רשומות

ספר החוקים
ט׳ בניסן התשם״ז

2090

 28במרס 2007
עמוד

ח ו ק ־ י ם ו ד  :ה כ נ ס ת ) ת י ק ו ן מ ם ׳ (38
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חוק־יםוד :הכנםת )תיקון מם׳ *(38
תיקון סעיף 42ב

י.

בחוק-יסוד :הכנסתי ,בסעיף 42ב
)ו(

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית וקבע בית המשפט ,ביזמתו או

״)א(

לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ,שיש עם העבירה קלון ,יושעה מכהונתו
בכנסת מיום קביעת בית המשפט ועד למועד שבו פסק הדין נעשה סופי.״;
)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״רשאית ועדת הכנסת על פי הצעת כל חבר הכנסת,

להשעותו״ יבוא ״יושעה״;
)(3

סעיף קטן )ג(  -בטל.
אהוד

אולמרט

ראש הממשלה
דליה

דליה

איציק

ממלאת מקום נשיא המדינה
*

איציק

יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ב י ו ם בי בניסן התשס״ז ) 21במרס  ;(2007ה צ ע ת ה ח ו ק ו ד ב ר י הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק הכנסת —  ,125מ י ו ם י ״ ח בטבת התשס״ז ) 8ב י נ ו א ר  ,(2008עמי .26
ס״ח ה ת ש י ״ ח  ,עמי  ;69התשס״ו ,עמי .393

1

חוק עונש מאםר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה )הוראות מעבר(,
התשם״ז*2007-
j

הגדרות

בחוק זה -

״בית משפט צבאי בחבל עזה״  -בית משפט צבאי או בית משפט צבאי לערעורים,
שכוננו לפי הצו;
״הצו״  -צו בדבר הוראות ביטחון )אזור חבל עזה( ,התש״ל970-י ,שהוציא מפקד כוחות
צבא הגנה לישראל באזור חבל עזה;
״חוק השיפוט הצבאי״  -חוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-י';
״מאסר״  -לרבות מאסר בשל אי-תשלום קנס ומאסר על תנאי ,בין שהופעל ובין שטרם
הופעל;
״שופט צבאי-משפטאי״  -כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.
דין ע ו נ ש מאסר

2

עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה לפני תחילתו של חוק זה ,יבוצע בישראל,
ודינו ,בכפוף להוראות חוק זה ,לכל דבר וענין לרבות לענין חנינה ,קציבה ,הקלה בעונש

צבאי ב ח ב ^ ה

או שחרור מוקדם ממאסר ,כדין עונש מאסר שנגזר בישראל.

*

התקבל בכנסת ב י ו ם ב׳ בניסן התשס״ז ) 21במרס  ;(2007ה צ ע ת ה ח ו ק ו ד ב ר י הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה מ מ ש ל ה —  ,207מ י ו ם כ״ח בתשרי ה ת ש ס ״ ו ) 31באוקטובר  ,(2005עמי .6

1

158

ס״ח התשט״ו ,עמי .171

ספר ה ח ו ק י ם  ,2090טי בניסן התשס״ז28.3.2007 ,

^

גזר בית משפט צבאי בחבל עזה עונש מאסר ,כאמור בסעיף  ,2תהיה תקופת

)א(

ח י ש ו ב

המאסר שעל האסיר לשאת בישראל ,התקופה שנגזרה על ידי בית המשפט הצבאי

ה

מ

ס

א

ת ק ו פ ת

ר

כאמור ,גם אם העונש שנגזר חמור מהעונש המרבי שניתן להטיל בשל אותה עבירה
לפי הדין בישראל.
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן)א( ,הוראות סעיף ו 4לחוק העונשין ,התשל״ז-

)ב(

977ו  ,לא יחולו על עונש מאסר עולם שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה ,כאמור
2

בסעיף  ,2ויראו עונש מאסר עולם כאמור כעונש מאסר לתקופה בלתי קצובה.
^

)א(

גזר בית משפט צבאי בחבל עזה עונש מאסר על תנאי ,או הומר עונש מאסר שגזר

בית משפט צבאי כאמור לעונש מאסר על תנאי ,במסגרת החלטה בדבר הקלה בעונש

ה פ ע ל ת מאסר
ע

ל

נ

ת

א

י

שניתנה בהתאם לצו ,יראו את עונש המאסר על תנאי ,לענין הפעלתו ,כאילו נגזר בידי
בית משפט בישראל.
)ב(

אוזכרה בגזר הדין שבו נגזר עונש מאסר על תנאי או בהחלטה בדבר הקלה

בעונש ,שבמסגרתה הומר עונש מאסר לעונש מאסר על תנאי ,כאמור בסעיף קטן )א(,
עבירה לפי הוראת דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור חבל
עזה ,יראו את גזר הדין או את ההחלטה כאמור כמאזכרים עבירה הדומה לה במהותה
לפי הדין בישראל.
^

)א(

בסעיף זה -

ערעור על פסק
דין של בית משפט

״בית המשפט הצבאי לערעורים״  -בית המשפט הצבאי לערעורים שכונן לפי הצו;

צ

ב

א

י

ב

ח

ב

ל

ע

ז

ה

״בית משפט צבאי בחבל עזה״  -למעט בית המשפט הצבאי לערעורים;
״בית הדין הצבאי לערעורים״  -כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.
)ב(

)ו(

מוקם בזה בית דין צבאי מיוחד לערעורים )להלן  -בית הדין הצבאי המיוחד

לערעורים( ,אשר ידון בערעורים לפי סעיף זה ובמשפטים חוזרים לפי סעיף .7
)(2

מקום מושבו של בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים ייקבע על ידי ראש

המטה הכללי של צבא הגנה לישראל )בסעיף זה  -הרמטכ״ל(.
)(3

הרמטכ״ל ,בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ,ימנה שופטים לבית

הדין הצבאי המיוחד לערעורים מקרב שופטים צבאיים-משפטאים של בית הדין
הצבאי לערעורים.
)(4

הרמטכ״ל ,בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ,ימנה מבין השופטים

שמונו כאמור בפסקה  ,3נשיא לבית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
)(5

מותב בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים יורכב על ידי נשיאו מבין

השופטים הצבאיים-משפטאים של בית דין זה; בית הדין ידון בשלושה ,ואולם
בהתקיים אחת מהנסיבות המנויות בסעיף 5ו 2לחוק השיפוט הצבאי ,בשינויים
המחויבים ,ידון בחמישה.
)ג(

פסק דין שנתן בית משפט צבאי בחבל עזה לפני תחילתו של חוק זה ,ושביום

חי באלול התשס״ה)2ו בספטמבר ) (2005בסעיף זה  -המועד הקובע( טרם חלף המועד
להגשת ערעור עליו בהתאם לצו ,ניתן לערעור ,בתוך  30ימים מיום תחילתו של חוק
זה לפני בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
)ד(

היה ערעור על פסק דין של בית משפט צבאי בחבל עזה תלוי ועומד במועד הקובע

בבית המשפט הצבאי לערעורים בהתאם לצו ,ידון בו בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים,
ורשאי הוא להמשיך ולדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הצבאי לערעורים.

2

ס״ח התשל״ז ,עמי .226

ספר ה ח ו ק י ם  ,2090ט׳ בניסן התשס״ז28.3.2007 ,
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)ה(

בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים ידון בערעורים לפי סעיף זה בהתאם לדין

שלפיו דן בית המשפט הצבאי לערעורים ויהיו לו כל הסמכויות שהיו לבית המשפט
הצבאי לערעורים ,אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות סעיף זה.
)ו(

הוראות סעיפים ו 324 , 224,222,22עד 326ב)405 ,ב(4 ,ו9,4ו 4עד  424,422עד ,435

 436למעט הסיפה של פסקה )ו()ה( החל במילים ״או לבטלו ולהחזיר״ 439 ,ו־ 440לחוק
השיפוט הצבאי יחולו ,בשינויים המחויבים ,על הליכי ערעור לפני בית הדין הצבאי
המיוחד לערעורים.
)ז(

בכל ענין של סדרי דין שלא הוסדר בחוק זה ינהג בית הדין הצבאי המיוחד

לערעורים בדרך הנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות הענין.
דין פסק דין של
בית משפט צ ב א י

לענין סעיפים  2עד  ,4דין פסק דין של בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים כדין פסק

.6

דין של בית המשפט הצבאי לערעורים שניתן לפני תחילתו של חוק זה.

מ י ו ח ד לערעורים

)א(

משפט חוזר

.7

סופיות הדיון

.8

ת ח ו ל ת תקנות
שעת חירום

.9

ביצוע ותקנות

.10

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים

)בסעיף זה  -נשיא בית הדין הצבאי לערעורים( ,רשאי להורות על עריכת משפט חוזר
למי שניתן עליו פסק דין חלוט בבית המשפט הצבאי בחבל עזה ,בבית המשפט הצבאי
לערעורים ובבית הדין הצבאי המיוחד לערעורים בהתקיים אחד מהמקרים האמורים
בסעיף )445ב( לחוק השיפוט הצבאי ,בשינויים המחויבים.
)ב(

הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר ,יורכב מותב

מיוחד של בית דין צבאי מיוחד לערעורים ולפניו יתברר המשפט.
)ג(

הוראות סעיפים  446עד  ,449ו 45עד 456 ,455א ו־ 457לחוק השיפוט הצבאי יחולו

על משפט חוזר לפי סעיף זה ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :בכל מקום שבו נאמר
בסעיפים האמורים ,למעט בסעיפים  448ו־456א ,״בית הדין הצבאי לערעורים״ או ״בית
הדין״ ,ייקרא ״בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים״.
)ד(

סעיף ו 3לחוק בתי המשפט ]נוסח חדש[ ,התשמ״ד984-ו  ,לא יחול על פסקי דין
3

של בית המשפט הצבאי בחבל עזה ,בית המשפט הצבאי לערעורים ובית הדין הצבאי
המיוחד לערעורים.
החלטה ופסק דין בערעור ,החלטה על משפט חוזר והחלטה ופסק דין במשפט חוזר לפי
חוק זה הם סופיים ,ואין עליהם ערעור.
אסיר שהוראות חוק זה חלות עליו ,לא יחולו עליו עוד הוראות תקנה )6א( לתקנות
שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל
עזה  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ״ח967-ו .
4

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה א י צ י ק
ממלאת מקום נשיא המדינה

3

4
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דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

ס״ח ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .198
ס״ח התשכ״ח ,עמי  ;20התשס״ב ,עמי  ;458התשס״ג ,עמי .545

ספר ה ח ו ק י ם  ,2090טי בניסן התשס״ז28.3.2007 ,

חוק פיצוי לנפגעי פוליו ,התשם״ז*2007-
ן,

מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים ובכך

מטרה

לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם.
^

הגדרות

בחוק זה -

״המוסד״  -המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי;
״השכר הממוצע״  -כמשמעותו בסעיפים  1ו־ 2לחוק הביטוח הלאומי;
״חוק הביטוח הלאומי״  -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-וי;
״מחלת הפוליו״  -מחלת שיתוק ילדים ) ,(Poliomyelitisלרבות החמרה מאוחרת של
המחלה );(Post-poliomyelitis syndrome
״נכות״  -נכות רפואית שנקבעה לפי סעיף  8ו ו לחוק הביטוח הלאומי;
״נפגע פוליו״  -תושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים ושרופא מוסמך
או ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף  7קבעו כי נגרמה לו נכות עקב אותה
מחלה;
״תושב ישראל״  -מי שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור לענין חוק הביטוח
הלאומי ,וכל עוד הוא תושב כאמור;
״השר״  -שר הרווחה.
^

)א(

נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעה לו נכות יציבה ,תשלם לו המדינה פיצוי

פ י צ ו י חד־פעמי

חד־פעמי כדלקמן:

)ב(

)ו(

סכום של  50,000שקלים חדשים  -אם אחוזי הנכות נמוכים מ־;75%

)(2

סכום של  100,000שקלים חדשים  -אם אחוזי הנכות הם בין  75%ל־;94%

)(3

סכום של  120,000שקלים חדשים  -אם אחוזי הנכות הם  95%ויותר.

הסכומים הנקובים בסעיף קטן)א( יעודכנו ב־ ו בינואר בכל שנה)בסעיף קטן זה -

יום העדכון( ,בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
״המדד הבסיסי״  -המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה;
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
^

)א(

בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,3נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו ,לפי

הוראות חוק זה ,אחוזי נכות בשיעור של 00%ו ,זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה
1

1

ל־ 50%מהשכר הממוצע )בסעיף זה  -סכום קצבה מלאה(.
)ב(

קצבה ח ו ד ש י ת
ו

מ

ע

נ

ק

ב

מ

ק

ו

ם

קצבה

נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו ,לפי הוראות חוק זה ,אחוזי נכות

הנמוכים מ־00%ו והעולים על  ,20%זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין
סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 00%ו.

התקבל בכנסת ב י ו ם כ״ט באדר התשס״ז ) 19במרס  ;(2007ה צ ע ת ה ח ו ק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק הכנסת —  ,110מ י ו ם י ״ ח בכסלו ה ת ש ס ״ ו ) 19בדצמבר  ,(2005עמי .123
ס״ח ה ת ש נ ״ ה  ,עמי .210
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)ג(

נפגע פוליו שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה אחוזי נכות הנמוכים מ־ ,20%יקבל

מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב־ ;70לענין סעיף קטן זה ,״הסכום
הבסיסי״  -סכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי
הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 00%ו.
החמרת מצב

^

הגשת תביעה

,6

חלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של נפגע
פוליו ,ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה ,עלו אחוזי
הנכות שנקבעו לו ב־0%ו או יותר ,יחולו הוראות אלה:
)ו(

לגבי נפגע פוליו ששולם לו מענק במקום קצבה לפי סעיף )4ג( -
)א(

אם נקבעו לו פחות מ־ 20%נכות ,תשלם לו המדינה מענק משלים לפי

החישוב האמור בסעיף )4ג( ,ולענין הסכום הבסיסי יובא בחשבון ההפרש שבין
אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע הפוליו לפני ההחמרה ,לבין אחוזי הנכות שנקבעו
לו עקב ההחמרה;
)ב(

אם נקבעו לו  20%נכות ומעלה ,תשלם לו המדינה קצבה כאמור בסעיף )4א(

או )ב( ,לפי הענין ,החל בחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש ,ואולם אם
טרם חלפו  70חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות שבשלה שולם לו המענק -
תשולם לו קצבה לפי אחוזי הנכות המזכים בקצבה ,בניכוי אחוזי הנכות המזכים
במענק ,כל עוד טרם חלפו  70החודשים האמורים; בסעיף זה ,״בקשה לבדיקה
מחדש״  -בקשה שהגיש נפגע פוליו למוסד ,לצורך בדיקה מחדש בשל החמרה
במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה;
)(2

לגבי נפגע פוליו שמשתלמת לו קצבה לפי סעיף )4א( או)ב( ,לפי הענין  -תשולם לו

הקצבה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה ,בעד התקופה שתחילתה במועד
שבו החלה ההחמרה ,או בעד שישה חודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה
לבדיקה מחדש ,המאוחר מביניהם.

רופא מוסמך
ו

ו
ל

ע
ע

ד
ר

ה
ר י

ר פ ו א י ת
ם

7

תביעה לפיצוי חד־פעמי ,לקצבה חודשית או למענק לפי חוק זה תוגש למוסד.
)א(

רופא מוסמך שמונה לפי הוראות סעיף )208ב( לחוק הביטוח הלאומי ידון בתביעה

של אדם להכיר בו כנפגע פוליו; הוראות סעיפים וו2 ,2ו 2ו־3ו 2לחוק האמור יחולו
לענין זה ,בשינויים המחויבים.
)ב(

רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים ,לפי הענין ,יקבעו -
)ו(

אם התובע לקה במחלת הפוליו;

)(2

אם התובע לקה בישראל במחלת שיתוק ילדים;

)(3

את אחוזי הנכות של התובע הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה; לענין זה,

רשימת הליקויים שלפיה ייקבעו אחוזי נכותו של אדם תהא רשימת הליקויים
לפי פרק הי לחוק הביטוח הלאומי;
)(4

אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התובע כתוצאה ממחלת הפוליו שבה

הוא לקה ואת אחוזי הנכות של התובע בעקבות השינוי האמור.
)ג(

נקבעו לאדם אחוזי מוגבלות בניידות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך

לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי )בסעיף זה  -אחוזי מוגבלות בניידות( ,בשל מחלת
הפוליו שבה לקה ,רשאי הוא לבחור אם התשלומים שישולמו לו לפי חוק זה יחושבו
לפי אחוזי המוגבלות בניידות ,או לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו לפי סעיף קטן )ב(.
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)ד(

נקבעו לאדם ,בשל מחלת הפוליו שבה לקה ,אחוזי נכות לפי הוראות סעיף )208ב(

לחוק הביטוח הלאומי או אחוזי מוגבלות בניידות רשאים רופא מוסמך או ועדה
רפואית לעררים ,לפי הענין ,לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם לפי חוק זה ,בלי
לבדוק אותו.
)ה(

נפגע פוליו שמצבו הבריאותי אינו יציב ,רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית

לעררים ,לפי הענין ,לקבוע את אחוזי נכותו הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה,
לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
)א(

^

המדינה תשתתף במימון טיפולים רפואיים ,אבזרים רפואיים ומכשור רפואי

הנדרשים לנפגעי פוליו ,עקב מחלת הפוליו ,ואינם נכללים במסגרת סל שירותי
הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו ; ההוצאות הדרושות
2

השתתפות
ה מ ד י נ ה במימון
שירותי בריאות
לנפגעי פ ו ל י ו

למימון השתתפות המדינה ישולמו מאוצר המדינה.
)ב(

שר הבריאות ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות

של הכנסת ,יקבע כללים ,תנאים והוראות לענין סעיף זה ,לרבות לענין סוג שירותי
הבריאות שהמדינה תשתתף במימונם כאמור בסעיף קטן )א( ,נותני השירותים ושיעור
השתתפות המדינה.
)א(

^

)ב(

תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה -
)ו(

לענין פקודת מס הכנסה  ,או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;

)(2

לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.

הוראות מיוחדות

3

תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה ,לערבות או לעיקול בכל

דרך שהיא ,אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
^0

)א(

הגיש אדם תביעה לפי חוק זה ,לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין

]נוסח חדש[ או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש״ן989-ו  ,בשל העילות המנויות
4

5

מ נ י ע ת כפל
תשלומים

בחוק זה.
)ב(

זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד־פעמי ,לקצבה או למענק לפי חוק זה ,זכאית המדינה

לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין
]נוסח חדש[ או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש״ן989-ו ,שהגיש בשל עילות המנויות
בחוק זה ,לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילתו של חוק זה; השר ,באישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור,
לרבות לענין אופן חישובו.
)א(

פיצוי חד־פעמי ,קצבה ומענק לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד.

)ב(

אוצר המדינה יעביר למוסד ,מדי חודש בחודשו ,את כל הכספים הדרושים לו

ת ש ל ו ם על י ד י
המוסד

כדי לבצע תשלומים לפי חוק זה ,לרבות הוצאות מינהליות הנובעות מביצועו של
החוק.
^2

השר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות

ביצוע ותקנות

של הכנסת ,להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ס״ח התשנ״ד ,עמי .156
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,10עמי .266
ס״ח התש״ן ,עמי .17
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תחולת ה ו ר א ו ת
חוק ה ב י ט ו ח
הלאומי

.13

תחילה ו ת ח ו ל ה

.14

סעיפים 297א297 ,ב ,308,304,302,298 ,ו ו  5 , 3ו  3ו־ 327לחוק הביטוח הלאומי יחולו על
תביעה לפי חוק זה ,בשינויים המחויבים.
)א(

תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז)ו בינואר ) (2007בסעיף זה  -יום

התחילה(; ואולם לא תוגש תביעה למוסד לפי חוק זה לפני יום י״ח באלול התשס״ז
)ו בספטמבר ) (2007בסעיף זה  -יום תחילת הביצוע(.
)ב(

תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה ,ובלבד

שנפגע הפוליו הגיש תביעה למוסד לפי חוק זה עד ליום די בטבת התשס״ט)ו 3בדצמבר
 ,(2008והוראות סעיף )296א( לחוק הביטוח הלאומי לא יחולו.
)ג(

לא ישולמו תשלומים לפי הוראות חוק זה בשל תקופה שקדמה ליום התחילה.
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