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 הודעת המערבת



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 הצעת חוק הקולנוע (תיקון מם׳ 2) (תקציב הקולנוע), התש״ם-2000*

, בסעיף וו(ב), הטיפה המתחילה במילים ״ובלבד  תיקון סעיף 11 1. בחוק הקולנוע, התשנ״ט-999ו ו

 שהסכום שיוקצה״ - תימחק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המגבלה הקבועה גסיפה הוספה במסגרת חוק
 ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
 התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000),

 התש״ם-2000. (ם״ח התש״ם, עמי 99 (סעיף 29))

 מוצע לבטל מגבלה זו ולהחזיר את המצב
 לקדמותו.

 להערכת משרד האוצר העלות התקציבית של
 הצעת חוק זו היא בחמישים וחמישה מיליץ שקלים
 חדשים. המקור התקציבי הוא סעיף תקציב הרזרבות של

 משרד האוצר.

 סעיף 11 לחוק הקולנוע, התשנ״ט-999ו, שענינו
 ״תקציב קולנוע״ קובע בסעיף קטן(ב) לאמור:

 ״(ב) במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב
 הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה:

 (1) 50% מסכום התמלוגים המועברים
 לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות

 השניה;

 (2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים
 6לתב) ו־6נו(א) לחוק הבזק;

 ובלבד שהסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע כאמור
 לא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים.״

 חברי הכנסת: יורי שטרן, קולט אביטל, יולי־יואל אדלשטיין, זבולון אורלב, טלב אלסאנע,

 נעמי בלומנטל, אלי בן־מנחם, ויקטור בריילובםקי, מוחמד ברכה, עזמי בשארה, רומן

 בדונפמן, תמר גוז׳נםקי, עוזי ברעם, זהבה גלאון, חוסניה ג׳בארה, יעל דיין, אילן גילאון,

 עבי הנדל, עבד־אלמאלכ דהאמשה, רחבעם זאבי, אברהם הירשזון, נעמי חזן, אבשלום

 וילן, אחמד טיבי, אליעזר זנדברג, אליעזר כהן, תאופיק חטיב, יוסי כץ, אברהם יחזקאל,

 ציפי לבני, חיים כץ, מקסים לוי, ישראל כץ, אביגדור ליברמן, מוחמר בנעאן, עוזי לנדאו,

 לימור לבנת, יוסף לפיד, נחום לנגנטל, עםאם מח׳ול, סופה לנדבר, רוני מילוא, ענת מאור,

 מיכאל נולדמן, האשם מחאמיד, אורי סביר, יהודית נאות, אברהם פורז, דני נוה, יוסף

 יצחק פריצקי, גדעון עזרא, אלכסנדר עינקר, עמיר פרץ, איוב קרא, משה קצב, אמנון

 רובינשטיין, דליה רבין־פילוםוף, גנדי ריגר, ראובן ריבלין, מאיר שטרית, יובל שטייניץ,

 ויצמן שירי

 * הצעת חוק מם׳ פ/5ו13; הועברה לועדה ביום ב׳ באדר ב׳ התש״ס (27 במרס 2000).
 י ם״ח התשנ״ט, עבד 53; התש״ס, עמי 99.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעמ ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה(מזונות)(תיקון מס׳ 4) (מזונות ילדים, שיפוי
 וערבות), התש״ם-2000*

 ו. בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי״ט-959וי (להלן 7• החוק העיקרי), תיקון סעיף 3א

 בסעיף 3א -

 (1) בכותרת השוליים, אחרי ״קטין״ יבוא ״וילד בגיר״;

 (2) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) אביו ואמו של קטין ושל ילד בגיר חייבים במזונותיו, עד שימלאו לו 21

 שנים.״;

 (3) בסעיף קטן(ב), אחרי ״בידי מי מוחזק קטיף יבוא ״או על שולחנו של מי סמוך ילד

 בגיר,״;

 (4) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) שיעור המזונות לילד בגיר יהיה אותו השיעור שלו זכאי קטין ואולם בית

 המשפט רשאי, בהתחשב בין השאר בהכנסותיו של הילד, להפחית משיעור

 המזונות לפי סעיף זה.

 (ד) נפסקו מזונות לקטין, יימשך החיוב במזונות גם בהיותו ילד בגיר אלא אם

 כן קבע בית המשפט אחרת, בהתאם להוראות סעיף קטן(ג).

 (ה) ילד בגיר שנישא אינו זכאי למזונות לפי סעיף זה משעה שנישא.

 (ו) בסעיף זה, ״ילד בגיר״ - ילד, מעת שמלאו לו 16 שנים ועד הגיעו לגיל 21
 שנים.״ י י י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפסקת הזכות למזונות של ילדים מעל גיל 18
 מהוריהם, לפי החוק לתיקס דיני המשפחה (מזונות),
 התשי״ט-959ו, פוגעת במיוחד בבנים ובבנות שהוריהם
 גרושים או חיים בנפרד ושאחד ההורים ממשיך בפועל

 לשאת בהוצאות.

 מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי ההורים יהיו
 חייבים להמשיך ולשלם דמי מזונות לילדיהם עד הגיעם
 לגיל 21; עוד מוצע בי בית המשפט יהיה רשאי להפחית
 את החבות במזונות בהתחשב בהכנסותיו של הילד -

 אם יש לו הכנסה.

 סעיף ד ^ על פי החוק לתיקון דיני המשפחה
 (מזונות), התשי״ט-1959 (להלן - החוק),
 בלשונו היום, פוקעת חובתם של הורים לשאת במזונות
 ילדיהם בהגיעם לגיל 18; בדרך כלל בני ה־18 משרתים
 שירות חובה בצה״ל או נמצאים במסגרות אחרות שאינן

 מאפשרות להם להשתכר.

 בחוקי גמלאות שונים, הכירה המדינה בזכות
 לגמלה של ילד לאחר הגיעו לגיל 18. בך למשך ההגדרה
 ״ילד״ בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
 1995, לענין קצבת שאירים, כוללת גם מי שמלאו לו 20

 עד 22 שנים, בהתאם למסגרת שבה מצוי הילד.

 הצעת חוק פ/799; הועברה לועדה ביום י״ג בטבת התשיס (22 בדצמבר 1999).
 םי׳חהתשי״ט, עמי 72.
 ם״ח התשל״ב, עמ׳ 87.
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 2. בסעיף 12 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) בבוא בית המשפט לאשר הסכם בדבר מזונות של קטין, רשאי בית המשפט

 ליתן כל החלטה שימצא לנבון בענין תוקפם של ערבות או של הסבם שיפוי שניתנו

 בקשר להסבם בדבר מזונות הקטין, או בעגין מועד הפעלתם.״

, בסעיף ו, בהגדרה ״זוכה״, בסופה  3. בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל״ב-972ו2

 יבוא ״או לילדו הבגיר, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),

 התשי״ט-959 ו, הסמוך על שולחנו״.

 4. תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו ואולם לא יימשך החיוב במזונות

 שנפסקו לילד בגיר לפי הוראות סעיף 3א(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה אם פסק

 הדין המחייב במזונות הקטין ניתן לפני תחילתו של חוק זה, בל עוד לא פסק בית המשפט

 אחרת.

 תיקון סעיף 12

 תיקון חוק
 המזוהות (הבטחת

 תשלום)

 תחילה ותחולה

ר ב ס  ה

 סעיף 3 חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל״ב-
 1972, מאפשר לאישה לתבוע מהמוסד
 לביטוח לאומי, במקום מהחייב, מזונות שנפסקו לטובת
 ילדה עד לסכום הקבוע בתקנות׳, מוצע שאפשרות זו

 תוקנה עד הגיע הילד לגיל 21 שנים.

 לחוק עלות תקציבית שתמומן מסעיף הרזרבות של
 תקציב המדינה.

 חברי הכנסת: ענת מאור, אברהם הידשזון

י ר ב  ד

 סעיף 2 במצב הקיים יש לבית המשפט הסמכות
 להתערב בהסכם שהושג לענין מזונות
 הילדים, כאשר מתברר לבית המשפט כי ההסדר שהושג
 נוגד את טובת הילד. התיקון המוצע בא לאפשר לבית
 המשפט להתערב גם בהסכם ערבות או שיפוי שניתן
 לטובת ההורה החייב במזונות, למקרה שבית המשפט
 יתערב בהסכם למזונות הקטין ויחייבו לשלם מעבר למה

 שהוסכם.

 הסכמי ערבות ושיפוי כאלה גורמים לכך שהילד
 נמנע מלהגיש תביעה להגדלת המזונות וכתוצאה מכך

 טובתו נפגעת.

 הודעת המערכת

 בהצעות חוק ו288, התש״ס, התאריך המופיע על עמוד השער צריך להיות ״ג׳ בסיון

 התש״ס״ ולא כפי שפורסם.
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