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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה׳ תשכי׳ז-1967

 1, בחוק זה ~
;vwn-11955 ,״חיילי׳ - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי 

 ״חוק המרשם״ — חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—21965;
 ״פקיד רישום— כמשמעותו בחוק המרשם!

 ״שירות־חירום״ - שירות ששר הבטחון, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, הכריז
 עליו כעל שירות־חירום לענין חוק זה.

 2. (א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.

 (ב) כל מינוי של קצין מוסמך יפורסם ברשומות.

 3. (א) היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לכך שחייל בשירות־חירום נפטר במדינה
 או מחוצה לה עקב מילוי תפקידו, יתן בחתימת ידו לגבי אותו חייל אישור פטירת חייל.

 (ב) אישור פטירת חייל יכיל את הפרטים על הנפטר הידועים לקצין המוסמך{ ואלה
 הם הפרטים:

 (1) שם המשפחה והשם הפרטי;
 (2) מספר הזהות במרשם האוכלוסין;

 (3) המספר האישי הצבאי;
 (4) שמות ההורים;

 (5) הגיל;
 (6) המין;
 (ד) הדת:

 (8) האזרחות;
 (9) המען האזרחי האחרון;

 (10) תאריך הפטירה או תאריך הפטירה המשוער:
 (11) מקום הפטירה אד מקום הפטירה המשוער או המקום שבו נמצאה הגופה;

 (12) מקום הקבורה;
 (13) המבצע או התפקיד שבו נפטר.

 (ג) לא כלל אישור פטירת חייל פרט מהפרטים המנויים בפסקאות (2), (3), (4), (5),
 (7), (8), (9) או(12), לא יהיה בכך כדי לגרוע מתקפו של האישור.

 4, (א) מי שנתן אישור פטירת חייל ימסרנו לידי פקיד רישום, והוא ירשום את הפטירה
 בפנקס הפטירות המתנהל על פי חוק המרשם.

 (ב) סעיפים 7 ו־12 לחוק המרשם לא יחולו על פטירה שנמסר עליה אישור לידי
 פקיד רישום לפי חוק זה.

 הגדרות

 קצינים מוסמכים

 אישור פטירת
 חייל

 רישום הפטירה

 1 ס׳׳ח 189, תסט״ו, עמי 171.
 2 ס״וז 466, תשכ״ה׳ עמי 270.
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 5, רישום בפנקס הפטירות על יסוד אישור פטירת חייל, דינו לכל דבר כדין רישום תוקף הרישום
 פטירה על פי חוק המרשם, ומי שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל תעודת פטירה על

 פי רישום כאמור, אף אם הפטירה לא אירעה בישראל.

 6, הכרזת שירות־חירומ יכול שתהא למפרע, ובלבד שלא תחול על תקופה .הקודמת הכרזת
 ליום ח׳ באייר תשכ״ז(18 במאי 1967); הכרזה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות, שימת־חימם

 7, שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר הפנים, להתקין ביצוע ותקנות
 תקנות בבל עבין הנוגע לביצועו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-1965, מטיל חובה על בני אדם מסויימים להודיע על
 פטירת אדם לרשויות שהוסמכו לכך, תוך זמן הקבוע בחוק, ועל יסוד הודעה כזאת נרשמת
 פטירה בפנקס הפטירות. ללא הרישום נבצר מהרשות המוסמכת להוציא תעודת פטירה,
 ובלעדיה לא ניתן לקבל מבית משפט צו ירושה או צו קיום צוואה ולממש פוליסת ביטוח

 וזכויות כיוצא באלה, כל עוד לא ניתן פסק דין מבית משפט מוסמך המצהיר על הפטירה.

 חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור, תש״י-31950, שנתקבל אחרי
 מלחמת השחרור, וכן חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה (הוראת שעה), תשי״ז-
 1957*, שנתקבל אחרי מבצע קדש, תכליתם היתה להסדיר את רישום הפטירות של חיילים
 שנפלו במלחמת השחרור ובמבצע סיני, אשר לגביהם לא נתמלאו, בשל נסיבות הזמן,

 הדרישות הקבועות בפקודת מרשם התושבים, תש״ט-1945, שהיתה בתוקף אותה שעה.

 הצורך בהסדר המוצע התעורר שוב לגבי החיילים שנספו בפעולות האיבה האחרונות,
 כי בנסיבות המיוחדות של השירות הצבאי לא היתה אפשרות לקיים את הוראות חוק מרשם

 האוכלוסין, תשכ״ה-1965.
 החוק המוצע כולל למעשה את כל ההוראות שנכללו בחוק משנת תש״י, בשינויים
 המחוייבים לפי הענין: אולם תחולתו של החוק המוצע אינה מוגבלת בזמן. ניתן להפעיל
 את סמכותו של קצין המוסמך לתת אישור פטירה לגבי כל חייל שנפטר בהיותו ב״שירות־
 חירום״, כלומר בשירות ששר הבטחון, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, הכריז

 עליו כעל שירות־חירום לענין החוק המוצע.

 ואלה הוראות סעיפים 7 ו־12 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-1965, שאוזכרו בסעיף
 4 (ב) לחוק המוצע:

 הודעה על פטירה 7. הודעה על פטירה בישראל תימםר תוך 48 שעות לפקיד רישום או למי שהוסמך להוציא
 בישראל את רשיון הקבורה לפי פקודת בריאות הפס, 1940; ההודעה תימסר על ידי האחראי על המוסד
 שבו אירעה הפטירה, על ידי הרופא שקבע את דבר המוות, ובאין רופא — על ידי מי שהיה נוכח
 בזמן הפטירה; ההודעה תכלול את פרטי הרישום של הנפטר ופרטים אחרים שייקבעו בתקנות,

 באישור ועדת הפנים של הכנסת.

 פטירה בחוץ-לארין 12. תושב שנפטר בחוץ־לארץ, חייבים בן־זוגו, בניו והוריו, שהם תושבים, למסור הודעה על
 כך לפקיד רישום תוך שלושים יום מהיום שבו נודע להם דבר הפסידה.

 3 ם״ח תש״י, עמ׳ 3ד1.
 4 ס׳׳ח תשי״ז, עמי 94.
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, 5)׳ תשכ״ז-1967  חוק שירות בטחון [נוסח משולב](תיקון מס

 תיקון סעיף 16 1. בסעיף 16 (ד) לחוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 נבוםח משולב]1, במקום ״עד יום א׳
 בתשרי תשכ״ח (5 באוקטובר 1967)״ יבוא ״עד יום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970)״.

ה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום א׳ בתשרי תשכ׳יח (5 באוקטובר 1967). ; " ח  ת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף קטן(א) לסעיף 16 לחוק הקיים נאמר:
 ״שנים עשר החדשים הראשונים לשירותו הסדיר של יוצא־צבא יוקדשו בעיקרם, אחרי אימון
 צבאי ראשוני, להכשרה חקלאית, כפי שייקבע בתקנות, אלא שלגבי יוצא־צבא שנשלה לשירות
 בחיל האויר או בחיל הים רשאי שר הבטחון להורות שתקופת שירותו המיועדת להכשרה חקלאית

 חוקדש כולה או מקצתה לשירות באותו חיל.״

 בסעיף קטן(ד) לאותו סעיף נקבע:
 ״עד יום א׳ בתשרי תשכ׳׳ח (5 באוקטובר 1967) רשאי שר הבטחון להורות לגבי יוצא־צבא בגיל
 18 או יותר, בי תקופח שירותו הסדיר המיועדת להכשרה חקלאית תידחה או תוקדש, על אף

 האמור בסעיף קטן(א), כולה או מקצתה, לשירות סדיר שאינו נגדר הכשרה הקלאית.׳

 החוק המוצע בא להאריך את התקופה שבה רשאי שר הבטחון לתת הוראה כאמור
ח לשלוש שנים נוספות, כלומר עד יום א׳ בתשרי תשל״א מ באוקטובר 1970).  בסעיף קטן נ

 1 ס״וז תשי״ם, עמי 286; תשכ״א, עמ׳ 140; חשכ״ג, עמי 128; תשב״ד, עמ׳ 10; תשכ״ד, עמי 168.

 הצעות חוק &73, ט״ז בתמוז תשכ״ז, 34.7.1967
 הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 12 אגורות


