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: ת ס מ  מוןכדפמת בזה הצעת חמן גמועמ תגרי ה

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מם׳ 4), תשל״ז-1977

 1. אחרי סעיף 19 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תשי׳ל-1970י(להלן — החוק הימפת סעיפים
 העיקרי), יבוא: 19אעד19ד

 ״נפגעי 19א. על אף האמור בסעיף 19 (א) יחול חוק זה, למעט סעיף 2, על מי
 תש״ת-תש״ט שנפגע פגיעת איבה בתקופה שבין ח׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948)
 לבין כ״ה בשבט תש״ט(24 בפברראר 1949), אם נתקיימו בו שביים אלה:

 (1) הוא נפגע במקום שהיה אותה שעה שטח ישראל;

ר ב פ י ה ר ב  ד

ל שאר הנכים 1שארו מחוץ לתחום טיפולה ודאגתה ך כ  א
 של המדינה.

ח לנפגעים אלה את העזרה  החוק המוצע בא להבטי
לות ל פי חוק התגמולים לנפגעי פעו  הגיתנת לנפגעים ע

 איבה, בתנאים שנקבעו בחוק.

 אץ כיום חוק המסדיר את בעייתם של נכים מטויימ-ם
ת איבה במלחמת לו  ובני משפחותיהם׳ שנפגעו בפעו
ר קום המדינה בהיותם תושבים של אזור״ ח א  השחרור ל

 גבול ובמיוחד ירושלים.
ק מהנפגעים קיבלו טיפול במסגרת שירותי הסעד ל  ח

 ! ס׳׳וז תש״ל, עמי'128; חשל״ב, עמי 3; תשל״1, עמ׳ 79, עמי 253.
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 (2) בעת הפגיעה הוא היה תושב ישראל והיה בה ברציפות
 עד תחילתו של סעיף זה; לענין זה לא יראו כאילו הופרה
 הרציפות אם שהה הנפגע מחוץ לישראל תקופח שאיבה עולה
 על ארבע שנים, בין בהמשך אחד ובין בכמה המשכים, וכן
 אס שהה תקופה ארוכה יותר לצרכי לימודים או בשליחות

 ממלכתית או ציבורית.

 «י משפחה 19ב. על אף האמור בחוק זה, יחולו הוראותיו, למעט סעיף 2, על בן
 משפחה של מי שסעיף 19א חל עליו, אם נתקיימו בו הוראות.פסקה(2)

 של סעיף 19א, בשינויים המחוייבים.

 סייג 19ג. נא) מי שקיבל מאחד הגופים המפורטים להלן תשלום או פיצוי
 אחר, למעט טיפול רפואי ושיקום רפואי, בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א,

 לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק זה; ואלה הגופים:
 >1< המדינה;

 נ2) הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
 (3) ההסתדרות הציונית העולמית;
 (4) הועד הלאומי לכנסת ישראל;

 (5) רשות מקומית.

 (ב) מי שמקבל בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א פיצוי שבועי לפי
 פקודת הפיצויים לעובדים, 1947*, הברירה בידו לבחור בהמשך קבלת

 הפיצוי או בזכויות לפי חיק זה.

 תביעה לתגמול 119. (א) תביעה של נפגע או בן משפחתו לפי סעיפים 19א או 19ב
 תוגש לא יאוחר מתום שנים עשר חדשים מיום תחילתו של חוק התגמולים

 לנפגעי פעולות איבה (תיקון מם׳ 4), תשל׳יז~1977.

 (כ) הטוען כי נכות או מות נגרמו כתוצאה מפגיעת איבה, עליו
 הראיה.״

 תחולה 2, זכות והטבה הנובעות מחוק זה יינתנו לתקופה שמיום תחילתו ואילך.

 חברי הכנסת «׳ שוזל־־וש׳-ארכלי אלמוזלינו

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 193.

 מצעוויו זזוין 1295, י׳׳ז באדר תשל״ז, 1.3.1977
 נדפס בדסוס הממשלה, ירושלים
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