רשומות

הצעות חוק
י״ב באדר ב׳ הוזשנ״ב:

2135

? 1במרס 1992

עמדז

חוק הסעה בטיחותית לילדים חריגים ,התשנ״ב1992-
חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחיה ,התשנ׳יב1992-
חוק זכויות העיוור ,התשנ״ב1992-
תיקון עקיף:
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשב״ח1968-
חוק וזינוך מיוחד ,התשמ״ח1988-
התשנ״ב1992-
חוק פיצויים לחולי המופיליה נפגעי נגיף
חוק רשות השידור)תיקון מס׳  ,(9התשנ״ב1992-
חוק עידוד הספרות הישראלית המקורית ,התשנ״כ1992-
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מתפרסמת בזה הצעת חור ,מטעס ועדת הכלכלה של הכנסת:

חוק הסעה בטיחותית לילדיס חריגים ,החשנ״ב992-ו*
.1

הגזרות

][571

בחרק זה -

״הסעה״  -הסעה של חמישה ילדים חריגים או יותר בכלי רבב מטעם רשות מקומית או ארגון
ציבורי ,במישרין או באמצעות קבלן ,למוסד חינוכי ,לרבות מוסד מוכר שאינו מוסד לחינוך
מיוחד ,או לצורך טיפולים;
״מוסד חינוכי״  -מוסד לחינוך מיוחד:
״ילד חריג״  -מי שגילו בין שלוש שנים לעשרים ואתת שנים ושמחמת התפתחות לקויה של כשרו
הגופני ,השכלי ,הנפשי או ההתנהגותי ,מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת:
״ילד נכה״  -ילד חריג הסובל מליקוי גופני המור המרתק אותו לעגלת נכים ,או הנזקק למכשירים
אורטופדיים המוצמדים לגופו לצורך הליכה:
"ילד פגוע״  -ילד חריג הסובל מליקוי גופני ,שכלי או התנהגותי ,במידה המחייבת השגחה רצופה
בידי מבוגר:
״ארגון ציבורי״  -ארגון ארצי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים בעלי חריגות מסוג מסוים ,או
בקידום עניינם:
״רשות מקומית״  -עיריה או מועצה מקומית.
זכאות

להסעה

)א( בתחילת כל שנת לימודים יודיע מנהל של מוסד חינוכי ,לרשות המקומית או
.2
לרשויות המקומיות שהפנו ילד חריג למוסד ,אם הוא זקוק להסעה ,ומהו סוג ההסעה.
)ב( הרשות המקומית תדאג להסעתו של הילד החריג אל המוסד ולהחזרתו לביתו,
בהתאם לשעות הלימודים במוסד בו הוא לומד.
)ג( רשות מקומית הנדרשת להסיע ארבעה ילדים חריגים או פחות ,תתקשר עם רשות
מקומית סמוכה לשם הסעה משותפת :אם אין רשות סמוכה כאמור ,תהיה הרשות רשאית להסיע
את הילד החריג ברכב שאיני מיועד להסעת ילדים חריגים ,לרבות במוניות ובאוטובוסים המסיעים
תלמידים רגילים ,ובלבד שנתמלאו התנאים הבאים:
)(1

צורת הישיבה לא תפגע בבריאותו של הילד החריג:

י דברי הסבר
מוצע להסיע ילדים חריגים לבתי הםפר שבהם הם
 .3ילדים חריגים  -הזקוקים לחגורות בטיחות ואשר
לגבי חובת הליווי יינתן שיקול דעת למנהל בית הספר .מאחר
לומדים ברכב בטיחותי ,ולענין זה לחלק את הילדים המוסעים
שמרבית התלמידים נמנים עם הקבוצה השלישית נראה
לשלוש קבוצות
שההוצאה להתקנים הנדרשים לא תהיה גבוהה מדי .ביצוע
! .ילדים נכים  -אלה הנזקקים לרכב מיוחד ומשוכלל
הדרגתי יקל גם הוא על ספיגת ההוצאה.
ומונים פחות מ 10%מכלל הילדים המוסעים.
חלוקה זו מתחשבת בהתאמת כלי הרכב לצרכי הילדים
 .2ילדים פגועים  -הזקוקים למספר התקנים ולליווי
החריגים.
והשגחה של מבוגר נוסף לנהג.
* הצעת חוק מס׳ תתשכ׳׳ו :הועברה לועדה ב״ום־כ״ח באדר א׳ התשנ׳יכ ) 3במרס .(1992
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הצעות ו1וק  ,2135י״ב באדר כ׳ התשנ׳׳ב17.3.1992 ,

) (2הילד החריג ייאסף סמוך לביתו ויוחזר לאותו מקדם ,מבלי שייאלץ להמתין
בתחנת ביניים.
.3

רשות מקומית תפעיל שלושה סוגי הסעה:
)(1

סוגי הסעות

הסעה לילדים נכים בכלי דבב שיתקיימו בו התנאים הבאים:
)א( הגובה שבין הרצפה לתקרה של חלל התא המיועד לנוסעים יהיה לא פחות
מ־ 147ס״מ; בתא יהיו שני פתחים נוספים :דלת אחורית ודלת בדופן הימני של
המרכב .פתח אחד יותקן כפתח עיקרי ולידו מתקן הרמה ,והשני כפתח מילוט ,שם
יותקנו מדרגות המקילות על הכניסה והיציאה :ברצפה יותקנו אבזרי עיגון לכםאות
גלגלים שיהיו שקועים ברצפה! פרט למושב הנהג והמושב שלידו יהיו יתר המושבים
פריקים ויאפשרו הוצאתם כדי להכניס עגלות נכים ,או שיאפשרו הסעה כעגללת נכים
ובישיבה במושבים לכל המושבים :לעגלות הנכים יהיה ריתום אל רצפת הרכב:
הילדים יסעו כשפניהם לכיוון הנסיעה! על הרכב ייתלה שילוט ,הניתן להסרה ,של
סמל הנכה :ברכב יותקן מזגן אויר וכן מערכת חימום מקורית:
)ב( תלקי הרכב הפנימיים יהיו מרופדים וללא פינות חדות :ברכב יותקנו מראות
שתאפשרנה לנהג לראות את המתרחש בתוך הרכב .הרכב יצוייד בארבעה פנסי
אורות מצוקה )מהבהבים( שיופעלו כאשר התלמידים הנכים מועלים על הרכב או
מורדים ממנו :הרכב יצוייד בשני מטפי כיבוי אש בקיבול שלושה ק״ג כל אחד :ברכב
יותקן לוח סימון באמצעותו יוכל הנהג לדעת אם אכן נסגרו כל הפתחים כראוי לפני
התנעת הרכב :יותקנו חגורות בטיחות לכל מושב.
)ג( לכל הסעה יתלווה מבוגר נוסף ,פרט לנהג ,שיהיה אחראי לריתום התלמידים:
המלווה יקבל הדרכה בשימוש במתקן ההרמה ,בפינוי הילדים בזמן חירום ,בשימוש
במטפי כיבוי ובעזרה ראשונה:

) (2הסעה לילדים פגועים בכלי רכב שנתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות ))(1א(
ו־)ב( ,וכן התנאים הבאים :בנוסף לשתי הדלתות הרגילות לנהג ולנוסע ,יהיה פתח נוסף,
מאחור או בדופן הימני ,שם יותקנו מדרגות המקילות על הכניסה והיציאה:
) (3הסעה לילדים חריגים בכלי רכב שיהיו בו חגורות בטיחות לכל מושב ,מערכת מיזוג
אויר וכן מערכת חימום מקורית :ברכב יותקנו מראות שתאפשרנה לנהג לראות את
המתרחש ברכב :הרכב יצויד בשני מטפי כיבוי אש :ברכב יותקן לדת סימון שיאפשר לנהג
לוודא שאכן כל הדלתות סגורות לפני התנעת הרכב :הרכב ילודה על ידי מבוגר לפי שיקול
דעתו של מנהל המוסד בו לומדים התלמידים :אם אין מלווה נוסף ,יהיה הנהג אחראי לכך
שהתלמידים אכן יחגרו את חגורות הבטיחות.
שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,לאחר התייעצות עם שר העבודה
.4
והרווחה ,להתקין תקנות לביצועו :בתקנותכאמור יתחשב השר בהמלצותיו של מכון התקנים
בישראל.

ה ת ק נ ת תקנות

תחילתו של חוק זה  -בכל האמור לגבי חגורות בטיחות  -תוך שנה מיום פרסומו ,ולגבי
.5
שאר ההתקנים הנדרשים  -בתום שלוש שנים מפרסומו.

תחילה

חברי הכנסת :יאיר צנן ,חיים אודון ,נאוה ארד ,אלי בו־מנחם ,אלי דיין ,רן כהן ,יצחק
לוי ,אוריאל לץ ,עדנה םולדדר ,דוד צוקר ,יואש צידון ,אמנון רובינשטיין ,ראובן
ריבלין ,יעקב שמאי ,דן תיכון
הצעות חוק  ,2135י״ב ב א ד י ב׳ התשנ״ב17.3.1992 ,
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מתפרסמות בה הצעות חוה מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחיה ,התשנ״ב992-ז*
.1

הגדרות

][572

בתוק זה -

״עינוג ציבורי״  -תיאטרון ,קולנוע ,אולם קונצרטים ,קרקס ,תערוכה ,תצוגה ,כינוס ,מופע,
משחק או ספורט וכיוצא בזה:
״מתקן ציבורי״  -מקום הפתוח לקהל הרחב ,לרבות משרדי ממשלה ותחבורה ציבורית;
״כלב נחיה״  -כלב מאולף המסייע לעיוור לנוע ממקום למקום.
עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחיה ,לא תשמש ,לכשעצמה ,עילה לאי העסקתו
.2
במשרה כלשהי.

איסור אפליה
ב ת ע ס י ק ה

זכות השימוש
בפתקנ־ם

התקנת

ו כ ע י נ י ג

תקנית

עונשין

ים

לא תימנע מאדם עיוור הזכות ליהנות משימוש במתקן ציבורי או עינוג ציבורי בשל היותו
.3
עיוור או עיוור המלווה בכלב נחיה ,ולא ייגבה בעינוג ציבורי כל תשלום ,במישרין או בעקיפין,
בשל שהייתו של כלב נחיה במחיצת העידור.

.4

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

.5

העובר על הוראה מהוראות חוק זה ,דינו  -קנס.
דברי הסבר

סעיף 1

מוצע כי לא ניתן יהיה להפלות אדם עידור
בתעסוקה ,בשל היותו מלווה בכלב נחיה.

סעיף 2

מוצע לקבוע כי לא תימנע מעיוור הזכות
להשתמש בעינוג ציבורי ,או מתקן אחר הפתוח

*

לשירות הציבור ולא ייגבה מעיוור תשלום נוסף בעד השהות
בעינוג ציבורי ,בשל היותו מלווה בכלב נחיה.
חברי הכנסת :יאיר צבן ,חיים אורון ,אריה
אליאב ,שושנה ארכלי־אלמתלינו ,אליהו נן
מנחם ,מרדכי וירשובסקי ,יצחק לוי ,אורה נמיר,
עובדיה עלי ,חםיין פארס ,אברהם פורז ,דוד
צוהר ,ראובן ריכלין ,חיים דמון ,אברהם שוחט

הצעת חוק מם׳ תתשסי׳ד :הועברה לועדה ביום ה׳ בחשון התשג״ב } 16כאוקסובר .(1991

חוק זכויות העיוור ,התשני׳ב*1992-
הגדרות

.1

][573

בחוק זה -

״עידרר״  -מי שנולד עיוור או שאיבד את ראייתו או שנפגע בעיניו באופן שאינו ניתן לתיקון
וכתוצאה מכך קיימת הגבלה בראייתו הגורמת לקשיים בתיפקודו העצמאי היומיומי ,בהליכה
או בלימודים.
״ילד עיוור״  -לרבות ילד חורג וילד מאומץ.

•

ה צ ע ת חוק מם׳ תתחל״ז :הועברה לועדה ביום כ״ט באדר א׳ התשנ״ב ) 4במרס .(1992
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הצעות חוק  " ,2135י ב באדר ב׳ החשנ״ב17.3.1992 .

הוראות ההסכם בדבר גימלת ניידות ש נ ע ר ך בין ממשלת ישראל ובין המוסד לביטוח לאומי
.2
ביום  1.6.1977והנוגעות לתשלום קצבת ניידות למוגבלים בניידות לחסרי רכב ,יחולו ,בשינויים
המחוייבים ,גם על עיוור.

קצבת נ״דוח

בסעיף 127מט לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח , 1968-אחרי ״בחוץ
.3
לארץ״ יבוא ״ ל ר ב ו ת ילד עיוור כהגדרתו בחוק זכויות העיוור ,התשנ״ב ,1992-ש ט ר ם מלאו לו 14
שנים״.

תיקון חוק
הביטוח הלאומי

1

.4

אחרי סעיף  7לחוק חינוך מיוחד ,התשמ״ח , 1988-יבוא:
2

״שיעורי ע ז י

7א .ילד עיוור כמשמעותו בחוק זכויות העיוור ,התשנ״ב ,1992-שטרם מלאו
לו  18שנים יהיה זכאי לעזרה בלימודים בהיקף שלא יפחת מ־ 4שעות לשבוע״.
דברי

תיקון חוק
חינוך מיוחד

הפבר

העיוורים מקבלים סיוע מהמוסד לביטוח לאומי בתחומים שונים ,אך זכויותיהם אינן מעוגנות בחוק ,גם גיסלת ניידות אינה
משתלמת להם ,על אף שהם נזקקים להוצאות ניידות לא פחות מנכים שיש באפשרותם לנהוג ברכב.
מוצע לקבוע בחוק הוראות לגבי שני הנושאים כאמור.
חברת הכנסת אורה נמיר
י ס״ח התשכ׳׳ח ,עמ׳ .108
ס״ח התשמ׳׳ח ,עמי .114
ג

ח ו ק פיצויים לחולי המופיליה נפגעי נניד ^ , 11.1התשנ״ב-1992-
.1

][574
הגדרות

בחוק זה -

״הנגיף״  -נגיף הידוע כנגיף ^ : ^ . 1
״ ש י ר ו ת רפואי ציבורי״  -בית חולים ציבורי ,מרפאה המופעלת על ידי המדינה ,ר ש ו ת עירונית,
קופת חולים או מגן דוד אדום:
״ועדת מומחים״ ,״ נ נ ו ח ״ ו״פגיעה״  -כמשמעותם בחוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש״ן:'1989-
״תרופה״  -מוצרי דם:
״ ה ש ר ״  -ש ר הבריאות.
המדינה תפצה כל אדם שנגרמה לו פגיעה על ידי הנגיף כתוצאה מתרופה
.2
רפואי ציבורי ,או א ת בבי משפחתו אם נפטר.

ש נ ת ן

ל

ך

ש

י

ד ו ת

חיבת פיצו־

״בני משפחה״ ,לעניו סעיף זה  -הורים ,בףזוג ,וילדים התלויים בנפטר.
סכומי הפיצויים ייקבעו בתקנות על ידי השר ,בהסכמת ש ר האוצר ובאישור ועדודהעבודה
.3
והרווחה ש ל הכנסת.

גובה הפיצויים

־ הצעות חוק מס׳ ת ת ת ר כ ״ ב ותתתקצ״ח! הועברו לועדה ביום ם ״ ו ב א ו ר א׳ התשנ״ב ) 19בפברואר .(1992
י ם״ח החשי׳ן ,עמי .17

הצעותחוק< ,2135י ״ ב כ א ד ר  : .׳ ה ח ש נ ״ ב 17.3.1992 ,
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ועדת סוםחים

ועדת מומחים תקבע אם קיים ק ש ר סיבתי בין התרופה לבין הפגיעה וכן ת ק ב ע א ת ד ר ג ת
.4
הנכות בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף  61לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
ה ת ש כ ״ ח  , 1 9 6 8 -ותקבע א ת שיעור הפיצויים.

ביצוע ותקנות

.5

ה ש ר ממונה ע ל ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחולה

.6

חוק זה יחול גם ע ל פגיעה שנגרמה לאדם לפני תחילתו.

2

דברי

הפכר

מוצע לפצות חולי המופיליה אשר נפגעו בנגיף  H.i.vכתוצאה משימוש במוצרי דם שנתן להם שירות רפואי ציבורי.
חברי הכנסת! מדרכי וירשובםכזי ,תמר מז׳נםקי ,אברהם פורז ,נאוה ארד ,ראובן ריכלין
0״ח התשכ״ח ,עמ׳ .108

2

מ ת פ ר ס מ ו ת בזה הצעות חדק מטעם ועדת החינוך והתרבות ש ל הכנסת:

ח ו ק רשות השידור )תיקון מ ס ׳  ,(9התשנ"ב992-ו״
הוספת סעיף  2 9ג

.1

][575

בחדק ר ש ו ת השידור ,התשכ״ה ,'1965-אחרי סעיף 29ב יבוא:

״הנחה לגימלאים

29ג .בעד החזקת מקלט טלויזיה בידי מי שמקבל קיצבה לפי סימן ג׳ ש ל פרק
ב׳ לחוק הביטוח הלאומי ]נוסת משולב[ ,ה ת ש כ ״ ח  , 1 9 6 8 -לפי רשימות
שהמציא המוסד לביטוח לאדמי לרשות השידור ,תיגבה אגרה מוקטנת
ששיעורה  50%מהאגרה המלאה.״
2

דברי

הסבר

מוצע להקטין את האגרה לטלויזיה ולרדיו המשולמת על ידי האוכלוסיה המזדקנת ב־ :50%יהיה בזה משוס יישום לחוק
האזרחים הותיקים ,התש״ן.1989-
חברת הננסת שושנה ארכלי־אלמוזלינו
־־ הצעת חוק מס׳ תתתצ׳׳א :הועברה לועדה ביום כ׳יב באדר א׳ התשנ׳׳ב ) 26בפברואר .(1992
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .106
סייח התשכ״ח ,עמי .108
1

;

חוק עידוד הספרות הישראלית המקורית ,החשני׳ב992-ז*
.1

][576

בתוק זה -

״ ס פ ר ״  -יצירה ספרותית שהיא ביוגרפיה ,מחזה ,מסה ספרותית ,ספרות ילדים ונוער ,ספר
תעודה ,פרוזה ושירה ,למעט ספר ,ש נ כ ת ב כספר לימוד או שהוגדר כספר לימוד על־ידי משרד
החינוך והתרבות;
-

הצעת חוק מסי תשע״ז! הועברה לועדה ביום ב״ס בטבת התשנ״א ) 15בינואר .(1991
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״סופר״  -אזרת ישראלי המתגורר ב י ש ר א ל ד ר ך קבע והכותב ס פ ר מקורי ב ע ב ר י ת או בערבית ,או
שספריו תורגמו ל ע ב ר י ת או לערבית:
״הועדה״  -הועדה שהוקמה לפי סעיף :5
״ספריה ציבורית״  -כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות ,התשל״ה;'1975-
״ ה ש ר ״  -ש ר החינוך והתרבות.
סופר יהיה זכאי לתשלומים לפי שיטת תיגמול המבוססת על שאילת ספרים בספריה
.2
ציבורית אד לפי שיטת תיגמול א ת ר ת ש ק ב ע ה ש ר  ,הכל בהתאם לאמור בחוק זה )להלן -
תשלומים(.

זכאות לתשלומים

)א( השר ,בהתייעצות עם ש ר האוצר ועם הועדה ,יקבע אחת לשנה א ת הסכום הכספי
.3
הכולל שיוקצב עבור התגמולים לסופרים באותה ש נ ה  ,ובלבד שהסכום הכולל ש ל התגמולים
כאמור לא יפחת מהסכום שהוצא בפועל ב ש נ ת הכספים  1991כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מימון

)ב( הודעה ע ל הסכום הכולל ש ל התגמולים לסופרים כאמור בסעיף קטן)א( תפורסם מדי
שנה ברשומות ובשני עתונים יומיים נפוצים.
.4

נפטר סופר יהיה בן זוגו זכאי לתשלומים כאמור בסעיף .2

.5

)א> ה ש ר יקים ועדה מייעצת לענין חוק זה וימנה א ת יושב ה ר א ש שלה:

תשלומים לבן־זוג
ועדה מייעצת
וסמכותה

)ב( הועדה תהיה ב ת  12חברים ,מתוכם ארהעה נציגי אגודת'הסופרים העבריים ,נציג
אחד ש ל הסופדים הכו תבים ע ר ב י ת ונציג אחד ש ל הסופרים בני העדה הדרוזית.
י

)ג(

הועדה ר ש א י ת להקים ועדות משנה מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה- .

)ד( הדעדה תקבע לעצמה א ת ס ד ר דיוניה ככל ש ל א נקבעו בתקנות.
.6

הועדה תייעץ ל ש ר לקבוע כללים בענץ:
)(1

תפקידי הועדה

שיטות תיגמול לזכאותם ש ל סופרים לתשלומים;

דברי
הצעה זו מטרתה עידוד הספרות הישראלית המקורית
בדרד של מתן תשלומים על־פי שאילת ספרים בספריות או
בדרך אחרת שיקבע שר החינוך והתרבות.
הזכאות לתשלומים תהיה לסופרים שהם אזרחים ישרא
לים ולסוגי ספרות כמפורט בחוק.
הסכום הכולל של התשלומים יפורסם בציבור בעתונות
היומית.
מוצע להקים ועדה מייעצת לשר החינוד והתרבות
שתייעץ לו בכל הנוגע לענין התגמול לסופרים ,שיעורי
החלוקה של התשלומי־ם ועוד.

הסכר
׳בועדה המייעצת יינתן ייצוג לסופרים העבריים והער
בים כמפורט בחוק.
הסמכות לביצוע החוק ולפיקוח עליו תהיה בידי שר
החיניד והתרבות אשר יקבע בתקנות את שיטת החלוקה של
התשלומים לםדפריס .כמו כן ,תוקם ועדת ערר שמתפקידה
יהיה לדון ולהחליט בכל ערר שיוגש לה על־ידי סופר שיראה
עצמו נפגע בחלוקת הכספים.
תחילת החוק משנת הכספים  1993ואילד.

ס׳׳ח התשל״ה ,עמ• .230
ה צ ע ו ת תיק  ,2\35י״ב ב א ו ר ב׳ החשב״ב 7.3.1992 ,נ
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) (2שיטות ס ק ר לקביעת היקף זכאותם ש ל סופרים לתשלומים בספריות
הציבוריות:

ערר

)(3

שיעור החלוקה של התגמולים לסופרים לפי סעיף  3לענפי הספרות השונים:

)(4

ש י ע ו ר י התשלומים שישולמו לסופרים לפי סעיף ;2

)(5

דרכי הפיקוח על ביצוע חוק זה.

)א( הרואה עצמו נפגע עליידי החלטה בענין גובה התשלומים שנקבעו לו ,רשאי לערדר
.7
על ההחלטה לפני ועדת ע ר ר .
)ב( הרכבה של ועדת הערר ,סמכויותיה וסדרי עבודתה ייקבעו בתקנות .יושב ר א ש
ועדת ה ע ר ר ימונה בהתייעצות עם הועדה.

ביצוע ותקנות

ה ש ר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ל ר ב ו ת
.8
בדבר נהלי התשלומים לפי חוק זה והפיקוח עליהם.
תחילתו של חוק זה לא יאוחר מתחילת ש נ ת הכספים .1993

תחילה

.9

הוראת ׳מעבר

עד למועד תחילתו של חוק זה ימשיך משרד החינוך לקיים א ת ההסדרים שהיו נוהגים בענין
.10
תשלומים לסופרים ע ר ב תחילתו של חוק זה.

חבר הכנסת גד יעהוכי
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