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הכנסת השבע-עשרה


הצעת חוק של חברת הכנסת אורית נוקד 
			                        פ/1772/17		 


  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – פטור מתשלום למופעי תרבות), התשס"ז-2006



הוספת פרק ד'1
1. 
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152. (להלן - החוק), אחרי סעיף 18 יבוא: 


"פרק ד' 1: פטור מתשלום למופעי תרבות


פטור מתשלום למופעי תרבות
18א. 
(א)
אדם עם מוגבלות המרותק לכסא גלגלים אשר נזקק לשירותים של מלווה צמוד, זכאי לפטור מתשלום דמי כניסה בעד אחד משני הכרטיסים לכל אלה -





(1)
תערוכות, מוזיאונים, מופעי תרבות, אומנות וספורט (בסעיף זה – מופעי תרבות) שבהם הקהל יושב במושבים, ובתנאי שהאדם עם מוגבלות כאמור אינו יושב במושב הקבוע במקום שבו מוצג המופע;





(2)
למופעי תרבות שבהם הקהל אינו יושב במושבים.




(ב)
הפטור בסעיף זה יחול על אדם עם מוגבלות כאמור בסעיף קטן (א), שבידו אישור שקבע שר הרווחה לעניין זה". 

דברי – הסבר

אדם עם מוגבלות המרותק לכסא גלגלים והזקוק למלווה צמוד, נדרש לשלם פעמיים, עבורו ובעבור מלווהו בכניסתו לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות וספורט.
זאת, גם אם עקב מוגבלותו הוא אינו משתמש כלל במקום הישיבה באולם שבו נערך המופע אלא יושב בכסא גלגלים. 
החובה לשלם עבור שני כרטיסים מהווה נטל כלכלי כבד, הגורם לא אחת לאנשים עם מוגבלות שלא ללכת לתערוכות ולמופעים. 
מוצע לתקן את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ולקבוע כי אדם עם מוגבלות המרותק לכסא גלגלים, שבידו אישור שקבע שר הרווחה המאשר את היותו זקוק למלווה צמוד, יהיה זכאי לפטור מתשלום עבור אחד הכרטיסים, אם האדם עם המוגבלות אינו יושב במושב הקבוע לבאי האירוע במקום שבו מוצג אירוע התרבות וכן יהיה פטור מתשלום עבור אחד הכרטיסים במופעי תרבות ותערוכות שבהם הקהל אינו יושב במושבים במהלך אירוע התרבות.
הצעת חוק זהה שהגישה חברת הכנסת אורית נוקד אושרה בקריאה הראשונה בעת כהונתה של הכנסת ה-16, אך לא ניתן היה להחיל עליה דין רציפות בשל מינויה של חברת הכנסת נוקד לסגנית שר.  
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