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הצעת חוק הספורט )תיקון מם׳ ) (5ייצוג הולמ( ,התשם״ד2003-

2

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים)תיקון מס׳ גו()נכה השוהה מחוץ לישראל( ,התשס־ד . . . 2003-ג

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברות הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד ה א ״ ת של הכנסת:

הצעת חוק הספורט )תיקון מס׳ ) (5ייצוג הולם( ,התש0״ד~ב*200
הוספת סעיף 9א

.1

בחוק הספורט ,התשמ*ח988-וי ,אחדי סעיף  9יבוא:

־ייצוג הולם

9א.

)א(

בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט ,ארגון ספורט,

התאחדות

ואיגוד ,המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב,

התשפדה985-ו )בסעיף יזה
ג

 -גופי ספורט( ,יינתן ביטוי הולם ,בנסיבות

הענין ,לייצוגן של נשים ,בסוגי המשחית השוגים ,ובלבד שאם לצורך
ביצוע הוראות סעיף זה נדרשת העדפת אשה תינתן העדפה באמור אם
המועמדים כני שני המיניבז הם בעלי כישורים דומים.
)ב(

)ו(

גופי ספורט ידווחו בכתב ,אחת לשנה ,לועדה לקידום מעמד

האשה של הכנסת על ביצוע הוראות סעיף זה)בסעיף זה  -המח(:
הדוח יימסר לועדה לא יאוחר מיום  31בדצמבר של שנת הדוח.
)(2

הועדה תקיים דיון בדוח לא יאוחר מ־ 60ימים מיום מסירתו,

תעיר הערותיה ותגיש המלצותיה לשר ,כפי שתמצא לנבון.״

ד ב ר י
שיעור הנשים המכהנות בהנהלות ארגוני הספורט
כיום .נמוך מ־*«ו :זאת ועוד ,פחות מ־<ייי3ו מתקציב ענ3י
הספורט בישראל מוקצה לספורט נשים.
מטרות התיקון המוצע להביא לייצוג הולם שיי נשים
בתפקידים שונים באגודות ,בארגונים ,בהתאחדויות

הסבר
ובאיגודי ספורט ,דבר שיקדם הן את מעמד הנשים בספורט
והן את מעמד ספורט הנשים ,ולקדם את עקרון השוויון בין
המינים בתחום הספורט בישראל בפי שהוחל בחקיקה
בתחומי חיים אחרים.
חברות הכנסת :זהבה גלאון ,אורית נוקד

• הצעת מיק מס׳ פ/ג :11הועברה לועדה ביום כיה בסידן התשס״ג)» 2ביוני .(2003
 1ס״ח התמומ״ח ,עמי  ;122חתשס״ג ,עמי .61
 2ס*ח התעומ־ה ,עמי .60

2

הצעות מיק — הכנסת  ,28ב׳ בחשון התשסיד28.10.2003 ,

מתפרסמת בזה.הצעת חוק של חברת הבגסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים)תיקון מס׳ ) (15נכה השוהה מחוץ לישראל(,
התשם״ד003-ג*
ו.

בחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשייז 1957-י)להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  6יבוא:
״הוכחת 6א.
יי"

0

הוספת סעיף 6א

התובע תגמול לפי סעיף ) 14א( יתייצב אחת לששה חדשים להוכחת

חיים בנציגות ישראל ,ואם הוא אינו יבול לעשות בן מטעמים רפואיים ,יוכיח
חיים בדרך אחרת .הכל כפי שקבע שר האוצר; לא הוכיח התובע חיים כאמור
בסעיף זה ,רשאית הרשות המוסמכת לדחות את תשלום התגמול עד להוכחת
החיים.׳

.2

בסעיף  14לחוק העיקרי

-

תיקון סעיף 14

־

)ו(

בכותרת השוליים במקום ינ*ניעת תגמול־ יבוא ־תגמול במקרים מיוחדים ־,

)(2

במקום סעיף קטן)א( יבוא:

,

־)א(

נכה שקיבל תגמולים לפי סעיף  3וחדל להיות תושב ישראל יהיה זכאי

לתגמולים לפי סעיפים  4ו־4ד ,אם התקיים אחד מאלה:
)ו(

לא חלפו שנתיים מיום שעזב את ישראל;

)(2

הוא יצא מישראל למטרת ריפוי;

)(3

הוא קיבל תגמולים לפי חוק זה במשך תקופה של שלושים חדשים

לפחות לפני שחדל להיות תושב ישראל.־
תחילה ותחולה

) " .להלן  -יום התחילה(.

)א(

תחילתו של חוק זה ביום

)ב(

הזכאות לתגמול לפי סעיף 4ו)א() (3לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,תחל בראשון

בחדש שלאחר יום התחילה שבו הוגשה בקשה לפי הסעיף האמור לקבלת התגמול.
)ג(

תגמול לפי חוק זה לא ישולם בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
דברי

חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי־ז—) 1957להלן -
החוק( ,קובע בי נכה רדיפות הנאצים זכאי לתגמולים לפי
החוק האמור ,אם הוא עלה לישראל לפגי יום כ־ב בתשרי
התשייד )ו באוקטובר  (1953וביום כ״ט באדר התשי־ז )1
באפריל  (1957היה ,ולאחר מכן נשאר אזרח ישראלי ותושב
ישראל ,ודרגת נכותו אינה פחותה מ־) 25%סעיף  3לחוק
כלשונו היום(.
סעיף  14לחיק קובע כי לא ישולם לנכה רדיפות הנאצים
תגמול לגבי תקופה שבה הוא נמצא מחוץ לישראל שלא
למטרת ריפוי ,אם תקופה זו עולה על שנתיים.
תנאי בסיסי לקבלת התגמול כאמור בסעיף  3הוא תנאי
התושבות :תנאי זה מונע פעמים רבות מנכה רדיפות
הנאצים הנ!בקש להתגודד לעת זקנתו בקרבת בן משפחה
מחוץ למדינת ישראל את הזכות לתגמול כאמור.

הס ב ר
לתגמול מיוחד לפי סעיף 4ד לחוק ,בשלושה מקרים מיוחדים
בלבד ואלה הם:
־ לא חלפו שנתיים מיום שעזב את ישראל)סעיף ) 14א(
לחוק בלשונו היום(:
 הוא יצא מישראל למטרת ריפוי; הוא קיבל תגמולים לפי החוק במשך תקופה שלשלושים חדשים לפחות ,לפני שחדל להיות תושב ישראל.
על מנת למנוע ניצול לרעה של הוראות אלה ,מוצע
לקבוע כי התובע תגמול שאינו נמצא במדינת ישראל ,אך
דכאי לתגמול כאמור ,יתייצב אחת לששה חדשים להוכחת
חיים בנציגות ישראל.
להערכת משרד האוצר ,עלותה של הצעת החוק היא
כ־ 2מיליון שקלים חדשים לשנה.

מוצע לקבוע כי נכה רדיפות הנאצים שחדל להיות
תושב ישראל יהיה זכאי לתגמול לפי סעיף  4למק או
חברת הכנסת קולט אביטל

* הצעת חוק מס׳  :144/3הועברה לועדה ביום י־א בסמן התשס־ג) 11ביוני .(2003
י ס־ח התשי־ז ,עמי  ;103התשס״ג ,עמי  •24־־
יידו החדוילמ ייקבע בעת דדבגוז וזחוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

הצעות חוק — הכנסת  ,28ב׳ בתשון התשס״ד28.10.2003 ,
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*
המהיר  1.40שקלים חדשים

הצעות חוק  -הכנסת  ,28ב׳ בחשון התשס״ד 0.2005 ,ו28.
 »334-3030א < 5
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