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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברות הכנסת		מרינה סולודקין
					ליה שמטוב
						
					פ/1606/18			
הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ט–2009
תיקון סעיף 1
1.
בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 178.  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מעצמות הברית" יבוא: 


""נכה" – מי שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10%;"
תיקון סעיף 3
2.
בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(1)", ואחריו יבוא: 


"(2)	ותיק מלחמה נזקק כאמור שהוא נכה, זכאי לתוספת בשיעור של 20% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו."
תיקון סעיף 6
3.
בסעיף 6(א) לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(1)", ואחריו יבוא: 


"(2)	ותיק מלחמה נזקק כאמור שהוא נכה, זכאי למענק הטבות בסכום השווה ל-25%  מהשכר הממוצע המחושב כאמור."
תיקון סעיף 7
4.
בסעיף 7 לחוק העיקרי –  


(1)	בכותרת השוליים, במקום "אלמן אלמנה" יבוא "בן זוגו";


(2)	האמור בו יסומן (א), במקום "יהיו האלמן או האלמנה" יבוא "יהיה בן זוגו" ובמקום "זכאים" יבוא "זכאי";


(3)	בסופו יבוא:



"(ב)	נפטר ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה ותכוף לפני פטירתו קיבל הטבות לפי חוק זה, יהיה בן זוגו בשעת פטירתו, זכאי לקבל את ההטבות לפי חוק זה למשך כל ימי חייו."
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי
5.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156., בסעיף 8(ז), האמור בפיסקה (4) יסומן (א) ואחריו יבוא:


"(ב)	ותיק מלחמה נזקק כאמור בפיסקת משנה (א), שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10%, זכאי להנחה בשיעור 85% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות לפי כללים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר." 

דברי הסבר
ישנם ותיקי מלחמת העולם השנייה החיים בישראל שהינם נכים. למרביתם כבר מלאו 80 שנים והם מחוסרי דיור. אנשים אלה נאלצים לשלם את החלק הארי של שכר הדירה מתוך קצבאותיהם, אשר את יתרתן הם מוציאים על טיפולים רפואיים חיוניים.
לפיכך, מוצע להעניק לוותיקי מלחמת העולם השנייה הנזקקים, שלהם נכות בדרגה שאינה פחותה מ-10% (להלן – נכה) הטבות מוגברות מכוח חוק ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000 (להלן – החוק):
	הנחה בשיעור של 85% לרכישת תרופות (ולא רק 75%);

סיוע בשיעור 20% בשכר דירה (ולא רק 10%);
	מענק הטבות שנתי בשיעור 25% מהשכר הממוצע (ולא רק 15%).
עוד מוצע לקבוע כי אלמן או אלמנה של ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה יהיו זכאים לכלל ההטבות הניתנות מכוח החוק למשך כל ימי חייהם (ולא רק לחלק מן ההטבות למשך 3 שנים).
הצעת חוק זו תתקן את המעוות ותעניק לאוכלוסיה מבוגרת זו, הסובלת גם מנכות, מעט מן המגיע לה.   
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל נודלמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2063/17). 
	הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/589/18).




---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשס"ט – 29.7.09

