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הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס'  ,)15התשע"ז–2017
הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:
 .1הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' ( )15מתן שירות ציבורי
בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל  80שנים) ,התשע"ו–
 ,2016מטעם הממשלה – נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ב
בתמוז התשע"ו ( 18ביולי  ,)2016והועברה לוועדת העבודה הרווחה
והבריאות.
 .2הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – מתן שירות בלא המתנה
בתור לאזרח ותיק מעל גיל  ,)80התשע"ו– ,2016נדונה בכנסת בדיון
המוקדם ביום י"ב בתמוז התשע"ו ( 18ביולי  ,)2016והועברה
לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.
בהתאם להוראות סעיף ( 84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן וה באתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ח' באדר התשע"ז ( 6במרס .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזם הצעת החוק הפרטית :חבר הכנסת איציק שמולי
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2005582-2655:

נספח מס' מ/1059-א'
(פ)2910/20/
חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס'  ,)15התשע"ז–2017
הוספת סעיף 13ב

.1

בחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן–( 11989להלן – החוק העיקרי) ,אחרי
סעיף 13א יבוא:
"מתן שירות ציבורי 13ב( .א)

בסעיף זה –

בלא המתנה בתור
לאזרח ותיק שגילו
מעל  80שנים
"טיפול רפואי" – כהגדרתו בחוק זכויות
החולה ,התשנ"ו–;21996
"מקום ציבורי" – מקום או חלק ממקום,
העומד לשימושו של כלל הציבור או
של חלק בלתי מסוים ממנו והמנוי
בתוספת הרביעית;
"רשות ציבורית" – כהגדרתה בסעיף
15א(א);
"שירות ציבורי" – שירות הניתן לציבור או
לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות
ציבורית או במקום ציבורי ,בדרך של
מפגש פנים אל פנים ,למעט טיפול
רפואי.

 1ס"ח התש"ן ,עמ'  ;26התשע"ז ,עמ' .427
 2ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
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(ב) ניתן שירות ציבורי לפי תור ,יספק נותן
השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה
בתור ,לאזרח ותיק שגילו מעל  80שנים ,על פי
בקשתו ,ורשאי נותן השירות הציבורי לדרוש מן
האזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו; לעניין
זה" ,תור" – למעט תור שההמתנה בו היא בכלי
רכב ולמעט תור שנקבע בתיאום מראש.
על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,תינתן

(ג)

קדימות במתן שירות ציבורי לפי תור לאדם עם
מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה
בתור בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.31998-
השר ,באישור ועדת העבודה ,הרווחה

( ד)

והבריאות של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות את
התוספת הרביעית".
הוספת תוספת

.2

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

רביעית
"תוספת רביעית
(סעיף 13ב(א))
מקום ציבורי
( )1

בית דואר ,בנק;

( )2

בית קולנוע ,תאטרון ,אולם מופעים ,אצטדיון;

( )3

גלריה ,מוזאון ,ספרייה;

( )4

מקום במיתקן תחבורתי ,המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה

בתחבורה ציבורית; לעניין זה" ,מיתקן תחבורתי" – כהגדרתו בפקודת
התעבורה;4

 3ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
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( )5אתר הנצחה ,אתר לאומי ,אתר עתיקות ,גן לאומי ושמורת טבע –
כהגדרתם בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח–;51998
( )6

חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד–

".62014

***************************************************************************************

 5ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 6ס"ח התשע"ד ,עמ' .438

