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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת		דב חנין
					מוחמד ברכה
					חנא סוייד
					עפו אגבאריה				
					פ/746/18			
הצעת חוק לחצן מצוקה לקשיש, התשס"ט–2009

הגדרות
1.
בחוק זה – 


"בית מגורים" – בית או דירה, בבעלות או בשכירות, המשמשים למגורים;


"גיל פרישה" – מי שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.;


"לחצן מצוקה" – פעמון חשמלי, צופר או כל אמצעי אחר לאזעקה מהירה, המקושר עם מרכז שליטה;


"מרכז שליטה" – מוקד קשר מאויש על ידי מוקדנים בכל שעות היממה, בעל אמצעי קשר למשטרה, מגן דוד אדום ומכבי אש.
זכאות ללחצן מצוקה
2.
אדם אשר הגיע לגיל פרישה יותקן בבית מגוריו לחצן מצוקה על פי בקשתו.
אחריות ונשיאה בעלויות לחצן
3.
המדינה תהא אחראית על התקנת לחצן המצוקה וכן תשא במחצית מעלויות            התקנתו.
עלויות חיבור למרכז שליטה
4.
המדינה תשא במחצית מהעלות החודשית שגובה מרכז שליטה.
ביצוע ותקנות
5.
שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר הקמת מרכז שליטה, הפעלתו ואיושו.


דברי הסבר
החוק בא לתת מענה למצוקות של אוכלוסיית הקשישים, לרבות מעשי שוד ואלימות נגדם, וכן לסייע במניעתם.
כמו כן, בא החוק להקנות תחושת ביטחון בקרב הקשישים ואף לעודד את אלה הסובלים מאלימות להתלונן במשטרה.
הלחצן יהיה מחובר למרכז שליטה אשר יהיה בקשר עם כל הגורמים הרלוונטים כדוגמת מגן דוד אדום או המשטרה ויפעילם במידת הצורך.
לפיכך מוצע כי לחצן מצוקה יותקן בביתו של כל קשיש אשר עבר את גיל הפרישה הקבוע בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004,  ואשר הביע רצונו להתקנת הלחצן. כמו כן, מוצע כי מחצית מעלויות התקנתו של הלחצן תישא המדינה.
הצעת חוק זהה הוגשה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק גלנטי (פ/2921/17). 
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב (פ/410/18).
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