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 חוק הנזיקים האזרחייפ (אחריות המדינה) (תיקון מס׳ 2), תשל׳׳א—1971

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 12) (מבקר העיריה), תשל״א—1971 .

 תיקון טעות



 מתפרסמון בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)(תיקון מס׳ 2), תשל״א-1971

 1. בסעיף 6(א) לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי״׳ב-1952! כלהלן —
 החוק העיקרי), אחרי ״על חבלה שנחבל אדם״ יבוא ״ועל מחלה או החמרת מחלה שנגרמו

 לו״.

 2. בסעיף 7(א) לחוק העיקרי אחרי ״כתוצאה מחבלה שנחבל״ יבוא ״או ממחלה או
 מהחמרת מחלה: שנגרמו לו״.

ר ב ס  ה

 ״״נכות״ - איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית
 ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל
 משוחרר בתוצאה של אחה מאלה שאירעה בתקופת

 שירותו עקב שירותו:
 (1) מחלה;

 (2) החמרת מחלה;
 (3) חבלה.״

 כדי להחיל את הפטור שבסעיף 6 גם על מחלה והחמרת
 מחלה מוצע להוסיף בו מלים אלה מפורשות.

 סעיף 2 סעיף 7 לחוק העיקרי דן בשאירים, וזו לשונו;
 ״7. (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מותו של אדם
 שבא כתוצאה מחבלה שנחבל בתקופת שירותו הצבאי עקב

 שירותו הצבאי.

 (ב) ״שירות צבאי״, ,בסעיף זה, פירושו כבחוק
 משפחות חיילים שנםפו במערכה (תגמולים ושיקום)

 תש״י—1950.״

 גם כאן ניתן להסיק שהפטור חל רק כלפי שאיריו של מי
 שמת מחבלה ולא כלפי שאיריו של חייל שמת ממחלה או
 מהחמרת מחלה, ואילו חוק משפחות חיילים שנספו במ
 ערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950, מקנה זכויות
 לתגמולים גם למשפחתו של חייל שנספה במערכה, שהוא —
 לפי הגדרת החוק — ״חייל או חייל משוחרר, שמת כתוצאה
 מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה, שאירעו בתקופת

 שירותו עקב שירותו״.

 מוצע גם כאן, שבמקום שהמדינה חייבת בתגמולים
 למשפחתו של חייל שנפטר כתוצאה ממחלה או מהחמרת
 מחלה, תהיה פטורה מלשלס פיצויי נזק. מכאן הוספת

 המלים ״מחלה או החמרת מחלה״ לפטור שבסעיף 7.

י ר ב  ד

- ״ב  חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי
 1952, פוטר את המדינה, בסעיף 6 בו, מאחריות בנזיקין
 כלפי מי שנחבל בשירותו הצבאי ועקב שירותו הצבאי
 וכלפי שאיריו אם נפטר עקב החבלה. טעם הפטור הוא,
 שכל אלה. זכאים לתגמולים ולשיקום לפי חוק הנכיס
 (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 [נוסח משולב], וחוק
 משפחות חיילים שנספו ,במערכה (תגמולים ושיקום),
 תש״י-1950, ואין זה מן הדין שיהיו זכאים לקבל מאוצר

 המדינה גם תגמולים ושיקום וגם פיצויים.

 הפטור מאחריות ניתן כאמור כלפי מי שנחבל בשירות,
 משמע שאין הוא נתון כלפי מי שחלה בשירות או שמחלתו
 הוחמרה בשירות, ואילו הזכות לתגמולים ושיקום על פי
 החוקים האמורים עומדת לאדם גם במקרים אלה. נמצא
 שלגבי מחלה או החמרת מחלה עשויה המדינה להתחייב

 בתגמולים ושיקום ובפיצויים כאחד.

 החוק המוצע בא להחיל את הפטור מאחריות בנזיקין גם
 לגבי מחלה או החמרת מתלה שנגרמו בשירות צבאי ועקב

 השירות.

 סע*ף 1 סעיף 6 לחוק העיקרי אומר:
 ״6. (א) אין המדינה אחראית בנזיקיס על חבלה שנחבל

 אדם בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי.

 (ב) ״שירות צבאי״, בסעיף זה, פירושו כבחוק
 הנכים (תגמולים ושיקום), תש״ט-1949.״

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח
 משולב], מקנה לחייל משוחרר שלקה בנכות זכויות לתג

 מולים ושיקום, ו״נכות״ מוגדרת בו כך;

 1 ם״ח תשי״ב, עמ׳ 339, תשכ״ג, עמי 27.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת:

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 12) (מבקר העיריה), תשל״א-1971

 תיקון םעיף 167

 הוספת סעיפים
 170א-170ד

 1. האמור בסעיף 167 לפקודת העיריות! יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:
 ״(ב) מועצה רשאית למנות מבקר; היה מספר תושבי העיריה
 30,000 או יותר, או אם נדרשה לכך מאת השר-חייבת היא למנותו.״

 2. אחרי סעיף 170 לפקודת העיריות יבוא;
 ״תפקידי המבקר 170א.(א) ואלה תפקידי המבקר:

 (1) לבקר את פעולות עובדי העיריה ואת ניהול חשבונות
 העיריה;

 (2) לבדוק אם אופן החזקת הכספים בעיריה, שמירת הרכוש
 והחזקתו מניח את הדעת;

 (3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה
 מבטיחים קיום הוראות החוק, טוהר המידות, יעילות וחסכון.
 (ב) הבקורת לפי סעיף קטן(א) תיעשה גם לגבי כל תאגיד, מפעל,

 מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בהנהלתם.
 (ג) המבקר יפעל לפי הנחיותיו הכלליות של ראש העיריה.

 סמכויות המבקר 170ב. המבקר רשאי לדרוש מכל עובד העיריה שימציא לו כל פנקס או

 מסמך שברשותו, שלדעתו דרושים לו לצרכי הבקורת, ושיתן לו כל
 ידיעה או הסבר שידרוש, והעובד חייב להיענות לדרישה כאמור.

 דין וחשבון המבקר 170ג. (א) המבקר יגיש לראש העיריה, אחת לשנה, דין וחשבון על

 ממצאי הבקורת שערך? העתק מדין וחשבון זה, בצירוף הערותיו של
 ראש העיריה, יימסר לכל חברי המועצה לא יאוחר משלושה חדשים מיום

 מסירת הדין וחשבון לראש העיריה.
 (ב) המבקר רשאי להגיש לראש העיריה דין וחשבון על ממצאי
 הבקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר יידרש לכך מאת ראש

 העיריה.
 (ג) ראש העיריה ימציא לשר העתק מכל דין וחשבון של המבקר

 ושל הערותיו.

 מבקר משותף למספר 170ד. בכפוף לאמור בם7!יף 180(א) יכול המבקר לשמש מבקר ביותר

 רשויות מקומיות מרשות מקומית אחת.׳

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197; ס״ח תשכ״ה, עמי 127, עמ׳ 215, עמ׳ 263; תשכ״ז, עמ׳ 16, עמ׳ 56,
 עמ׳ 74; תשכ״ח, עמ׳ 10, עמ׳ 53; תש״ל, עמ׳ 6; תשל״א, עמ׳ 36; ה״ח תשכ״ט, עמ׳ 247.
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* 3. (א) החובה למנות מבקר כאמור בסעיף 1 לחוק זה לא תחול אלא כעבור ששה חדשים * י ו ה ו ה ל י ח  ת

ר מיום פרסומו של חוק זה. ב ע  מ

 (ב) מי שנתמנה לפני פרסומו של חוק זה להיות מבקר של עיריה, יראו אותו כאילו
 נתמנה לפי חוק זה.

סת יוסף תמיר  חבר הכנ

 תיקון גוע1ת
 בהצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מם׳ 3), תשלי׳א-1971, שפורסמה בהצעות חוק 943,

 תשל״א, עמ׳ 220, בסעיף 1 (סעיף 12(ג) לחוק העיקרי), במקום ״(תיקון מס׳ 2)״ צ׳׳ל ״(תיקון מס׳ 3)״.

ת חוק 945, כ״ב באייר תש7י״א, 17.5.1971  הצעו

, ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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 המחיר 12 אגז־רות




