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הצעת חוק לתיקון דיני הראיות)הגנת ילדים()תיקון מם׳ ) (7הגדרת הורה( ,התש״ס2000-
הצעת חוק הדיינים)תיקון מס׳  9ו()הצהרת אמונים( ,התש״ס2000-
הצעת חוק ההסגרה)תיקון מם׳ ) (8תושבות קבע כסייג להסגרה( ,התש״ס2000-
הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון מם׳ ) (13ייצוג הולם לאובלוםיה הערבית(,
התש״ם2000-
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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעמ ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים()תיקון מם׳ ) (7הגדדת הודה(,
התש״ם*2000-
תיקון סעיף 2א

.1

בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט״ו955-ו  ,בסעיף 2א ,בסופו יבוא:
י

״בסעיף זה ,״הורה״  -לרבות הורה מאמץ הידוע בציבור בבן זוגו של הורה ביולוגי
ואפוטרופוס״.
דברי

הסבר

סעיף 2א לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(,
התשט״ו955-ו )להלן  -החוק( ,מאפשר לבית המשפט
להורות שעדותו של קטין כנגד הורה הנאשם בעבירות
לפי סעיפים  345עד  351לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו
)עבירות מין באופיין( תישמע שלא בנוכחותו של ההורה
הנאשם ,כדי למנוע נזק נפשי לקטין ,המעיד כנגד
הורהו.

הסעיף האמור לא עונה על מצב שבו הנאשם אינו
הורה ,אלא הידוע בציבור של האם או האב הביולוגיים,
הורה מאמץ או אפוטרופוס ,אשר הלבה למעשה מתפקד
ומוכר על ידי הילד בהורה.
מוצע על כן להרחיב את תחולת הסעיף גם לגבי
הורה מאמץ ,ידוע בציבור ואפוטרופוס.
חבר הכנסת דני נווה

הצעת חוק מם׳ פ/ו ;100הועברה לועדה ביום י״ט בשבט התש׳׳ס ) 26ביגואר .(2000
ס״ח התשט׳׳ו ,עמ׳  ;96התש״ס ,עמ׳ .30

הצעת חוק הדיינים )תיקון מס׳ ) (19הצהרת אמונים( ,התש״ם*2000-
תיקון סעיף 10

.1

בחוק הדיינים ,התשט״ו955-ו  ,בסעיף  ,10אחרי ״למדינת ישראל״ יבוא ״ולחוקיה״.
י

דברי הסבר
חוק הדיינים ,התשט״ו) 1955-להלן  -החוק( ,קובע
בסעיף  10כלהלן :״מי שנתמנה דיין חייב ,בטרם ישב
בדין ,להצהיר בפני נשיא המדינה ובמעמד הרבנים
הראשיים לישראל ,הצהרה זו :״אני מתחייב לשמור
אמונים למדינת ישראל ,לשפוט את העם משפט צדק ,לא
להטות משפט ולא להכיר פנים״.

בחוק־יםוד :השפיטה ,בסעיף  6״הצהרת אמונים״,
נאמר כי שופט מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולחוקיה...״
מאחר שדיין הוא שופט לכל דבר וענין ,מוצע
להתאים את הצהרת האמונים שהוא נותן להצהרת
האמונים של שופט ולהוסיף בנוסח ההצהרה כי הדיין
מתחייב לשמור אמונים גם לחוקי מדינת ישראל.
חברי הכנסת :יוסף לפיד ,ויקטור בריילובםקי,
אליעזר זנדברג ,יהודית נאות< אברהם פורז,
יוסף יצחק פריעקי

* הצעת חוק מם׳ פ ;618/הועברה לועדה ביום י׳ בחשון התש׳׳ס ) 20באוקטובר .(1999
י ם״ח התשט׳׳ו ,עמי  ;68התשנ״ח ,עמי .181
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הצעת חוק ההסגרה )תיקון מם ) (8תושבות קבע כסייג להסגרה(,
התש״ם*2000-
,

בחוק ההסגרה ,התשי״ד954-ו  ,בסעיף 1א)א( ,ברישה ,במקום ״ובעת הגשת בקשת
.1
ההסגרה הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל״ יבוא ״ובעת ביצוע העבירה הוא אזרח ישראלי
ותושב קבע בישראל״.
י

דברי
סעיף וא לחוק ההסגרה ,התשי״ד ,1954-מתנה את
הסגרתו של אדם שעבר עבירת הסגרה ובעת הגשת
בקשת ההסגרה הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל
בהתקיים שני תנאים כמפורט בסעיף.

תיקון סעיף 1א

הסבר
מוצע להתנות את הסגרתו של אדם בכך שהיה
אזרח ישראלי ותושב קבע בישראל בעת ביצוע העבירה
וזאת כדי למנוע מצב שבו מדינת ישראל משמשת מדינת
מקלט לעבריינים שלא התגוררו ולו יום אחד בישראל.
חבר הכנסת אמנון רובינשטיין

* הצעת חוק מס׳ פ/ד  ;63הועברה לועדה ביום י״ז באדר א׳ התש״ס ) 23בפברואר .(2000
י ם״ח התשי״ד ,עמ׳  ;174התשנ״ט ,עמ׳ .138

הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון מס׳  3ו( )ייצוג הולם לאובלוסיה
הערבית( ,התש״ס*2000-
.1

בחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה , 1975-אחרי סעיף 18א יבוא:
י

״ייצוג הולם
הערבית

יה

הוספת סעיף 18א1

8ואו) .א( בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם
לייצוגה של האוכלוסיה הערבית.
)ב( עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור ,ימנו השרים ,ככל שניתן
בנסיבות הענין ,דירקטורים מקרב האוכלוסיה הערבית.
)ג( לענין סעיף זה ,״האוכלוסיה הערבית״  -לרבות האוכלוסיה
הדרוזית.״
דברי

מספר הדירקטורים מקרב האובלוםיה הערבית
בחברות ממשלתיות הוא נמוך ביותר.
בשנת  1993תוקן חוק החברות הממשלתיות,
התשל״ה) 1975-להלן  -החוק( ,והוסף בו סעיף שענינו
״ייצוג הולם לשני המינים״ ושמטרתו להבטיח ייצוג
הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.

הסבר
מוצע לקבוע הוראה דומה גם לגבי ייצוגה של
האוכלוסיה הערבית ,ובכלל זה האוכלוםיה הדרוזית,
המהווה כחמישית מאוכלוסיית המדינה ,בדירקטוריונים
אלה ,וזאת כדי להבטיח שהדירקטורים בחברות
הממשלתיות ייצגו את הציבור על כל גווניו.
סעיף 18א)1ג( מוצע כדי להבהיר ,למען הסרת ספק,
כי הכוונה גם לאוכלוסיה הדרוזית.
חברי הכנסת :עזמי בשארה ,םלאח טריף

הצעת חוק מם׳ פ ;92/הועברה לועדה ביום כ״ו בתשרי התש״ס ) 6באוקטובר .(1999
ס״ח התשל״ה ,עמ׳ .132
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מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מם׳ ו ) (1כפל קצבה(,
התש״ם*2000-
תיקון סעיף ו

בחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי״ז) '1957-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף  ,1בהגדרה
.1
״הכנסה נוספת׳ /בסופה יבוא ״למעט קצבה לפי פרק י״א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה995-ו ״.
2

ביטול סעיף 4ב

.2

סעיף 4ב לחוק העיקרי  -בטל.

דברי
סעיף 4ב לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי״ז957-ו,
קובע לאמור:
תגמול לנצרך וביטוח לאומי
״4ב .הזכאי בחודש פלוני לקצבת זקנה לפי חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשב״ח , 1968-ינוכה
מהתגמול לנצרך המשתלם לו לאותו חודש לפי סעיף 4א
סכום השווה לקצבת הזקנה ,ובלבד שלא יפחת התגמול
לנצרך מהתגמול העיקרי.״
2

הסבר
מכוח הסעיף האמור המוסד לביטוח לאומי נוהג
כיום להפחית מהגמלה המגיעה לנכה רדיפות הנאצים
את גמלת הזקנה המגיעה לו.
מוצע ,כדי להקל במעט על מצבם של נכי רדיפות
הנאצים בישראל ,לבטל את הוראת הסעיף האמור.
העלות התקציבית של הצעת החוק מוערכת בכ־90
מיליון ש״ח בשנה ,והיא תמומן מסעיף הרזרבה הכללית
בתקציב המדינה.
חבר הכנסת אברהם הירשזון

* הצעת חוק מם׳ פ ;194/הועברה לועדה ביום י׳ בחשון התש״ס ) 20באוקטובר .(1999
י ם״ח התשי׳׳ז ,עמי  :103התשנ״ז ,עמ׳ .101
ס״ח התשנ״ה ,עמ׳ .210
2
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