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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הזנעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מם׳ 1¡־}(ועדת
 אפוטרופסות לנפגעי השואה), התשס״ב-2002־

, בסעיף 34, אחרי פסקה  תיקון סעיף 34 1. בחרק הכשרות המשפטית והאפוטורופסות, התשב״ב-1962ו

 {3) יבוא:

 ״(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה, שהרכבה:

 (ו) נציג משרד הבריאות:

 (2) נציג מרכז ארגוני השואה או בציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה:

 (3) נציג ציבור.״

, בסעיף 39, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:  בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ׳־א-ו199ג

 ״(ג) (1) החליט המנהל לשחרר נפגע שואה או להעבירו לבית הולים אחר או קבע
 שנפגע השיאה יכול לדאוג לענייניו, יפרט כהודעה כאמור בסעיף קטן >א) את

 נימוקיו:

 (2) ראש שירותי בריאות הנפש ידווח, מדי שנה, לועדת החוקה חוק ומשפט
 של הכנסת, על מספר ניצולי השואה השוהים בבתי החולים, מספר ניצולי
 השואה שהועברו מבית חולים אחד למשנהו, מספר ניצולי השואה שהשתחררו
 מבתי החולים ומספר ניצולי השואה המאושפזים שנפטרו: הדיווח יכלול גם

 פירוט סוגי הנימוקים כאמור בפסקה (ל).״

 תיקון חיק 2.
 טיפול בחולי

 נפש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה לאפשר הקמת ועדה, ובה
 שלושה חברים; אחד מהם יהיה מנהל בית החולים שבו.
 מאושפז ניצול השואה או נציגו, אחד יהיה נציג מרכז
 ארגוני השואה בישראל, או נציג גוף המטפל בעניני
 נפגעי השואה, בגון עמותת ״עמך״ העוסקת בטיפולים
 נפשייס לניצולי השואה, ואחד יהיה נציג ציבור שימונה
 על ידי בית המשפט. הועדה לא תהיה זכאית לשכר והיא

 תפעל בהתנדבות לטובת הציבור הפגוע הזה.

 הצעת חוק זו אינה מחייגת תוספת תקציב. המימון
 יהיה בעיקר מכספי הניצולים המאושפזים. אם יש לה
 השלכה לגבי גמלאות של נרדפי הנאצים, הרי שניצולי
 שואה אלה כבו־ נכללו בתחזיות של משרד האוצר בעת
 תיקון חוק נכי רדיפות הנאצים שביטל את מועד

 ההתיישנות להגשת תביעות.

 חברי הכנסת: אברהם הירשזון, קולט אביטל, נסים
 זאב, אליעזר זגדברג, בעמי חזן, יעקב ליעמן,
 רחמים מלול, יהושע מצא, יצחק סבן, יוסף

 יצחק פריצקי, מיכאל קליינר, איוב קרא

 בבתי החולים הפסיכיאטריים במדינת ישראל
 מאושפזים כמה מאות ניצולי שואה שקיים לגביהם
 חשש כי אין מי שידאג לצורכיהם ואין מי שיפקח על
 מינוי אפוטרופוס להם. אנשים אלה זקוקים וראויים

 לתשומת לב מיותרת.

 נתון זה התגלה עקב כמה תחקירים שנערכו לגבי
 ניצולי שואה החיים בבתי חולים פסיכיאטריים במדינת

 ישראל.

 עוד החברר כי הלק מניצולי שואה אלה שאין
 ברשותם כסף, זכאים למעשה לקבל הגמול של נבי
 רדיפות הנאצים ממשרד האוצר, אלא שאץ מי שיגיש
 תביעה זי בשמם ובעבורם. חוסר יכולת זה פותח מעגל
 בלתי הגיוני של אי אספקת צרכים בסיסיים לאותם
 ניצולי שואה אשר חלקם לא מתקשרים בלל עם הסביבה

 ולחלקם אץ בל קרוב או מבר המתעניין בגורלם.

- הצעה חוק מס׳ פ/ו3דו; הועברה לועדה ביום ט״ז בתמוז התש״ס (19 ביולי 2000).
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