רשומות

הצעות חוק
הכנסת
 14בינואר 2008

197

זי בשבט התשס״ח
עמוד

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מסי ) (16חישוב הכנסה לנכה נצרך ולנכה נזקק(,
התשס״ח2008-
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הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס׳ ) (5שימוש ביתרת הכנסות( ,התשס״דו2008-

117

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העליה ,הקליטה והתפוצות של הכנסת:

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מסי 6ו( )חישוב הכנסה לנכה נצרך ולנכה נזקק(,
התשס״ח*2008-
הוספת סעיף 4ד1

ו.

בדוק נכי ה מ ל ח מ ה בנאצים ,התשי״ד954-וי ,א ד ר י סעיף 4ד יבוא:
״חישוב הכנסה
ל
ל
כ

נ

ק

ה

ק

נ צ ר ך

ו

4דו.
נ כ ה

ע ל אף ה א מ ו ר ב ה ג ד ר ה ״ ה כ נ ס ה נוספת״ ,ב ח י ש ו ב
)א(
ה ת ג מ ו ל לפי ה ו ר א ו ת סעיפים 4ג או 4ד ל א תובא בחשבון קצבה
ה מ ש ת ל מ ת לפי ה ו ר א ו ת פרק י״א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסד
משולב[ ,התשנ״ה995-ו )בסעיף זה  -חוק הביטוח הלאומי(.
2

תגמול המשולם לפי הוראות סעיפים 4ג או 4ד ,לא ייחשב
)ב(
כ ה כ נ ס ה לעניין ה ה ס כ ם בדבר מתן ג מ ל א ו ת זקנה ו ש א י ר י ם
מיוחדות שנערך בין מ מ ש ל ת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי
לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי.״

דברי הסבר
חוק נכי ה מ ל ח מ ה ב נ א צ י ם  ,ה ת ש י ״ ד  9 5 4 -ו
)להלן  -החוק( ,מקנה זכאות לתגמולים לנכה העומד בתנאים
הקבועים בחוק  .סעיפים 4ג ו־4ד לחוק קובעים תגמולים
מיוחדים בשיעורים גבוהים מן התגמול החודשי הרגיל ,לנכה
נצרך ולנכה נזקק בהתאם לשיעורי נכותם  .לפי סעיפים אלה,
כל הכנסה נוספת ,לרבות קצבה או גמלה המשתלמת על פי
הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו
)להלן  -חוק הביטוח הלאומי( ,מנוכה מהתגמול בהתאם
לכללים הקבועים בחוק
חלק מנכי המלחמה בנאצים נתונים בקשיים כלכליים,
ומטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה היא להקל במעט
את מצבם לפיכך ,מוצע לקבוע כי קצבת הזקנה והשאירים
המשתלמת על פי פרק י״א לחוק הביטוח הלאומי לא תיחשב
כהכנסת הנכה הנזקק או הנכה הנצרך ,לפי העניין ,ולא תנוכה
מהתגמול האמור שהוא זכאי לו )סעיף 4דו)א( המוצע( .
כמו כן ,רבים מנכי המלחמה בנאצים עלו לישראל
בגיל מבוגר יחסית ואינם זכאים לקצבת זקנה ושאירים
כאמור אלא לגמלת זקנה ושאירים מיוחדת ,בהתאם להסכם

שנחתם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח הלאומי
בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות .לפי הסכם זה
נערך מבחן הכנסה כתנאי לקבלת הגמלאות  -מבחן שאינו
מופעל בחישוב קצבת זקנה ושאירים המשתלמת לפי פרק
י״א .מוצע לקבוע כי התגמול המשולם לנכה נצרך או לנכה
נזקק לא ייחשב כהכנסה לעניין ההסכם האמור
בעת הכנת ה צ ע ת החוק לקריאה השניה ולקריאה
השלישית ,תבחן ועדת העליה ,הקליטה והתפוצות של
הכנסת )להלן  -הוועדה( ,בין היתר ,את סוגיית מועד תחילתו
של ההסדר המוצע
עלות תקציבית
על יסוד הערכת מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
קבעה הוועדה שהעלות התקציבית של הצעת החוק היא
כ־ 60מיליון שקלים חדשים.
הצעת חוק זו היא הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 3ג
לחוק־יסוד :משק המדינה.

חברי הכנסת :צבי הנדל ,שלי יחימוביץ

הצעות חוק מסי פ 2286/17/ו־פ ;2702/17/הועברו לוועדה ביום י״ח בתמוז התשס״ז ) 4ביולי .(2007
ס״ח התשי״ד ,עמי  ;76התשס״ח ,עמי .81
ס״ח התשנ״ה ,עמי .210
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הצעות חוק  -הכנסת  ,197זי בשבט התשס״ח14.1.2008 ,

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

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מסי ) (5שימוש ביתרת הכנסות( ,התשס״ח*2008-
ו.

בחו ק להסדר ההימורים בסהורט ,התשכ״ז967-ו ולהלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף )9בה -
ו

)ו(

בפסקה ) ,(4במקום ״באמצעות ארגון ספורט״ יעוא ״בדרך אחרת״;

)(2

במקום פסקה ) (5יבוא:

ותיקון סעיף ב

״) 4% (5מסכום יתרו! ההכנסמת ,לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט ,שהפחות 0%ס
מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספ ורט העממי־חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור
תהיה בהתאם לאמות מיד ה שנקבעו לאגודות הספורב ולי לועדוני הספורט המסונפים
לאותם ארגונים; לעניין זה ,״ספורט עממי־חובב ני״  -כפ י שיקבע בזר המדע ה תרבות
והספורט בתקנות.״
.2

תחילתו של חוק זה ביום זה׳ בטבת התשס״ט )ו בינואר  ,(2009ובלב :ד שהותקנו תק נות לפ י תחילה
סעיף )9בו() (5לחוק העיק רי ,כנוסחו בחוה עזה.

דברי ה סב ר
הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה לקדם חלוקה
צודקת יותר של יתרת כספי ההכנסות מהימורים ,לצמצם
את בעיית התלות של אגודות הספורט ושל מועדוני הספורט
בארגוני הספורט ולהבטיח א ת ה ע ב ר ת מלוא התקציב
המחולק לאגודות ולמועדונים ישירות אליהם מחד גיסא,
ולקבוע תקציב ייעודי לארגוני הספורט עצמם מאידך גיסא
כך יזכו אגודות הספורט ומועדוני הספורט להקצבה גדולה
יותר וארגוני הספורט ימקדו את פעילותם בפיתוח הספורט
בכלל והספורט העממי והחובבני בפרט
ע ל פי החוק ל ה ס ד ר ה ה י מ ו ר י ם בספורט,
התשכ״ז967-ו )להלן  -החוק( ,הסכום שנותר בידי המועצה
להסדר ההימורים בספורט )להלן  -המועצה( מעריכת
הימורים )להלן  -יתרת ההכנסות( נועד לשמש לקידומם
ולפיתוחם ש ל תרבות הגוף ,החינוך הגופני והספורט
בישראל
כיום ,לפי סעיף )9בו() (5לחוק5% ,ו מהסכום שנקבע
לחלוקה לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט מועבר לארגוני
הספורט שאליהם מסונפים האגודות והמועדונים ,וכך נגרע
חלק מההקצבות שנועד להגיע ישירות לאגודות ולמועדונים
ומועבר למימון הוצאות הארגונים השונים
ועדות שהתכנסו עד היום לדון בנושאים אלה המליצו
להפריד באופן מוחלט את מעורבותם של ארגוני הספורט
מענפי ספורט מקצועניים .כך בדוח הוועדה לרפורמה במבנה
מערכת הספורט בישראל ,בראשות מר אריה מליניאק ,אשר
פורסם בשנת 993ו; בדוח הוועדה לבדיקת מבנה ודרך פעולתו
של הספורט בישראל ,בראשות השופט דב לוין ,אשר פורסם
בשנת 998ו; וכן בדוח הוועדה לבירור מצב ענף הכדורגל,
בראשות השופט אמנון סטרשנוב )להלן  -ועדת סטרשנוב(,

אשר פורסם בשנת  .2002בדוח ועדת סטרשנוב הומלץ
להמשיך את העשייה הברוכה של ארגוני הספורט בקידום
ספורט עממי־חובבני ,במקביל לניתוק מוחלט ולהפסקת
המעורבות של הארגונים במועדוני הספורט ההישגי־מקצועני
 היינו שתי הליגות העליונות בכדורגל ,ליגת־העל והליגההלאומית .כמו כן ,הומלץ לצמצם את היקף התמיכה בארגוני
הספורט
על כן ,מוצע לבטל א ת התקורה בסך 5%ו הנגרעת
מתקציבי אגודות ספורט ומועדוני ספורט ומועברת לארגוני
הספורט ,כך שההקצבות לאגודות ולמועדונים יגדלו ל־00%ו
מהסכומים המחולקים להם לפי החוק ,על פי אמות המידה
של הוועדה הציבורית אשר הוקמה לפי הוראת סעיף )9ב(2
לחוק.
עם זאת ,מוצע לקבוע כי סכום נפרד ,בשיעור של 4%
מיתרת ההכנסות ,יחולק לארגוני הספורט ,כדי לעודד את
ארגוני הספורט ולסייע להם לפתח אגודות ומועדונים ,בעיקר
לשם קידום הספורט העממי־חובבני ,בהתאם לאמות המידה
שנקבעו לחלוקה לאגודות ולמועדונים המסונפים לארגוני
הספורט על פי החישוב ,שיעור זה שווה ערך לשיעור של
5%ו הנגרע כאמור מתקציבי אגודות ספורט ומועדוני ספורט
ומועבר לארגוני הספורט .חלוקת  4%מיתרת ההכנסות
לארגוני הספורט תיעשה בהתחשב בחלוקת התקציב היחסית
ערב כניסת התיקון המוצע לתוקף ,בשימת דגש בתמיכתם
של הארגונים בספורט העממי־חובבני
כיוון שהמועצה כבר גיבשה את התקציב לשנת ,2008
מוצע כי ההסדר שבהצעת החוק יחול החל בשנת הכספים
 2009ולאחר שייקבעו בתקנות אמות המידה לחלוקת
הכספים

חברי הכנסת :רונית תירוש ,חיים אורון ,רוברט אילטוב ,זאב אלקין ,אלחנן גלזר,
יצחק גלנטי ,אבשלום וילן ,יואל חסון ,ישראל חסון ,אלכס מילר ,שרה מרום־שלו,
מיכאל נודלמן ,אורית נוקד ,דוד רותם ,ראובן ריבלין ,יוסף שגל
י הצעת חוק מס׳ פ7/ו ;2280/הועברה לוועדה ביום י״ט בחשון התשס״ח )ו 3באוקטובר .(2007
ס״ח התשכ״ז ,עמ׳ 42ו; התשס״ח ,עמ׳ .7
ו

הצעות חוק  -הכנסת 97ו ,ז׳ בשבט התשס״ח. 2008 ,ו4.ו
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