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הכנסת השבע-עשרה


הצעת חוק של חברת הכנסת
אורית נוקד
  פ/3945/17		
הצעת חוק "והדרת פני זקן" (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008 

תיקון חוק האזרחים הותיקים
1.
בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן–1989 ס"ח התש"ן, עמ' 26., אחרי סעיף 13 יבוא:


"לחצן מצוקה 
ומיגון ביתו של קשיש
13א.
(א)	בסעיף זה –







"לחצן מצוקה" – פעמון חשמלי, צופר או כל אמצעי אחר לאזעקה מהירה, המקושר עם מוקד מאויש על ידי מוקדנים בכל שעות היממה, בעל אמצעי קשר למשטרה, למגן דוד אדום ולמכבי אש;







"מיגון בנין מגורים" – התקנת סורגים על גבי החלונות החיצוניים ודלת פלדה בכניסה לדירה וביציאה למרפסת או לחצר.






(ב)	אדם שגילו 70 שנים ומעלה יהא זכאי למיגון בנין מגורים ולהתקנת לחצן מצוקה.






(ג)	עלויות התקנת לחצן מצוקה ומיגון בנין מגורים ימומנו מתקציב המדינה."
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
2. 
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156. , בסעיף 8(א1)(2)(ג), אחרי פסקת משנה (2) יבוא:


"(2א)	אדם שגילו 70 ומעלה, ונזקק לטיפול רפואי בשל חבלה שנגרמה לו עקב תקיפה או שוד;"
תיקון חוק מרשם האוכלוסין
3.
בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"א–1965 ס"ח התשכ"א, עמ' 270., בסעיף 47(א), בפסקה (4), בסופה יבוא "ובלבד שלא יקבע אגרה עבור מתן תעודת זהות במקום תעודה שנגנבה במהלך תקיפה או שוד של אדם שגילו 70 ומעלה".
תיקון חוק הדרכונים
4.
בחוק הדרכונים, התשי"ב–1952 ס"ח התשי"ב, עמ' 260., בסעיף 10, בסופו יבוא "ובלבד שלא יקבע אגרה עבור מתן מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב במהלך תקיפה או שוד של אדם שגילו 70 ומעלה".
תיקון פקודת התעבורה 
5.
בפקודת התעבורה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173., אחרי סעיף 19 יבוא: 


"פטור  מתשלום אגרות
19א.
אדם שגילו 70 ומעלה, ובמהלך תקיפה או שוד נגנבו ממנו רישיון הנהיגה ורישיון הרכב שבידו, (בסעיף זה – רישיונות), יהא פטור מתשלום אגרות עבור מתן רישיונות חדשים."
דברי הסבר
לאחרונה התרבו מקרי התקיפה והשוד נגד אוכלוסיית הקשישים. 
כידוע, אוכלוסייה זו מהווה  "טרף קל", וככזאת אנו נדרשים כמחוקקים להגן עליה ככל האפשר. 
הצעת חוק זו באה להעניק לקשישים הגנה ותחושת ביטחון, באמצעות התקנת לחצן מצוקה המחובר למוקד  המקושר עם גורמים חיוניים כמו: מגן דוד אדום ומשטרה שיפעילם במידת הצורך. כמו כן, ימוגן ביתם של הקשישים. המדינה תישא בעלות לחצן המצוקה ואמצעי המיגון. 
כאשר קשיש מותקף, בעיקר למטרת שוד, נגרמות לו חבלות אשר בעטיין הוא נזקק לטיפול רפואי. פעמים רבות הוא מקבל טיפול רפואי בבית החולים, ונשלח לאחר מכן לביתו מבלי שיאושפז, אך נדרש לשלם עבור הטיפול הרפואי שקיבל. מטרתו של תיקון זה בהצעת החוק לפטור את הקשיש המותקף מתשלום עבור הטיפול שקיבל בבית החולים. 
כמו כן, כאשר קשיש מותקף ונגנבים ממנו מסמכים חיוניים כמו תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון רכב ודרכון, הוא יהיה פטור מתשלום האגרה עבור הנפקתם מחדש. 
הצעת החוק נועדה לעגן את חובתנו המוסרית לדאוג ולהגן על האוכלוסייה הקשישה במדינה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד רותם (פ/3237/17).
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