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 מתפרסמת בזה הצעת החוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום)(תיקון מם׳ 26), התשם״ב-2002י

 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-950 ו י(להלן־ החוק
 העיקרי), אחרי סעיף 8ג יבוא:

 הוספת סעיף 8ד ו.

 ״תגמולים 6ד. (א) אלמנה של נספה שנישאה־ ישולמו לה
 לאלמנה שנישאה תגמולים חודשיים בשיעור של 30%
 מהתגמולים שהיתה זכאית להם לפי חוק זה,

 אילולא נישאה.
 (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בזכויות לפי

 סעיף 13״.

 בסעיף 2וא(א) לחוק העיקרי, במקדם הרישה המסתיימת במילים ״להעניק לאלמנה כאמור׳׳
 יבוא:

 ״בנוסף על האמור בסעיף 8ד, רשאי קצין התגמולים להעניק לאלמנה של נספה שנישאה,״.

 תגמולים חודשיים לפי סעיף 8ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ז לחוק זה, ישולמו מיום
 תחילתו של חוק זה גם לאלמנה של נספה שנישאה לפני תחילתו של חוק זה.

 תיקון סעיף 2וא

 תהילה ותחולה

 הסבר
 בהצעת חוק וו מוצע להעניק לכל אלמנה של חייל שנספה
 שנישאה־ תגמול חודשי בשיעור של 30% מהתגמול החודשי
 שהיתה זכאית לו לולא נישאה. מטרת התיקון המרצע לעודד
 אלמנות להינשא בדת ובדין. כמו בן, התגמול החודשי יסייע
 לאלמנה שנישאה מחדש לפרנס את עצמה ואת ילדיה בכבוד.

 מאחד שמוצע להעניק לאלמנה שנישאה תגמול חודשי
 בשיעור של 30% בלבד מהתגמול החודשי שהיתה זכאית לו

 לולא נישאה, מוצע שזכותה למענק לא תיפגע.

 להערכת משרד האוצר, להצעת החוק עלות של כ־25
 מיליון שקלים חדשים: להערכת המציעים, אין להצעת החוק
 עלות, משום שכיום אלמנות אינן נישאות במתכוון ולפיכך הן

 ממשיכות להיות זכאיות לתגמולים בשיעור של 00%ו.

 דברי
 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תעלולים ושיקום),
 התש״י ׳1950 (להלן: חוק משפחות חיילים) מעניק לאלמנה של
 חייל שנספה במערכה תגמולים חודשיים. סעיף 12 לחוק קובע
 שאלמנה כאמור שנישאה־ בטלה מיום נישואיה זכותה
 לתגמולים החודשיים, אך היא זכאית במקום זאת למענק
 בשיעור של פי שישים מהתגמול החודשי שהיתה זכאית לו
 לפני שנישאה; ואס פקעו נישואיה, ישולמו לה, מיום פקיעת
 הנישואין, אותם תגמולים שהיו משתלמים לה לולא נישאה,

 ואין היא חייבת להחזיר את מענק הנישואין,

 שלילת התגמול החודשי מאלמנה שנישאת גורמת לכך
 שאלמנות של חייל שנספה מעדיפות לקיים משק בית משותף
 עם בן זוגן בלא חופה וקידושין או להינשא בקידושין פרטיים
 בסתר ללא ידיעת הרשויות. כמו בן, אלמנות שנישאו
 מתגרשות באופן פיקטיבי וממשיכות לחיות עם בן זוגן. כל זאת,
 בשל העובדה שעל פי חוק משפחות חיילים עם נישואיהן,

 בטלה זכותן של אותן אלמנות לתגמול חודשי,

 חברי הכנסת: זבולון אורלב. יצחק גאטלה, יעל דיין, חייב דרוקמן, נעמי חזן, דוד טל, אליעזר בהן, יוםי בץ, סופה לנדבר,
 דחמיב מלול, יהודית נאות, יאיר פרץ.

 הצעת חוק 3161, כ״ט בתמוז התשס״ב, 7.2002.?

 * הצעת חוק מסי פ/395ו• הועברה לועדה ביום י״א בסיוון התש״ס(ג<1 ביוני 2000),
 ו כרה התש״י, עמ׳ 162.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 הצעת חוק מבוני כושר(רישוי ופיקוח)(תיקון)(אימון קטינים), התשס״ב-2ס20*

 1. בחוק מכוני כושר(רישוי ופיקוח), התשנ״ד-1994 י(להלן ־ החוק העיקרי), בסעיף 3 - תיקון סעיף 3

 (1) האמור בו יסומן (א) ובסופו יבוא •ישר המדע, התרבות והספורט, באישור ועדת
 החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לפטור סוגים מיוחדים של מכוני כושר מהוראת

 סעיף קטן זה־, אין באמור בסעיף קטן זה בדי לגרוע מהוראת סעיף קטן(ב).״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) בעת אימון קטינים במכון כושר יהיה נוכח במקום מדריך בעל הכשרה
 מתאימה להדרכת קטינים בכושר גופני ובריאות, אשד הוא בלבד יהיה
 רשאי ללמד את הקטינים את דרבי ההפעלה של המכשירים ולפקח על
 אימונם: שר המדע, התרבות והספורט רשאי לקבוע הוראות בדבר תובן
 והיקף ההכשרה הנדרשת לעניין הדרכת קטינים במכון כושר, בדבר היחס
 המספרי המתאים בין מספר המתאמנים הקטינים לבין מספר המדריכים,
 בדבר מגבלות גיל לגבי שימוש במכשירי כושר מםליימיס או לגבי סוגי

 אימון מסויימים וכן בדבר כללי בטיחות מיוחדים לעניין אימון קטינים.

 (ג) אין בסעיף זה כדי לגדוע מהוראות סעיף 2 לחוק הספורט.״

 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4

 (1) בסעיף קטן(א) אחרי ׳•תעודה רפואית״ יבוא ״אשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו
 להגעתו של המתאמן למכון הכושר״;

 (2) בסעיף קטן(ב) בסופו יבוא ״(להלן ־ הצהרת בריאות); היה המתאמן האקראי קטין,
 ימציא למכון הכושר הצהרת בריאות כאמור, החחומה בידי אחד מהוריו או

 אפוטרופסו.,׳;

 (3) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ׳(בו) מכון כושר יאפשר לקטין להתאמן כמתאמן קבוע, רק אם ימציא לו תעודה
 רפואית כאמור בסעיף קטן(א) מדי שנתיים, והצהרת בריאות חתומה בידי
 אחר מהוריו או אפוטרופםו בכל שנה בה לא היה עליו להמציא הצהרת

 בריאות כאמור.״

 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5

 (1) בסעיף קטן(א) במקום ״הסכמה של נציגו״ יבוא ״הסכמה בכתב של אחד מהוריו
 או אפוטרופםו״;

 (2) סעיף קטן(ב) ־ יימחק.

 דבריהםבר
 לצורך בחינת הסוגיה האמורה, נתבקש צוות מומחים
 לבחון את הנושא, על ידי יושב ראש וועדת החינוך והתרבות
 של הכנסת. הצוות מנה את ריר ברק ירוחם (יו״ר), דייר ברקת
 פלק, מר אלי סדדס, גב׳ עטרה דפני, דיר מוקי יניב ומר אורי
 אפק (מרכז הצוות). הצוות בחן את הסוגיה של אימון ילדים
 ומתבגרים בחדרי כושר, ועל סמך בחינת הנסיון והידע העולמי
 שנ־בבר בתחום, נסיונם של חברי הצוות ובן חוות דעת שהוגשו

 התשס״ב(4 במרס 2002).

 התפתחות המדע והרפואה בכלל ותיאוריות אודות
 התפתחותם הפיסית של מתבגרים בפרט, הביאו מומחים מן
 התחום להכרה בכך, כי אין בשימוש של מתבגרים וילדים
 במתקנים של חדרי כושר משום נזק מיוחד לגופם ולהתפתחותם
 הפיסית. והוא אף יכול לתרום רבות להתפתחותו של הילד

 והמתבגר.

 * הצעות חוק מסי פ/3294, פ/3325; הועברו לועדה ביום כ״ב באדר
 1 ם״ח התשנ״ד. עבי׳ 0ו1.

 הצעת חוק ו6ו3. כיט בתמוז התשס״ב, 9.7.2002 848



 ההצעה הנוכחית באה לתקן את הוראות החוק הקיים
 ברוח ההמלצות האמורות, ולאפשר לילדים ולמתבגרים
 להתאמן בחדרי כושר תחת הדרכה מתאימה. לפיכך, מוצע
 לבטל את האיסור הגורף הקיים היום לגבי אימון קטינים מתחת
 לגיל 14, ולקבוע כי אימון ילדים ומתבגר־ם ייעשה רק על ידי
 מדריכים בעלי הכשרה מתאימה. מוצע כי שד המדע התרבות
 והספורט יקבע הוראות בדבר ההכשרה הנדרשת לעניין זה,
 ברבר היחס המספרי הנאות בין המתאמנים למאמנים לגבי
 ילדים ומתבגרים, וכן מגבלות וכללים נוספים לעניין זה. בן
 תוקנו ההוראות בדבר הסכמת ההורים או האפוטתפוס
 והצהרת הבריאות שעל מכון הכושר לקבל מקטין, כך שניתן
 יהיה לוודא באופן שוטף כי הקטין כשיר לאימון במבוי הכושר.

 מאחר שקיימים מכוני כושר מסוגים מסויימים אשר
 עשויה להיות הצדקה לפטרם מחובת נוכחות של מדריך בכל
 עת(כגון בבתים משותפים או במקומות עבודה) מוצע להקנות
 לשר סמכות לפטרם כאמור. עם זאת, מוצע להבהיר כי בפטור
 האמור אין בדי לסייג אה חובת הנוכחות של מדריך בעל

 הכשת: מיוהדת באשר מתאמנים במקום קטינים.

 לו, גיבש את המלצותיו והגישן לוועדת החינוך והתרבות של
 הכנסת ביום 24 באוקטובר 2001.

 הצוות הגיע למסקנה כי הפעילות בחדר הכושר מבחינת
 אפיונה אינה שונה מהותית מפעילות גופנית בענפי ספורט
 אחרים בהם אין הגבלה על גיל הרשאים להתאמן וכי מכשירי
 הכושר הם אמצעי עזר אשר אין להתייחס אליהם באופן שונה
 מאמצעי עזר אחרים (כגון כדורי כוח, גומיות כושר וכדו׳). עם
 זאת, ראה הצוות חשיבות בכך כי בתוכנית הלימודים על פיה
 מוכשרים מדריכים להדר הכושר ישולבו נושאים הנוגעים
 להדרכת ילדים ומתבגרים בגון אפיוני הגיל השונים מבחינה
 פיסיולוגית, אנטומית, פסיכולוגית ואורטופדית. שיטות לאימון
 ולהדרכת ילדים ומתבגרים, בטיחות, וציוד ומכשירים

 המתאימים לעבודת כוח של ילדים ומתבגרים.

 בין המלעות הצוות מוצע לבטל את האיסור הקיים היום
 בסעיף 5(ב) על קטין מתחת לגיל 14 להתאמן בחדר כושר,
 ובמקביל לקבוע הוראה על פיה אימון ילדים ומתבגרים בחדר
 כושר יתבצע רק על ידי מדריכים שקיבלו הכשרה מתאימה.

 חברי הכנסת: תמר גחינסקי, כיוחמד ברבה. עליאמ מחול, זבולון אורלב.

 הודעה על תיקון טעות

 (1) בהצעת חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשם׳יבי2002 שפורסמה בחוברת מסי 3147 נשמטו מספרי
 הצעות החוק הפרטיות שהיוו בסיס להצעה, ואלו הן:

 הצעת חוק מט׳ פ/2650: הועברה לועדה ביום טייר בסידן התשסי׳א (6 ביוני ו200): הצעת חוק מסי פ׳2806,
 הועברה לועדה ביום כ״ח בחשון התשס״ב(14 בנובמבר 2001); הצעת חוק מסי פ/8ז30; הועברה לועדה ביומ
 ו׳ בכסלו התשם״ב(21 בנובמבר 2001); הצעות חוק מסי פ/3016, פ/דוס3, פ/3019, פ/3020; הועברו לועדה ביום

 י״ב בכסלו התשס״ב (27 בנובמבר 2001).

 (2) בהצעה חוק הממשלה (תיקון מס׳ 2) (וערת בדיקה ממשלתית), התשס׳׳ב־2002 שפורסמה בחוברת מם׳ 3146,
 בסעיף ו, בסעיף 8א המוצע, נשמטה המילה ־לבדיקת״ שצריכה לבוא אחרי המילים ״מינה שר ועדה׳,,

 הצעת חוק 3101, כ״ט בתמוז התשם״ב, 9.7.2002
 סודר במחלקת הדפוס בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי
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 המחיר 1.34 שקלים חדשים


