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 חוק פיצויים לגפ געי האמות דדכינז (תיקון מס׳ 8), התשנ"א-990 ן *

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאומת דרכים, התשל״ה־1975' (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) במקום הגדרת ״תאונת דרכים״ יבוא:

 ״״תאונת דרכים״ - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מגועי

 למטרות תחבורה: יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או

 התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם

 חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על־ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע

 שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם

 עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה

 הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע

 כתוצאה ממעשה שגעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו

 אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על

 השימוש ברכב המנועי.׳׳:

 (2) אחרי הגדרת ״נזק גוף״ יבוא:

 ׳׳״שימוש ברכב מנועי״ - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו,

 דחיפתו או גרירתו, סיפולידרך או תיקון־דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו

 או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של

 הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן

 הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם

 ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.״:

 (3) במקום הגדרת ״נפגע״ יבוא:

 ״״נפגע״ - אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת

.״  איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-21970

, במקום הסיפה  תיקון פקודת 2. בסעיף 3(א)(1) לפקודת ביטוח רכב מנועיו נוסח חדשן, התש״ל-31970

 המתחילה במלים ״לענין זה״ יבוא: ״לענין זה, ״נזק גוף״ ו״שימוש ברכב מנועי״ - כמשמעותם

 בחוק.״

 3. הוראות חוק זה יחולו על מי שנפגע לאחר פרסומו.

 ביטוח רכב
 מנועי

 תחולה

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ם נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 י נתקבל בכנסת ביום ז׳ בתשרי התשנ״א(26 בספטמבר 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1962 מיום
 כ׳׳ז בכסלו התש״ן (25 בדצמבר 1989), עמי 33.
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