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.1

בפקודת הנזיקין ]גומז דורש[» ,במקום סעיף  37יבוא:

 .37האחריות לפי סעיפים  3ו 36-sשל בעל מקרקעין או של תופשם,
׳אחריות בעל
בשל מצבם של המקרקעין ,תחזוקתם או תיקונם ,לא תחול כלפי מי שנמס
מקרקעיןכלפי
למקרקעין כמסיג גבול ,אלא אס הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי
כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה.
37א) .א( האחריות לפי סעיפים  35ו־ 36בשל מצבו של שטח צבאי,
אחריות בלפי
תחזוקתו או תיקונו או בשל השימוש בו ,לא תחול כלפי מי שנכנס לאותו
מסיג גבול
שטח כמסיג גבול ,אלא אם הוביח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה
לעבור עבירה או לעשות עוולה ושהאחדאי לאותו שטח ,או הפועל מטעמו
במקום הכניסה ,ידע על הימצאותו של הנכנס באותו שטח בשעה שנגרם
הנזק.
<ב( בסעיף זה ,״שטח צבאי״ -
) (1מקרקעין התפושימ בידי צבא־הגנה לישראל או שלחזה
אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון לענין
זה;
) (2מקרקעין המשמשים למטרה בטחונית שעל הכניםון
אליהם הופקדה שמירה או שהכניסה הוגבלה בהודעה המוצגת
מחוצהלהם;
) (3מקרקעין שיש בהם מיתקנים המיועדים למנוע כניסה
לישראל או יציאה ממנה; לענין זה אישורו של מי שהסמיכו
לכך שד הבטחון ,כי המיתקן נועד לשמש למניעת כניסה
לישראל או יציאה ממנה ,יהא ראיה מוחלטת לדבר.
)ג( סעיף זה לא יחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום
בתוקף אכרזה לפי סעיף )9א> לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח.1948-״
־!סיגגבי

TOM

צ ב א י

גולדה מאיד
ראש הממשלה

יעקב ש׳ שפירא
שד המשפטים

ש נ י א ו ד זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום י־׳ז בתמוז תשיל ) 21ביולי  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוז״ח 855״ תשכ-ט׳
»»*

.SAS

 1דיני מדינת ישראל״ נוסח חדש  ,10עמי  ;266סיח תשביח ,עמי  ;101תשכ״ט׳ עמי  ,152עמי .280

»0ר היווקיט  ,600כ׳׳ו בתמוז חשיל?0.7.1970 ,
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)וגיקון מ ם  ,(2תש״ל•1970-
,

 ,1ברישוז^ לסעיף  47לממן הבשדמו המשפטית והאפוםדופהות ,תשב״ב 1962-ג)להלן -
החוק מיקרי( ,במקום ״לייצג את ומןטיך יבוא ״לייצג את המסד״.

מיקין<מיו«

 .2בסעיף  68לחוק העיקרי ,במקום ״של חסוי ושל אדם הז^ןוק לאפוטרופסות״ יבוא
*??*ל מסד״ ,ובמקום ״החסוי או האדם הזקוק לאפוטרופסות״ יבוא ״או החסוי״.

י1יקוןסעיוי«8

9

..

בסעיף  69לחוק העיקרי ,במקום ״של חסוי או של אדם הזקוק לאפוטרופסות״ יביא
״ « של חסוי״.
 , < .י .. . £ ,גםמיף  70לחוק העיקרי ,כמקום ״של חסוי או של אדם הזקוק לאפוטרופסות״ יבוא
״••.$-׳ .5 • ••.בסעיף  80לחוק העיקרי ,לפני הגדרת ״נציג״ ימא:
״״חסוי״ — מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף  ,33או מי שבית המשפט רשאי
׳ למנות לו אפוטרופוס כאמור ,והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים
<#
למינוי ,הכל לפי הענין;״.
:

?*, . 1
. ,
 "?ניני* ו ד ז ל מ ן ש ז רנשיא המדינה

גולדה מאיר
ראש הממשלה

»יקון»יו» .
תיקון

0עיף

.

70

תיקיןנמיףא

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטיה

* גתקבל בהגפת גיופ י״ז בתמוז תשיל) 21ביולי  ;(1970ה מ ת תחמן ודברי הסבר פורסמו נהיה 871׳ ומז״ל׳»י׳ .78
 1סיח תשכיב׳ עמי  ;120תשביה׳ ע8׳ . 114
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חוק בנק ״»דאל)תיקץ מם׳  ,(8תש-ל־מ•10
בסעיף 33א לחוק בנק ישראל ,תשי״ד—- ! 1954

" '$
!

)(1

בכותרת השוליים ,אחדי ״מטבעות זכרון״ יבוא ״ומטבעות מיוחדים״;

)(2

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״כמטבע זכרון״ יבוא ״או כמהמנ מיוחד״;

)(3

בסעיף קםן)ב> ,אחדי ״מטבעות זברוך יבוא ״או טממווו מיוחדים״.
גולדה מאיר
ראש הממשלה
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תיקוזסעיף«83

פנחס ספיר
שר האוצר

»נ*אוד זלמן שזר
$4יא המדינה
7
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״ גיזקבל גבגסת ביום י״ז בתמוז תשיל ) 21ביולי  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גחיח 885׳ תש»ל׳
 .ע .180 '5י
י ;.י
*»1זות**י*ד׳»9׳  ;188תשם״ו*»1׳  ;242תשגו״ז׳עמ׳ 32׳ עמי  ;101תשייז׳ עמי  ;81תשביח .עמי ;48משב־״ש,
",׳»».׳«׳*»׳».
ספר ממוקיש , ,«¡0ביו גתפוו משיי3»%»»,
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חוק מם רכוש וקרן היצרים)  ñppמס׳ - ,(7תש״ל 1970י
s

.1

בסעיף 46ג לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשב״א-!1961-
) (1בסעיף ק&ן )א( ,במקום הםיפוז החל במלה ״ימולו״ יבוא ״יחולו על
סוגים מסויימים של נכסי חוץ ישראליים או על גכפי חוץ ישראליים מםויימים,
בתיאומים שיורה עליהם בתקנות או המחוייבים לפי הענין.״;
) (2במקום סעיף קטן)ג( יבוא;
״)ג( לענין סעיף זה ,״נכס ח  pישראלי״ -
) (1מקרקעין ,מלאי או ציוד הנמצאים מחוץ לשטח המדינה
ואשר בעלם או אחד מבעליהם הוא אזרח ישראלי ,תושב
ישראל או תאגיד הרשום בישראל;
) (2כלי שיט או כלי טיס המוחכר לאזרח ישראלי ,לתושב
ישראל או לתאגיד הרשום בישראל;
) (3כלי שיט או כלי טיס ששר האוצר או מי שהשר הסמיך
לכך אישר שהוא פועל לטובת משק המדינה;
) (4טובין המובלים בכלי שיט או כלי טיס שהוא ״נכס״ או
״נכס חוץ ישראלי״.
פנחס ספיר
שר האוצר

גולדה מאיר
ראש הממשלה
ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמוז תשיל ) 21ביולי  ;(1970הצעת החוק ודגרי הסבר פורפנלו בה״ה 886׳ תשיל׳
עמי .182
 1סייח תשניא׳»מ׳  ;100ס״ח 579׳ תשיל׳ עמי .12

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל 1970-״
 .1בחוק זה -
״פגיעת איבה״ -
) (1פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי
סדירים של מדינה עוינת לישראל ,מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או
מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה ,בשליחותם או מטעמם או על
מנת לקדם מטרותיהם )לכולם ייקרא להלן — כוחות אויב(;
) (2מניעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב ,או פגיעה
בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור!
) (3פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב ,או פגיעה מנשק
שהיה מיועד נגד פעולה באמור אף אם לא הופעל ,למעט מניעה שנמנע בה אדם
בגיל  18ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות
פושעת;
* גתקבל בבנסת ביופ י״ח בתמה תשיל) 22ביולי  ;(1970העעת החוק ודברי הםטו פורסמו בהית 860׳ תשיל׳ עפ׳ .7
ס»ר

החיקיפ

 ,000י עייר

בת»יז

י ( » י ל ao^f.iWTo ,

״נפגע״  -מי שנפגע פגיעת איבה והוא אחד מאלה:
) (1אזרח ישראלי או תושב ישראל ,בין שנפגע בישראל ובין מחוצה להן
) (2מי שנכנס לישראל על פי אשדה .או רשיון שניתנו לפי חוק הפנימה
לישראל ,תשי״ב ,!1952-לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה
או ברשיון לפי סעיף )17א( לחוק האמור ,או מי שנכנס לישראל לפי אחד
הצווים של שר הפנים מכוח סעיף  17לחוק האמור שפורטו בתקנות לפי חוק
זה  -והכל אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הבטחון בצו
לענין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם!
״נשק״ — כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו;21955-
״חוק הביטוח״  -חוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,תשכ״ח; 1968-
״המוסד״ — כמשמעותו בחוק הביטוח;
״בךמשפחה״ ,של נפגע -
) (1בחיי הנפגע  -כמשמעותו בסעיף  1לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
תשי״ט 195&-ננוםח משולב[*)להלן — חוק הנכים( ,בשינויים המחוייבים,
ובפסקה ) (4להגדרה זו במקום ״ומחםודו היה על הנכה ערב התגייסותו של
הנכה לשירות״ קרי ״ומחסורו היה על הנפגע ערב הפגיעה״; ולענין זה ,״אדם
שאינו מסוגל להשתכר למחייתו״ ,״אח״ ,״הכנסה מספקת למחיית אדם״,
״השכר הקובע״ ,״נצרך״ ,ו״עומד ברשות עצמו״— כמשמעותם בסעיף  1לחוק
הנכים והתקנות לפיו ,בשינויים המחוייבים!
) (2במות הנפגע עקב המניעה  -כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש״י) 5!950-להלן  -חוק משפחות חיילים(,
בשינויים המחוייבים; ולענין זה ,״אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו״ ,״היום
הקובע״ ,״הכנסה כדי מחיה״ ,״השכר הקובע״ ,״מענק״ ,״עומד ברשות
עצמו״  -כמשמעותם בסעיף  1לחוק משפחות החיילים והתקנות לפיו ,בשינויים
המחוייבים;
3

״תגמול״  -לרבות כל טובת הנאה שאדם זכאי לה על פי חוק הנכים או חוק משפחות
החיילים ,לפי הענין.
 .2נמנע אדם בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנמנע מניעת איבה ,יראו את הפגיעה
בפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת.

חזקת פגיעת
איבה

 .3הודאות סימן ב׳ לפרק ג׳ לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע ,בשינויים
המחוייבים.

ריפוי ,החלמה
ושיקים

,4

נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף  ,5ישלם לו המוסד תגמולים כאמור בסעיף .6

 .5ההסדרים לקביעת דרגת הנבות בסעיפים )61א(64 , 64 ,63 , 62 ,א ו־ 65לחוק הביטוח
והתקנות לפיו יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על קביעת דרגת הנכות לפי חוק זה.
 1ס״ה תשייב ,עמי .354
* סיח  n ~ v v nעמי .171

 3סיח תשביח ,עמ׳ .108
* גדה תשייט ,עמי .276
 5ס״ח תשיי ,עמי .162
םפר החוקים  ,600כ״ו בתמוז תש״י30.7.1970 ,

תנמוליפ לנכים
קביעת דרגת
הגבות

מנמוליס וזוישובט

׳ (3<1& .$ 4& ,7ו&-ג> 32 ,ודא־ לחוק מגנר» יחולו ,בשינויים המזזויימ־ם,
.6
ע? קביעה המ80וד דפי חוק זה חזי שונו.

תגמולים
לבגי־משפחז!

 .7גרמה י פגיעת איבה למותו של הנפגע ,יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים ,בשינויים
המחוייביס ,לפי האמור בסעיפים 9 ,9,8,7א10,10 ,א12,11 ,א13,13 ,א13 ,ב13 ,ג,14 ,
29 , 29 ,24 ,22 ,20 ,15א29 ,ב29 ,ג 30 ,ו־ 32לחוק משפחות החיילים.

ייןגפגע או
גךמשפחה לענין
כל חיקוק אתר

 .8דין נפגע או בךמשפחה כדין נכה כמשמעותו בחוק הנכים או בן־משפחה במשמעותו
בחוק משפחות החיילים לענין כל חיקוק אחר המעניק טובת הנאה ,פטור או הנחה.

סמכות השר
להתקין ולהחיל
תקנות

מינוי דשות
מאשרת

ערר

.9

שר העבודה רשאי -
) (1להתקין תקנות ,באישור ועדת העבודה של הכנסת ,בכל הענינים הנובעים
מהאמור בסעיפים  3עד  ,7לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשפ
יצירת מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני
משפחתו ואופן סילוק המילוות האלה:
) (2להחיל בצו ,לאחד התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ,את התקנות
לפי חוק הנכים לרבות ההוראות שבפרק חמישי לתקנות הנכים )טיפול רפואי(,
תשי״ד ,«1954-או חוק משפחות החיילים ,כולן או מקצתן ,והכל בשינויים
המחוייבים — על נפגעים או בני משפחותיהם.

) .10א( שר הבטחון ,בהתייעצות עם שר העבודה ,ימנה רשות מאשרת שבסמכותה לאשך
כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה)להלן  -הרשות(; הודעה על מענה של הרשות תפורסם
ברשומות.
)ב( הדשות תתן אח החלטתה תוך שלושה חדשים מהיום שהתביעה הגיעה לידיה,
אלא אם החליטה להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים שנרשמו.
) .11א( הרואה עצמו נפגע בהחלטת הרשות רשאי לעדור עליה לפני ועדת עררים
האמורה בסעיף קטן)ב(.
)ב( ועדת העררים תהיה של חמישה ובראשה שופט שיתמנה על ידי שד המשפטים,
יתד חברי הועדה יתמנו על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה.
)ג( שלושה חברי הועדה ,כשבהם היושב ראש ,יהיו מנין חוקי.
)ד( הערר יוגש בכתב תוך  80יום מהיום שבו הגיעה לידיעת העורר ההודעה על
החלטת הרשות.
)ה( אין אחרי החלטת ועדת העררים ולא כלום.
)ו( הודעה על מען הועדה תפורסם ברשומות.

אישור פגיעת
אינה

 .12אישורה של הרשות או של ועדת העדרים ,לפי הענין ,כי פגיעה שאירעה היא פגיעת
איבה ,הוא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.

סמכות בית״דין
לעבודה

 .13לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה ,תשכ״ס 196&-י תהיה הסמכות
הייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה ובכל תביעה להחזרת תגמול שניתן בטעות
או שלא כדין ,הכל בכפוף לאמור בסעיף .12
* ק״ת תשייד ,עמי .500
ד פיח תשכיט* עמי .70
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 4 ^ ,בכל תגיעה על־םי חוק זה נגד המדינה או של המדינה ייצג  ramהפוםד גאמנעות
»יי שהורשה לבך מטעמו.

.״*וגמגי
ביח־׳יין

 ,15פרק ג ,1סימנים א׳ ו־ב׳ לפרק ז׳ וסעיפים  197 ,196ו־ 198לחוק הביטוח והתקנות
לפיהם יחולו לענין חוק זה ,בשינויים המחוייבים.

תחול״ חיק
הביטוח

< Mא> הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק הביטוח -
הברירה בידיו לבחור באחד מהם ,אולם אם בחר בגימלה לפי חוק הביטוח ,יהיה חלק הגימלה
ן
^
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תגמוליט לפי חוק
 mוגיפלאת!
לפי חוק הביטוח

&;:

)ב( הזכאי לתגמול וגימלה כאמור בסעיף קטן נא( ,יבחר באחד מהם תוך  6חדשים
מיום שנוצרה עילת התביעה ,ועד שלא בחר כאמור ,ישולם לו תגמול חדשי לפי חוק זה:
בחר תוך התקופה האמורה בגימלה לפי חוק הביטוח ,תשולם לו הגימלה מהיום שבו
נוצרה עילת התביעה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול חדשי כאשד.
) ,17א( הזכאי לתגמול לפי חוק זה מכוח כמה עילות ,או לסי חוק זה ולפי חוק אחר
שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה  -הברירה בידו לבחור באחד התגמולים.
)ב> זכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין
 ,»arm m m ,יחולו עליו בשינויים המחוייבים הוראות סעיף  36לחוק הנכים או •סעיף 21
 psfrמשפחות החיילים ,לפי הענין.

תגמולים לפי חוק
זה והנפולים
או פינויים מזי
חוקים אתרים

ו

י

,18

ת &>,-033מ״ןגך

)א( תגמולים לפי חוק זה יינתנו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

)ב( אוצר המדינה ישפה אח המוסד. ,על פי דרישתו ,על כל הוצאה שהוציא למתן
• התגמול ואת החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.
) .10א( חוק זה יחול על מי שנפגע בפעולת איבה אחרי יום ב״ה באייר תשכ״ז) 4ביוני
 ;(1967הזכאי לפי חוק זה לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר ,תשי״ז-
); »1988לזמין חוק נפגעי ספר(.

n i n B n

תחולה

־־־ <כ> חוק זה לא יחול על פגיעה שנפגע אדם המשתייך לכוחות האויב ,מסייע להם או
פועל בשליחותם או מטעמם או על מגת לקדם מטרותיהם.
 ,20מי שקיבל גימלה לפי חוק נפגעי ספר ,בשל פגיעת ספר שנפגע אחרי כ״ה באייר
חשכ״ז) 4ביוני  ,(1967תיזקף הגימלה על חשבון התגמול לפי חוק זה ,אולם אפ  7ב ל אדם
מלין גימלה לפי חוק נפגעי ספר העולה על התגמול המגיע לםי חוק זה לא תיזקף היתרה.
 ,$\ .שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

.22

)א( בחוקים המאוזכרים בתוספת יבואו התיקונים כמפורט בה.

יי

)ב> במקום קצין תגמולים האמור בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים יבוא לענין
מוק זה פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף  130לחוק הביטוח.
 8דיני מדינת ישראל .נוסח הדש  ,10עמי .266
» סי־ז! משי-ז ,עמ־ .xs
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)סעיף (22
.1

בחוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשב״א 1961-י« ,אחרי סעיף  15יבוא;
״גימלאות
ל נ פ ג ע י פ

15א .מי שקיים חובת שמירה מכוח חוק זה ונענע תוך כדי השמירה
ביום כ״ו באייר חשכ״ז ) 5ביוני  (1967או לאחר מכן ,דינו כדין נפגע
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל— ,1970והוראות החוק
האמור יחולו לגביו ולגבי התלויים בו.״

.2

בחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א ,1!1951-בסעיף 14ב)א( ,בסופו יבוא:
״מי שנקרא כאמור ונפגע ביום כ״ו באייר תשכ״ז) 5ביוני  (1967או לאחר
מבן תוך כדי מילוי חובתו ועקב מילויה ,דינו כדין נפגע לפי חוק התגמו
לים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל ,1970-והודאות החוק האמור יחולו
לגביו ולגבי התלויים בו.״

.3

בחוק הביטוח ,בסעיף )168א() ,(3אחרי פסקחדמשנה )ו( יבוא:
״)ז( חוק התגמולי• לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל1970-״.

 . 4בפקודת מס־הכנםה  ,בסעיף )36א( ,אחרי ״או מפגיעת ספר״ יבוא ״או ממניעת
איבה״ ובסוף סעיף  0)36יבוא:
12

״״פגיעת איבה״ — כמשמעותה בחול! התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל—1970״.
.5

בחוק נפגעי ספר ,האמור בסעיף  2יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)כ( אלמנה ויתום של נפגע ספד יהיו זכאים לגימלאות לפי פרק
ג 1לחוק הביטוח הלאומי והתקנות לפיו״.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

יוסף אלמוגי
שר העבודה

ש נ י א ו ר ז ל מ ן שזר
נשיא המדינה

» 1ס׳׳ח תשב״א׳ ע»׳ .169
 11ם״ת תשייא׳ עמי .78
 12דיני מדינה ישראל׳ נוסה הדש 6׳ עמי .120
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המחיר  24אגורות

ספר החוזיס  ,600כ׳׳ו בתניוז ו1ש״ל30.7.1970 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושליפ

