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 הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)
 (תיקון)(סייג לתחולה), התשנ״ו-1995



 מתפרסמת בזה ה־ונעת חוק של חכר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 העעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת
 מילוי תפקיד)(תיקון)(סייג לתחולה), התשנ״ו-995ד*

הם (חבלה שלא בעת תי י משפחו לבנ ם משוחררים ו לי י לים לחי . בסעיף 2 לחוק תגמו  תיקון סעיף 2 ו

(א) - ן - החוק העיקרי), בסעיף קטן להל ) ו 1 9 8 8 ח- י תפקיד), החשמ״  מילו

א ״ארבעה״ ואחרי פסקה (2) יבוא: בו  (1) במקום ״שלושה״ י

דה או ו ל בעב י ך בדי עיסוקו של החי  ׳׳(2א) (1) החבלה אירעה שלא תו

ן י ן אם העיסוק אושר כד הכל בי רם תמורה, ו ג לקבל עבו  בעיסוק אשר נהו

ן רה ובי ה תמו חנ י ן אס בפועל נ ן שלא אושר, בי בי  לפי פקודוח הצבא ו

רעה לו אם החבלה אי חו ראות פסקה זו לא י ה תמורה: הו חנ י  אם לא נ

דה או בעיסוק כאמור, לפי אישור ל בעבו י  תוך בדי עיסוקו של החי

ת קשה: בפסקה י ל  שקיבל על פי פקודח הצבא, מטעמים של מצוקה כלכ

- ו , התשט״  זו, ״פקודות הצבא״ - במשמעותן בחוק השיפוט הצבאי

:׳׳ ; 1955 

) ו־(2א) סיפה״. 2 ) , ץ א )  (2) בסעיף קטן(ב), במקום "10x0 ו־(2))1״ יברא "

(ב) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

ו של מי שאושרה תי ו י ו כ י לפגוע בז ן בהוראות סעיף קטן (אץ2א) כד  ״(ג) אי

לי 1994).״ ו ם ד באב התשנ״ד (15 בי ו לים לפני י תו לתגמו כאו  ז

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא
 מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך
 תקופה של ארבעה־עשר הימים הראשונים

 שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

 (3) כתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי
 ועדה רפואית לפי חוק הנכים דרגת נכות של
 20% לפחות ובל עוד דרגת הנכות לא פחתה

 מ־ 20%.־׳

 מוצע שהחוק יחול גם על חיילים העובדים מטעמי
 מצוקה כלכלית קשה ושרשויות הצבא אישרו להם
 לעבוד, אך לא על חיילים שנפגעו במהלך עבודה או

 עיסוק שנעשו שלא מטעמים כאמור.

 חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה
 שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ״ח-988 ו(להלן - החוק),

 קובע בסעיף 2(א) לאמור:

 ״דין חבלה שלא בעת מילוי תפקיד

 ״2, (א) חוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-959 ו
 [נוסת משולב](להלן - חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל
 שנחבל בתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף

 שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו שלושה אלה:

 (ו) החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר
 מן השירות שלא ברשות:

סת רענן בה! נ  חבר הכ
 הצעת חוק ב׳ב״ג: הועברה לועדה ביום ר באדר ב׳ התשנ״ה (6 במרס 1995).

 ס״ח התשמ״ח, עמי 26.
 ס״ת התשט־ו, עמי ו7י; התשנ־ד, עמי 558.
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