד-1994, קובע כי
 מספר החברים בועדה קבועה של הכנסת לא יעלה על
 15, וכי מספר החברים בועדת החוץ והביטחון, בועדת
 החוקה חוק ומשפט ובוערת הכספים של הכנסת, לא

 יעלה על 17.

 ס״ח התשנ״ד, עמ׳ 140; התשג״ט, עמי 74.
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עדת הכנסת: ה הצעת חוק של חבר הכנסת מסעם ו  מתפרסמת בז

 הצעת חוק שכר חברי הכנסת, התש״ם-2000*

 פרק אי: מטרת החוק

ת לקביעת שכר ו י ו ה סמכ די רית ולהפקיד בי בו עדה צי ם ו  1. מטרתו של חוק זה להקי

ם לחברי הכנסת. י י ד חו י ו י הי ת חוק זה, שי ראו ם אחרים, בהתאם להו מי  ותשלו

 פרק בי: פרשנות

 2. בחוק זה -

נתה לפי סעיף 3; עדה שמו  ״הועדה הציבורית״ - הו

, לרבות תוספת יוקר ופיצוי התייקרות;  ״שכר״ - שכר יסוד חודשי

ם שכר, נ ם ותשלומים אחרים שאי תי רו בות הנאה, שי  ״תשלומים אחרים״ - הענקות, טו

. נתו סת בתקופת כהו נ ם לחבר הכ י תנ י למים או הנ  המשו

 פרק גי: הועדה הציבורית

ת חוק ראו ום הו רית לצורך קי בו עדה צי ה ו עדת הכנסת, תמנ  3. (א) הכנסת, לפי הצעת ו

 זה.

יבחר , גי ציבור, ובלבד שלא י רכבת מחמישה נצי ה מו רית תהי בו עדה הצי  (ב) הו

ת ישפיעו על שכרו או על גמלתו. רי בו ה הצי עד ו ג ציבור מי שהחלטות ה  כנצי

עדה. רית מקרב חברי הו בו עדה הצי סת תמנה את יושב ראש הו  (ג) הכנ

על ת ו רי בו עדה הצי י הו ו נ דעה על מי ו סת יפרסם ברשומות ה  (ד) יושב ראש הכנ

 הרכבה.

ם מינויו. ו ם מי י ה חמש שנ ת תהי רי בו ה הצי עד ו תו של חבר ה נ  (ה) תקופת כהו

ה רצופות. נ ת יותר משתי תקופות כהו רי בו עדה הצי כהן חבר בו  (ו) לא י

ו דרך קבע למלא ל לכהן בה או שנבצר ממנ רית, או חד עדה הציבו  (ז) נפטר חבר הו

ת סעיף זה. ראו לו הו יחו עדה חבר אחר, ו נה לו ת תפקידו, ימו א  י

נם רית שאי בו עדה הצי ם גמול לחברי הו סת תקבע הוראות בדבר תשלו נ עדת הכ  4. ו

תה בסעיף 35 לחוק שירות רית כמשמעו בו נה או מקופה צי  מקבלים שכר מאוצר המדי

ם שיועסקו י הלי נ ם מי בדי לעו ם ו עצי ו י כן ל , ו י 1970 ת) [נוסח משולב], התש״ל- גמלאו ה( נ י  המד

 על ידה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרה

 הגדרות

 ועדה ציבורית

 גכעל

 מוצע על כן להטיל על ועדה ציבורית חיצונית
 ובלתי תלויה את הסמכות לקבוע את השכר ותשלומים

 אחרים הניתנים לחברי הכנסת בתקופת כהונתם.

 להערכת הועדה, עלותו השנתית המשוערת של
 החוק היא 137,000 ש״ח. הועדה מציעה כי המימון יבוא

 מתקציב הרזרבה של הכנסת.

 כיום, לפי חוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-1949,
 והחלטת הכנסת, קובעת ועדת הכנסת את השכר

 ותשלומים אחרים לחברי הכנסת.

 מצב זה שבו חברי •הכנסת מחליטים לגבי שכרם
 מעורר ביקורת ציבורית.

 * הצעת חוק מסי פ/684; הועברה לועדה ביום ט;׳ו בכסלו'התש׳׳ס (29 בנובמבר 1999).
 י ס״ח התש״ל, עמי 65.
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 של הועדה
 הציבורית

יה, בבל שלא נקבעו סדרי נוהל נ ו י די הל ו נ דתה ו רית תקבע את סדרי עבו בו עדה הצי  5. (א) הו
ה ופרסום החלטות ק ז ן ח  ב

ת לפי חוק זה יפורסמו ברשומות. רי בו עדה הצי ת הו  (ב) החלטו

על תשלומים אחרים המלצות והחלטות סת על שבר ו עדת הכנ י ו רית תמליץ בפנ בו עדה הצי  6. (א) הו

א להמליץ על דרכי הצמדתם  המפורטים בסעיף קטן (ה) לחברי הכנסת, ורשאית הי

ם. נ ו עדכ  ו

ך 14 יב בתו סת ותקבל תוקף מחי נ עדת הכ ו רית תוגש ל בו עדה הצי  (ב) המלצת הו

גשה בקשה לפי סעיף קטן(ג). ם הגשתה, אלא אם כן הו ו ם מי מי  י

ום הגשת המלצת ך 14 ימים מי סת לפחות רשאים, בתו עדת הכנ  (ג) חמישה חברי ו

ן ו ים די סת תקי עדת הכנ , ו ן בהמלצה במליאת הועדה־ רית, לבקש בכתב, לדו עדה הציבו  הו

ם הגשת הבקשה. ו ם מי ך 30 ימי  בהמלצה ותחליט בתו

עדה הציבורית, תוחזר ההמלצה ת את המלצת הו עדת הכנסת לדחו טה ו  (ד) החלי

ה החלטתה תהי רית, ו עדה הציבו ע הו ן תכרי ו י ן מחורש; לאחר הד ו ת לדי רי בו עדה הצי ו  ל

יב. בעלת תוקף מחי  סופית ו

י ץ כ י ת להמל רי בו ה הצי עד ו  (ה) במסגרת סמכותה לפי סעיף קטן (א) רשאית ה

ם המפורטים להלן:  ישולמו תשלומים אחרי

סת בהתחשב בתפקידם, במקום מגוריהם, נ ים לחברי הכ נ מים שו  (1) תשלו

ה הציבורית; עד ו ל גורם אחר שתקבע ה רותם או בכ  בתקופת שי

נה ת נסיעה, החזקת רכב, כלכלה, לי צאו י הו סו ים לכי נ ם שו מי  (2) תשלו

י תפקידם של חברי הכנסת, בהתאם לאופי לו ת במי ו כ ו ר ת הכ חדו ו ת מי צאו הו  ו

 המשרה:

ת ולקופת גמל.  (3) •תשלומים לקרן השתלמו

נות  פרק ד׳: הוראות שו

א ראש ממשלה, שר או סגן שר. סייג לתחולה סת שהו  7. חוק זה לא יחול על חבר הכנ

* - בטל. ביטול חוק שכר  8. חוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949ו

 חברי הכנסת

ה שמירת תוקף ח חיקוק שהי סת שנעשתה מכו ם לחברי הכנ ן שכר ותשלומים אחרי י  9. החלטה לענ

ה סותרת החלטה בעלת נ ל שאי כ ד בתוקפה כ ך לעמו  תקף ערב תחילתו של חוק זה תמשי

עדה די הו נתה על י ד לא שו רית לפי הוראות חוק זה או כל עו בו עדה צי ה ו תנ יב שנ  תוקף מחי

ת בהחלטה כאמור. רי בו  הצי

סת אברהם יחזקאל נ  חבר הכ

 2 ם״ח התש׳׳ט, עמ׳ 41.

 הצעות חוק 2867, כ׳ באדר כ׳ התש״ם, 27.3.2000 353

« 



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק חניה לנכים (תיקון)(תג נכה), התש״ס-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו, במקום ההגדרה  תיקון סעיף יו ו. בחוק חניה לנכים, התשנ׳׳ד-993וי

 ״תג נכה״ יבוא:

, הנושא, מצדו  ״״תג נכה״ - תג שנתנה רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה2

 האחד - מספר היתר שנתנה לנכה רשות הרישוי, ומצדו השני - את שם הנכה

״.  ומספר הזיהוי שלו;

 תיקון סעיף.2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום הרישה יבוא ״נכה הנוהג ברכב, רשאי להחנותו במקום

 שאין החניה מותרת בו, אם הצמיד לחלק התחתון של השמשה הקדמית ברכב את תג

 הנכה, והתקיימו כל אלה:״;

 (2) בסעיף קטן(ב), המילה ״עבורו״ - תימחק;

 (3) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) השתמש אדם שאינו נכה בתג נכה שלא בנסיבות האמורות בסעיף

 קטן (ב), דינו - מחצית הקנס האמור בסעיף ו6(אץו) לחוק העונשין,
 התשל״ז-977וג

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום **.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהתאם למוצע, נכה יוכל לחנות עם רכב שבו הוא
 משתמש או שבו הוא מוסע במקומות המותרים לחניה
 לבעל תג נכה לפי החוק, בלי קשר לשאלה אם הרכב

 שייך לו או למישהו אחר. ״ • י

 עוד מוצע לקבוע הוראה עונשית לגבי מי שעושה
 שימוש לרעה בתג נכה.

 חבר הכנסת מאיר שטרית

 חוק חניה לנכים, התשנ״ד-1993 (להלן - החוק),
 כנוסחו היום, קובע כי ״תג נכה״ הוא ״תג הנושא את שם
 הנכה ואת מספר הרכב שנתנה רשות הרישוי
 כמשמעותה בפקודת התעבורה, לנכה עבור רכב
 שבבעלותו״. מכאן שתג הנכה ניתן לרכב של הנכה ולא
 לנכה עצמו. התוצאה היא, שאם הנכה אינו בעל הרכב,
 למשל אם הרכב שייך למקום עבודתו או למשפחתו, או
 שנהג אחר מסיע אותו ברכבו, הוא אינו זכאי להשתמש

 בתג נכה.

 * הצעת חוק מס׳ פ/549; הועברה לועדה ביום ח׳ בכסלו התש׳׳ם (17 בנובמבר 1999).
 ״ המועד ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

 י ס״ח התשנ״ד, עמ׳ 28.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 * ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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