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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת		סופה לנדבר
					משה (מוץ) מטלון
					רוברט אילטוב		
					פ/107/18			
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – תוספת מענק מיוחד לרכישת דירה לאדם בעל מוגבלות בתנועה עקב מחלות מוטוריות), התשס"ט–2009
הוספת סעיף 6ה
1.
בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 246., אחרי סעיף 6ד יבוא:


"מענק מיוחד לנכים
6ה.
(א)	בסעיף זה –






"נכה" – אדם שהוא בעל מוגבלות בתנועה עקב מחלות מוטוריות;






"דירה" – כהגדרתה בסעיף 6ד(א) לחוק.






(ב)	זכאי שהוא נכה, שרכש דירה או שהרחיב את דירתו, זכאי, בנוסף על זכאותו להלוואה לדיור, למענק סיוע מיוחד.






(ג)	שר האוצר ושר הבינוי והשיכון ממונים על ביצוע סעיף זה והם רשאים באישור ועדת הכספים של הכנסת להתקין תקנות לביצועו, לרבות סכום המענק שינתן לנכים ואופן קבלתו.".
 דברי הסבר
החל משנת 1965 מעניק משרד הבינוי והשיכון סיוע להתאמת דירות לנכים פראפלגים. דהיינו, נכים מוגבלים בתנועתם עקב מחלות מוטוריות כגון: שיתוק, שיתוק מוחין, קטועי רגליים וכיו"ב.
הסיוע נועד לסייע לנכים אלו להתאים את דירותיהם למצבם הרפואי כגון הרחבת פתחים בדירה בכדי לאפשר כניסה עם כסא גלגלים, בניית רמפה לדירה, התאמת שירותים ואמבטיה וכו'. המענקים ניתנים לאחר שמרפא בעיסוק מאשר את מפרט השינויים בדירה ומהנדס המשרד בודק ומאשר את העלות.
אולם, במסגרת החלטת ממשלה על ביטול מענקי הדיור מיום 15 באפריל 2003, בוטלו גם המענקים הניתנים לפראפלגים. ביטול המענקים פגע פגיעה אנושה באוכלוסיה החלשה ביותר, אוכלוסיית הנכים המתקיימת מקצבאות קיום ונדרשת להתאים את הדירה לצרכיהם התפקודיים.
אוכלוסייה זו מתקשה בקיום היומיומי, את אמצעיה הדלים היא מקצה לפירעון הלוואות. מעבר לכך, לעיתים, הבנקים מסרבים לתת הלוואות לחלקם, עקב הכנסתם הנמוכה.
הצעת חוק זו נועדה בכדי לשנות את החלטת הממשלה כך שלא תחול על אוכלוסיית הנכים הפראפלגים, ובכך לתקן את העוול הקשה והבלתי אנושי שנעשה לאוכלוסיה חלשה זו, הזקוקה לכספים שנלקחו ממנה, כאוויר לנשימה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר (פ/1813) ועל ידי חבר הכנסת אפרים סנה (פ/3528). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/2067/17).
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