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שלום רב,

הנדון :הצעת חוק זכויות התורמים למדינה ,התשע"ג – ( 3102פ)0911/01/
הריני לפנות אליכם בבקשה לפעול ,כל אחד בתחום סמכויותיו ,לאי אישורה של הצעת החוק שכותרתה
בנדון ,והכל כמפורט להלן:
 .4הצעת חוק זכויות התורמים למדינה ,התשע''ג( 3142 -פ )4217/41/שהונחה על שולחן הכנסת ביום
( 31.6.42להלן :הצעת החוק) הינה הצעת חוק מתוקנת המבוססת על הצעת חוק קודמת שכותרתה
זהה ומספרה (פ( )362/41/להלן :ההצעה הקודמת).
 .3מטרתה של הצעת חוק זו ,כפי שבאה לידי ביטוי בדברי ההסבר ,היא לתגמל את אלה ש"תרמו
למדינה ופעלו להגנתה וחיזוקה" על ידי מתן זכויות והטבות שיש בהן ,כביכול ,כדי להביא לשוויון
אמיתי וריאלי.
 .2ביום  , 42.7.42ערב הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק הקודמת ,פנינו אליכם
בבקשה לפעול לאי אישורה של הצעת החוק .בפנייתנו זו עמדנו על ההפליה הפסולה הטמונה
בהצעת החוק והמנוגדת לגרעין הקשה של הזכויות החוקתיות המנויות בחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו.
== מצ''ב פנייתנו מיום .42.7.42
 .1כאמור לעיל ,ההטבות המוענקות במסגרת הצעת חוק זו דומות במהותן להטבות שנכללו בהצעה
הקודמת ובין היתר מוצע להעדיף "תורמים למדינה" בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה,
בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע .יתרה מזאת ,הצעת החוק הנוכחית מוסיפה על ההצעה הקודמת
ומבקשת לתקן את חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים -,התשס''א  3111כך שאין רואים במתן הטבה בקבלת שירות במקום ציבורי לחיילים
במדים ולחיילי מילואים כהפליה פסולה.
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 .2הנה כי כן ,השוואה בין ההטבות הניתנות מתוקף הצעת החוק הנוכחית לבין אלו שנכללו בהצעה
שקדמה לה ,מביאה למסקנה חד משמעית לפיה "הריכוך" לכאורה של הצעת החוק אינו מרוקן
מתוכן את הפגיעה הצפויה באוכלוסייה הערבית ואיננו מרפא את הפגמים החוקתיים שנפלו בה.
 .7לאור האמור לעיל ,אנו חוזרים על האמור בבקשתנו מיום  47.7.42והמצורפת כאמור.
 .6אשר על כן ,הנכם מתבקשים לפעול לאי אישורה של הצעת החוק הנ"ל.

לטיפולכם המיידי ,נודה

בכבוד רב,
נדים שחאדה ,עו"ד
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