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מתפדסשת כזה ממעפ ו מ מ ו ל ו הצעת הוי! לתיקח־ פהודת ה»לגח* האלחוטי׳:

מבוא
מערכת הבזק )הטלקומוניקציה( בעולם מוסדרת לפרטי פרטיה בחיקוקים ,באמנות
בינלאומיות ובהסכמים בינלאומיים .ההסדרים החוקיים האלה באים לאפשר ניצול יעיל
ומסודר של נתיבי התקשורת האלחוטית )התדרים( ,שמספרם מוגבל ומידת ניצולם הולכת
וגדלה בקצב מהיר ,ולאכוף את מדיניותן של הממשלות השונות בתחום הבזק.
׳

בישראל קיימת הוראה מפורשת בסעיף )5א( לפקודת הטלגרף האלחוטי }נוסח
חדש[ ,התשל״ב— ,1972בדבר איסור שידורים אלחוטיים ללא קבלת רשיון מאת הממשלה,
וזה לשון ההוראה:
׳׳)א( לא יקים אדם ולא יקיים תחנת טלגרף אלחוטי ,ולא יתקין ולא
יפעיל ולא יקיים מכשיר לטלגרף אלחוטי ,בכל מקום בישראל או בכלי שיט
או בכלי טיס הרשומים בישראל ,אלא לפי רשיון מאת הממשלה.״
על פי מדיניות הממשלה ,לא הותרו שידורי רדיו וטלוויזיה לציבור אלא לרשות
׳השידור ,לגלי צהי׳ל ולטלויזיה הלימודית.
מכיון ששידורי פרסומת במסגרת שידורי טלוויזיה לציבור הרחב מהווים מקור
לא אכזב להשגת הכנסות כספיות גבוהות ,צצו בשנות הששים במערב אירופה ,וביחה־
בחופי בריטניה ,הולנד ובארצות הסקנדינביות ,תחנות שידור לא רשויות שהופעלו מחוץ
למימי החופין של המדינות ובניגוד לרצונן .תחנה כזאת שידרה דברי פרסומת מכוונים
לאוכלוסיית המדינה שבקרבתו! הוקמה ,ושמשיפוטה נמלטה,
המדינות הנפגעות ראו חובה לעצמן לפעול לחיסול התופעה ,מסיבות א ל ה :
)א( התחנות הלא רשויות עוקפות את מדיניותן של המדינות ,מקור עושרן,
תוך זלזול בחוקיהן;
)ב( אין כל אפשרות לבקר את הנתונים הטכניים של מיתקני התחנות,
את ניצול התדרים שבהם הן משתמשות או למנוע הפרעה שהן גורמות
לתקשורת;
)ג( התחנות אינן נושאות בכל אחריות לתוכן השידורים ,ובכלל זה לתכנם
של שידורי הפרסומת ,בהיותן מחוץ לתהום שיפוטן של המדינות שאליהן
מכוונים השידורים;
)ד( הקמת התחנות מחוץ למימי החופין של המדינות נוגדת את החוק
הבינלאומי; האיגוד הבינלאומי לבזק ,שבו חברות כמאה מדינות וביניהן
ישראל ,קבע באופן חד־משמעי כי הקמת תחנת שידור מעין אלה אסורה,
והאיגוד גם המליץ למדינות החברות לבדוק כיצד לפעול נגדן.
בנסיבות אלה ,וכדי למנוע אנדרלמוסיה בתהום השידורים ,המדינות הנוגעות
בדבר פעלו בהצלחה לפתרון הבעיה בדרך של חקיקה ,המחילה את הוראות החוק המקומיות,
האוסרות הפעלתן של תחנות שידור לא רשויות ,גם על תחנות הנמצאות מחוץ למימי
החופין של המדינה,
מכיון שהתופעה הגיעה גם לא מכבר לחופי מדינת'ישראל מוצע לתקן את פקודת
הטלגרף האלחוטי ,והחוק הבריטי משבת  1967בנושא זה משמש דוגמה לתיקון המוצע.
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הצעות חוק

 ,1541ט״ ו באייד דזתשמ״א19.5.1981 ,

תוק לתיקון פקודת ה?ולגרף האלחועי ,ה ת ש מ ״ א 1981 -
בפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל״ב—) !1972להלן — הפקודה(,

.1

ת י ק ו ן סעיף 1

בסוף סעיף  1יבוא:
״ ״כלי שיט״ — לרבות גוף הצף על המים או נשען על קרקעית הים;
״אזרח ישראלי״ — לרבות תאגיד הרשום בישראל או שהשליטה בו בידי אזרח ישראלי.״
אחרי סעיף  5לפקודה יבוא:

.2

״איסור שידורים
מן הים

הוספת
ס ע י ף 5א

5א) .א( לא יתקין אדם ,לא י פ ע ל ולא יקיים בכלי שיט הרשום בישראל,
בין שכלי השיט מצוי.במימי החופיז של ישראל ובין שמחוצה להם,
תחנה לשידורי טלויזיה ולא ישדר ממנה ,אלא לפי רשיון מאת הממשלה.
).ב( לא יתקין אזרח ישראלי $ו תושב ישראל ,לא יפעיל ולא יקיים
בכלי.שיט ,בין שכלי השיט מצוי במימי החופין של ישראל ובין מחוצה
להם ,תחנה לשידורי טלויזיה ,ולא ישדר ממנה ,אלא לפי רשיון מאת
הממשלה.״

אחרי סעיף 5א לפקודה יבוא:

•3

.״איסור מתן
ע ז י י

'

הוספת
סעיף 5ב

5ב) .א( לא יעזור אדם למי שמתקין ,מפעיל או מקיים בכלי שיט תחנה
לשידורי טלויזיה המיועדים בעיקר לציבור בישראל ,בין שכלי השיט
מצוי במימי החופין של ישראל ובין מחוצה להם )להלן בסעיף זה —
תחנה(.
)ב( שידורים בשפה העברית ,או הכוללים תשדירי פרסומת למוצרים
המשווקים בעיקר בישראל ,חזקה שהם מיועדים בעיקר לציבור בישראל.
)ג(

לענין סעיף זה ,״עזרה״ —
) (1השתתפות בשידור על כלי השיט ,לרבות קריאה ,דיבור
שלא מן הכתב ,נגינה ומשחק ,או השתתפות בהקלטה לשם
שידור.כאמור;
) (2הספקת שידורי טלויזיה שהוקלטו או צולמו מראש שלא
על כלי השיט ,לרבות הספקת תקליטים ,סרטי הקלטה מגנטיים
קוליים ואורקוליים;
) (3כתיבת יצירה על פי הזמנת התחנה או מטעמה;
) (4הספקת חדשות ,ידיעות או תשדירי פרסומת לתחנה ,או
תשלום בעדם;
) (5ניהול עסק שנועד לאפשר שידורים מהתחנה או לעזור
לה;
) (6הספקת מצרכים למחיה למפעילי התחנה או לצוות של
כלי השיט או הספקת מצרכים אחרים הדרושים להפעלת
התחנה;
) (7הסעת בני אדם אל כלי השיט והובלת טובין אליו או
ממנו;

1
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) (8מימון
לצוותיהם;

פעולות

המתייחסות

לתחנה,

לכלי השיט או

) (9עזרה טכנית לתחנה או לכלי השיט או הפעלתם המכנית
או תיקונם;
) (10תיווך בין התחנה ,מפעילה או בעליה לבין ספקי חדשות
או ידיעות או אנשים העוסקים בפרסומת או המעוניינים
בפרסומת;
)(11

העסקת אדם בצוות התחנה או בצוות כלי השיט;

)(12

פרסום מוקדם על שידורי התחנה ומועדיהם;

)(13

ייצוג של מפעיל התחנה או בעליה או מחזיקה או תיווך

בשמו לפעולות המנויות בפסקאות ) (1עד ).(12
)ד( שידרה תחנה תשדיר פרסומת ,יראו את מי שלמענו שודר
התשדיר כאילו הוא סיפק את התשדיר לפרסום ושילם בעדו ,אולם
לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות כל אדם אחר לשידור התשדיר.
)ה( לא יראו כעזרה לעגין סעיף זה הגשת עזרה בעת שכלי השיט
או בני אדם שבו במצוקה.
)ו( העובר על הוראות סעיף זה ,דינו — מאסר ששה חדשים או
קנס  30,000שקלים.״
ה ו ס פ ת

°

ע

י

ף

5

ג

אחרי סעיף 5ב לפקודה יבוא:
.4
5ג .שולם סכום כלשהו בשל מעשה בניגוד לחוק זה לא יוכר תשלום
״אי נ י כ ו י
זה לצורך ניכוי מן ההכנסה החייבת במס.״
י צ י כ י

ז ; ו ס פ ת

ס ע י ף 5ד

*5

מ ס

אחרי סעיף 5ג לפקודה יבוא:

״ מ נ י ע ת קליטה

תיקתסעייל

.6

)א(

5ד .דשאי שר התקשורת להפעיל ציוד הדרוש כדי למנוע או להגביל
קליטה בישראל של שידורים הנעשים בניגוד לחוק זה.״
האמור בסעיף ד לפקודה יסומן )א( ,ובו ,במקום ״מאסר ששה חדשים או קנס

 3,000לירות״ יבוא ״מאסר שנה או קנס  50,000שקלים״.
)ב( אחר סעיף )7א( האמור יבוא:
״)ב( המתקין ,מפעיל או מקיים תחנה לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א,
דינו — מאסר שנה או קנס  50,000שקלים; נעברה העבירה בידי תאגיד,
יאשם בעבירה גם כל מנהל של התאגיד ,אם לא הוכח שהעבירה נעברה שלא
בידיעתו או שבקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת פקודה זו.
)ג( .האמור בסעיף קטן )א( בדבר חילוט מכשיר לטלגרף אלחוטי יחול גם
על תחנת טלגרף אלחוטי לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א.״
עבירת״מ-
תיקון חוק

.7

2

״)(15

העונשין
2
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בחוק העונשין ,התשל״ז— , 1977בסוף סעיף )5ב( יבוא:
סעיף 5א לפקודת הטלגרף האלחוטי ־]נוסח חדש[ ,התשל״ב—.1972״

סייח התשל״ז ,עמי .226

הצעות ח ו ק  ,1541ט״ו באייר התשמ״א19.5.1981 ,

מתפרסמת גזה ממעפ המגלשלה הצעת תות התגמוליפ למפגעי פעולות איביז)תיןןון מש׳ :(7

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איגה )תיקון מסי  ,(7ה ת ש מ ׳ א  -ז  9 8ו
;

במקום הגדרת

•1

התשי׳ל—1970

1

״תג ול״

ש ב ס ע

מ

»־

ף

ן

ל ק
ח ו

ה

ת

ג

מ

ו

 1 ,י

ם

^,

נ פ ג ע י

פ ע ן

ל

ך ת

א י ב ך

^

תיקו!סעיף!

)להלן — החוק העיקרי( ,יבוא:

״ ״תגמול״ — לרבות כל טובת הנאה הניתנת לאדם שהל עליו חוק הנכים או חוק משפחות
חיילים לפי הענין.״
.2

במקום סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:

ה ח י פ ת

סעיף 4

1

״ ת ג מ ו ל לבבה

.4

נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף  ,5יהיה זכאי לתגמול

והוראות סעיפים 7 ,7,6 ,5א7 ,ב,

)18 ,17,8ד( ו־)ה(20 ,א35 ,35 ,22 ,ב,

35ג39 ,א 42 ,40 ,ו־ 44לחוק הנכים יחולו עליו ,בשינויים המחוייבים.״
.3

בסעיף )5א( לחוק העיקרי ,במקום ״שהותקנו על פי סעיף ) 10ב( לחוק הנכים״ יבוא

תיקה

סעיף 5

״שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת״.
.4

סעיף  6לחוק העיקרי _

ב ט

ל,

ב י ט ו ל סעיף 6

דברי
מוצע לתקן את הגדרת ״תגמול״ כך שתכלול
סעיף 1
את כל טובות ההנאה הניתנות על ידי
משרד .הבטחון למי שחל עליו הוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי״ט—] 1959נוסח משולב[ )להלן — חוק
הנכים(. ,או חוק משפחות חיילים שנספו במערכת
)תגמולים ושיקום( ,התש״י—) 1950להלן — חוק
משפחות חיילים(.
סעיף  4המוצע לחוק העיקרי מאחד את
סעיפים
ההוראות הקיימות בסעיפים  4ו־ .6יהד עם
 2ו־4
זאת ,מוצע להחיל על נכים הזכאים לתגמול לפי החוק
העיקרי הוראות נוספות מחוק הנכים .שעד כה לא
הופעלו לגבי נכים לפי החוק העיקרי.
ואלה סעיפי חוק הנכים שיחולו:
תוספת

תגמול

למימון

צרכים

סעיף 7ב,

שענינו
מיוחדים;

סעיף ,17

הקובע פקיעת זכאות לתגמול במקרה של
אי גבייתו במשך שנתיים;

הסבר
סעיף ,35

המאפשר מתו החלטה חדשה במקרה של
עבירה פלילית או כשנתגלו ראיות הדשות;

סעיף 35ב ,המאפשר עיכוב זמני של התגמול;
סעיף 35ג,

שענינו החלטה על גמר נכות לאחר ריפוי
מוחלט;

סעיף 39א ,שענינו תשלום
לנכה ש נ פ ט ר ;

יתרת

התגמול

המגיעה

ם:ייף ,40

שענינו נ ב ־ הנמצא ב מ א ס ר ;

סעיף ,42

שענינו עונשיו על מתן ידיעות כוזבות.

אוכלוסיית נפגעי איבה העד .אוכלוםיה
מעיף 3
אזרחית והכללים לקביעת דרגת נכות
שהותקנו מכוה סעיף )10ב( לחוק הנכים לגבי חיילים
שנעשו בכים תוך כדי שירותם הצבאי ועקב שירותם
;ה לא תמיד כתמימים לאוכלוסיה זו.
לפיכך מוצע להסמיך את השר לקבוע כללים
מיוחדים לקביעת דרגת הנכות לנפגעי איבה,

 1ס ״ ח התש״ל ,ע מ ׳  ;126ה ת ש ״ ם 7 ,נמ׳ .194
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החלפת
סעיף 7

•5

במקום סעיף

״תגמול לבני
משפחה

ד

.7

לחוק העיקרי יבוא:
גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע ,יהיו בני המשפחה זכאים
.

.

לתגמול והוראות סעיפים 8 ,8 ,7א8 ,ג10 ,10 ,9 ,א12 ,12 ,11 ,א,13 ,
13א13 ,ב13 ,ג14 ,14 ,א21 ,18 ,17 ,15 ,ב25 ,24 ,22 ,ב29 ,28 ,א,
 30ו־ 32לחוק משפחות

29ג29 ,ד,

חיילים

יחולו עליהם .,בשינויים

המחוייבים.״
*"י

110

•6

במקום סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:

סעיף לא
ל ״ ל ^ " *

7א.

על אף האמור בסעיף  ,7אם היה הנפגע מ ת ח ת לגיל  16כשנפטר,

יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול לפי חוק זה רק מהמועד שבו היה
הנפטר מגיע לגיל  16אילו נשאר בחיים ,ועד למועד זה יהיו זכאים
לאלה ב ל ב ד :
)(1

תגמול בשיעור של  15%מהתגמול שהיה משתלם להם

אילולא האמור בסעיף זה; לענין חישוב התגמול לפי פסקה
זו לא יובאו בחשבון הכנסות בבי המשפחה:
)(2

השתתפות בהוצאות אבל ,אזכרה והנצחה ,לפי הכללים

־ החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;
)(3

השתתפות בהוצאות לטיפול רפואי ונפשי שבן המשפחה

נזקק

לו כתוצאה ישירה

ממותו של הנפגע ,לפי הכללים

החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם.״
ביטיי

-7

סעיף 7ג לחוק העיקרי — בטל.

סעיף דג

דברי

הפבר

בסעיף ד לחוק העיקרי הוחלו סעיפים מחוק
פעי5 *,
משפחות חיילים על בני משפחה הזכאים
לתגמול לפי החוק העיקרי .מוצע להחיל בחוק העיקרי
סעיפים נוספים שנמצאו מתאימים .יחד עם זאת ,מוצע
למחוק מרשימת הסעיפים המוהל־ם א ת סעיף  20לחוק
משפחות חיילים ,שפנינו כפל תגמולים ,מאחר שלנושא
זה ניתן הסדר מיוחד בהצעת חוק זו.

סעיף  ;•;7להוק העיקרי קובע ,שבני משפחה
״ ״
של בפגע איבה שנפטר בתוצאה מכד
בהיותו מתחת לגיל  ,14זכאים לתגמולים רק החל
מהמועד שבו היה הנפטר מגיע לגיל  14אילו נשאר
בהי־ם .הוראה זד נקבעה בהתחשב בכך שעד לאותו
מועד לא היה הנפטר יוצא לעבוד ולהשתכר למחייתו,
מצב זה עורר בקורת בעיקר בקרב בבי משפחה.

להלן רשימת הסעיפים מחוק משפחות החיילים,
שמוצע להחילם:

לפיכך ,מוצע לשלם לבני משפחה כאלה תגמול,
בשיעור הקבוע בסעיף זה ,וכן ל ת ת להם הטבות,
כמפורט בסעיף ,גם עד למועד שבו יהיו זכאים לתג
מולים לפי סעיף ז לחוק.

סעיף 14א ,שענינו מענק מיוחד לאלמנה ;
סעיף ,17

שענינו נטילת התגמול ושימוש בו לטובת
בני המשפחה;

סעיף ,18

שענינו מקבל תגמול המרצה עונש מאסר ;

סעיף 21ב ,שענינו זכויות לפ־ חוק משפחות חיילים
ולפי חוק שירות המדינה )גמלאות(;

6

פ

עם זאת ,בהתחשב בהחלת חוק לימוד חובה,
התש״ט— ,1949על נערים עד גיל  ,16מוצע לשנות
&ת הגיל האמיר מגיל  14לגיל .16
סעיף דג לחוק העיקרי ,שמוצע לבטלו ,דן
״
בקצובת הבראה לבן משפחה .מאחר שהוצע
להחיל בחדק העיקרי את סעיף 29ד לחוק משפחות
חיילים ,הדן באותו נושא ,נמצא סעיף זה מיותר.
פ י

?

7

1

סעיף 25ב ,שענינו החזרת כספים ששולמו שלא כדין;
סעיף 29ד,
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שענינו תשלום קצובת הבראה.

ה צ ע ו ת ח ו ק  ,1541ט״ו באייר התשמ״א19.5.1981 ,

.8

בסעיף  9לחרק העיקרי —

ת י ק י ו ס ע י ו

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״סמכות שר העבודה והרווחה״;

)(2

פסקה ) (2תסומן) ,(3ולפניה יבוא:
״) (2לקבוע בצו ,באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,כי סעיפים
שנוספו •לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחר תחילתו של חוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס׳  ,(7התשמ״א— ,1981יחולו,
בשינויים המחוייבים ,על נפגעים או בני משפחותיהם.״

.9

אחרי סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:

״קביעת מועדי•

•10

־י

13א .שר המשפטים ,בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ,רשאי לקבוע
בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לעבין סעיף .13״

אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

״ ת ג מ ו ל ?יפי
חוק זה או
גימלה לפי ח ו ק
ה ב י ט ו ח זוקכ
מאורע אחד

פ פ ת

ס ע י ף 13א

ה ח ל ט ת

סעיף 16

) .16א( הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי
חוק הביטוח ,ישולם לו תגמול לפי חוק זה ,ואולם תוך ששה חדשים
מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על החלטת הרשות ,ואם הוא נכה לפי
חוק זה — גם תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על
קביעת דרגת נכות לצמיתות ,הברירה בידו לבחור בגימלה לפי חוק
הביטוח.
)ב(

בחר הזכאי תוך תקופה כאמור בגימלה לפי חוק הביטוח —
) (1תשולם לו הגימלה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול
לפי חוק זה בתקופה שבעדה מגיעה לו הגימלה;
) (2יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי חוק זה על
חשבון המוסד ,ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.״

11י

אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

״ ת ג מ ו ל לפי
חוק זה או
גימלה לפי הוק
הביטוח ל י ת ו ם

הוספת
סעיף 16א

16א) .א( יתום משני הוריו ,שמתקיימים לגביו ,עקב היותו יתום ,התנאים
המזכים בתגמול לפי חוק זה ובגימלה לפי ־חוק הביטוח ,זכאי לתגמול או
לגימלה מכוח אחד החוקים בלבד ,לפי בחירתו.

ד כרי

הפכי

מטרתו של סעיף זה היא לאפשר לשר
פעי ר 8
העבודה והרווחה ,באישור ועדת העבודה
והרווחה של הכנסת ,להחיל בחוק העיקרי סעיפים
מחוק הנכים או מחוק משפחות חיילים ,שייוספו לאחר
תחילתו של חוק זה.

ולגימלה -לפי חוק הביטוח ,הברירה בידו לבחור באחד
מהם תוך ששה חדשים מיום שנוצרה ,עילת התביעה.
מהנסיון שהצטבר בהפעלת החוק מתברר שפרק זמן זה
אינו מספיק אם עד לסיומו לא נקבעה לנכה דרגת
נכות צמיתה.

ההצעה נובעת מהצורך לקבוע בתקנות
פעיף 9
מועדים להגשת תובענות וערעורים לבית
הדין לעבודה.

לפי הוראות החוק העיקרי זכאים יתומים

פעי ף 10

הצעות חוק

שזכאי
לפי סעיף  16לחוק העיקרי ,מי
עקב מאורע אחד לתגמול לפי החוק העיקרי
 ,1541ס ״ ו באייר התשמ״א19.5.1981 ,

.״,״
סעי!• .11

 1י

משני הורים רק לתגמול אחד מכוח אחד
ההורים בלבד .כלל זהה חל גם בחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשכ״ה—.1968
מוצע להחיל כלל זה גם על •יתומים משני הורים
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)ב( ) (1הבחירה תיעשה תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה
ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול השני ,ועד
שלא בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק ז ה ; ואולם אם
לפני קרות המאורע המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו
גימלה מכוח חוק הביטוח ,יימשך תשלום הגימלה מכוח חוק
הביטוח עד לבחירה;
) (2לא הודיע היתום על בחירתו תוך התקופה האמורה
בפסקה ) ,(1יראו כאילו בחר בתגמול או בגימלה ששולמו לו
באותה תקופה,
)ג( ) (1בחר היתום בגימלה לפי חוק הביטוח — יחולו הוראות
סעיף ) 16ב(;
) (2בחר היתום בתגמול לפי חוק זה — ישולם התגמול
בניכוי הסכומים ששולמו לו כגימלה לפי חוק הביטוח בתקופה
שבעדה מגיע לו התגמול ,ואוצר המדינה יחזיר למוסד את
הסכומים שנוכו כאמור.״
ת י ק ה ס ע י ף 17

.12

החלפת
ס ע י ף ל1א

.13

בסעיף  17לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א( ,המלים ״לפי חוק זה מכוח כמה עילות ,או״ —
יימחקו;
) (2בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין ]נוסח הדש[״
יבוא ״או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה—1975״ 2
במקום סעיף 17א לחוק העיקרי יבוא:

״תגמול לבן
מ ש פ ת ה לפי
חוק משפחות
חיילים ו ל פ י
ח ו ק זה

17א) .א( ) (1בךמשפחה ,שאילולא האמור בסעיף  17היה זכאי לתגמול
לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה ,יהיה זכאי לתגמול לפי
חוק משפחות חיילים בלבד ,ויראו נפגע שנפטר כתוצאה
מפגיעת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה;
 (2),בסעיף קטן זה ,״בן משפחה״ — מי שהוכר כאלמן,
כהורה שכול או כיתום ,הן לפי חוק משפחות חיילים והן לפי
חוק זה.
דכרי

כאשר מכוח כל אחד מההורים נוצרת זכאות לפי חדק
שונה.
יחד עם זאת מוצע לאפשר ליתום כאמור בהירה
תוך פרקי זמן כמפורט בסעיף.
) (1הכללים לעבין זכאות לתגמולים לפי
״ ״
חוק זה מכוח מספר עילות נקבעו בסעיף
17ה המוצע )ראה סעיף .(14
) (2הוספת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
2

2

1

הסגר
התשל״ה— ,1975מטרתה למנוע ועטלום כפל למי שזכאי
לפיצויים מכוח החוק האמור ולתגמול מכוח החוק
העיקרי ע ק ב עילה אחת.
סעיף )17א( לחוק העיקרי כנוסחו כיום
סעיפיה
 13ו ־  1 4קובע כ י  :״הזכאי לתגמול לפי חוק זה
מכוח כמה עילות או דפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו
משתלם תגמול מאוצר המדינה — הברירה בידו לבחור
באחד התגמולים״.

ם׳׳ח ה ת ש ל ״ ב  ,עמי .234
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)ב(

.14

) (1בן־משפחה שהוא הורה שכול לפי חוק משפחות חיילים
או לפי חוק זה והוכר כאלמן לפי החוק האחר ,וכן בן־משפחה
שהוא אלמן לפי אחד החוקים האמורים והוכר כהורה שכול
לפי החוק האחר ,זכאי לתגמול לפי אחד החוקים ,לפי בחירתו,
ולמחצית התגמול המשתלם לבודד לפי החוק האחר;
) (2סכום התגמול המגיע לבן־משפחה לפי אחד החוקים
האמורים בפסקה ) ,(1לא ייחשב כהכנסה לענין קביעת סכום
התגמול המגיע לו לפי החוק האחר ,ואולם בךמשפחה כאמור
לא יהיה זכאי לתוספת תגמול כנצרך.״

אחרי סעיף 17א לחוק העיקרי יבוא:

ה ו ס פ ת סעיפים
ד1ב—ל1ה

״ ת ג ב ו ל לנכד.
ל פ י ח ו ק הנכים
ו ל פ י ח ו ק זה

17ב .נכה שאילולא האמור בסעיף  17היה זכאי לתגמולים כנכה לפי
חוק הנכים ולפי חוק זה ,יהיה זכאי ,כל עוד הוא נכה הזכאי לתגמול
לפי חוק הנכים ,לתגמול מכוח חוק הנכים בלבד ,ופגיעת האיבה תיחשב
כאילו היתה חבלה שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

ת ג מ ו ל י ב לנכה
ובן משפחה
לפי מספר
חוקים

17ג) .א( מי שאילולא האמור בסעיף  17היה זכאי לתגמול לפי חוק
הנכים ולתגמול כבן משפחה לפי חוק זה ,וכן מי שהיה זכאי לתגמול כבן
משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולתגמול כנכה לפי חוק זה ,ישולם לו,
בנוסף לתגמול לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים ,לפי הענין,
התגמול לפי חוק זה ,ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר
פרנסה לפי אחד החוקים האמורים.
)ב( סכום התגמול המגיע לזכאי לפי אחד החוקים האמורים בסעיף
קטן )א( לא ייחשב כהכנסה לענק קביעת סכום התגמול המגיע לו
לפי החוק האחר.
17ד) .א( מי שקיבל טובת" תנאה לפ־ חוק זה ונעשה זכאי לתגמול לפי
סעיפים 17א)א( או 17ב ,לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת תנאה.
)ב( מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה או לפי חוק אחר ונעשה
זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א)ב( או 17ג ,לא יהיה זכאי פעם נוספת
לאותה טובת הבאה.

דכרי
הסעיפים שמוצע להוסיף לחוק העיקרי )סעיפים
ד1א עד ד1ה( מיועדים לאפשר ,במקרים מסויימים,
תשלום תגמולי כפל ,בשיעור מלא או חלקי.
אלמן ,הורה שכול ויתום הזכאים לתגמול לפי חוק
משפחות חיילים ,ושכתוצאה מפגיעת איבה הוכרו
ככאלה פעם נוספת לפי החוק העיקרי ,וכן להיפך,
יהיו זכאים לתגמולים הניתנים לפי חוק משפחות חיילים
כאילו שני האירועים הם לפי אותו חוק .בני משפחה
אלה יהיו בטיפולו של משרד הבטחון.
י מי שהוכר כהורה שכול לפי חוק אהד וכאלמן לפי
הוק שני ,יח־ה זכאי למלוא התגמול לפי חוק אחד לפי
בחירתו ,ולמחצית התגמול המשתלם לבודד לפי החוק
השבי.
הצעות חוק

 ,1541ט״ ו באייר התשמ״א19.5.1981 ,

הפכי
מי שהוכר כנכה לפי חוק הנכים ונפגע בפגיעת
גיבה ,תיחשב פגיעת האיבה כאילו היתה חבלה
שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו .נכס
כזה יהיה בטיפולו של משרד הבטוזון.
מי שהוכר כנכה לפי חוק אחד וכבן משפחה לפי
חיק שני ,יהיה זכאי למלוא התגמולים לפי שני החוקים,
בי;נ&ים המפורטים בסעיף דיג ה מ ו צ ע . .
מ׳ שהוכר הן כהורה שכול והן כאלמן לפי החוק
העיקרי יהיה זכאי למלוא התגמול מכוח אהה העילות
לפי בחירתו ולמחצית התגמול המשתלם לבודד מכוח
העילה השניה.
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ת ג מ ו ל י ט לפי
ח ו ק ז ה מכוח
•מספר עילות

17ה) .א( הזכאי לתגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות — הברירה
בידו לבחור בתגמול מכוח אחת מהן ,זולת אם נקבע אחרת באחד הסעיפים
המנויים בסעיפים  4או ד.
)ב(

על אף האמור בסעיף ק ט ן ) א ( —
) (1מי שהוכר כהורה שכול וכאלמן — זכאי לתגמול מכוח
אחת העילות ,לפי בחירתו ,ולמחצית התגמול המשתלם לבודד
מכוח העילה האחרת ,והוראות סעיף 17א)ב() (2יחולו ,בשינויים
המחויבים;
) (2מי שהוכר כנכה וכבן משפחה — ישולמו לו תגמולים
מכוח שתי העילות ,ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או
כמחוסר פרנסה ,והוראות סעיף 17ג)ב( יחולו ,בשינויים
המהוייבים;
) (3נכה מפגיעת איבה שנפגע בפגיעת איבה נוספת ,תיקבע
דרגת נכותו מחדש ,ויראו את הפגימות מכל פגיעות האיבה
כאילו מקורן בפגיעת איבה אחת.״

ת י ק ו ן סעיף 19

החלפת
ס ע י ף 20

בסעיף )19א( לחוק העיקרי ,המלים ״הזכאי לפי חוק זה לא יהיה זכאי לתגמול
.15
לפי חזק הגימלאות לנפגעי ספד ,התשי״ז—) 1956להלן — חוק נפגעי ספר(״ — יימחקו.
.16

"

הוספת
סעיף 20א

במקום סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:
ז כ א י ת

ע י י ל ה

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:

.17

ל4
ס

 .20הזכאי לתגמול לפי חוק זה ,שהורשע בביצוע עבירה נגד בטחון
המדינה^ ,שלל זכותו לתגמול החל מיום ההרשעה.״

ל ותעייה
ם

20א) .א( נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה ,יעניק לו המוסד סמל
ותעודה המעידים על נכותו.
)ב( צורת הסמל והתעודה ,דרכי הענקתם והוראות בדבר ייצורו
של הסמל ,המסחר בו וכל שימוש אחר בו או בדמותו לצרכי מסחר או
פרסומת ,ייקבעו בתקנות.״
דברי

מי שהוכר הן כנכד ,והן כבן משפחה לפי החוק
העיקרי יהיה זכאי לתגמולים מכוח שתי העילות ?יפי
התנאים המפורטים בסעיף ד1ה)ב() (2המוצע.

סעיןג 15

תיקון זה מתבקש לאור ביטול הוק הגימ־
לאות לנפגעי ספר ,חתשי״ז— ,1956כמוצע

בסעיף י.2
)א( ביטול סעיף  20לחוק העיקרי מתבקש
פעיו* 16
לאור ביטול חוק הגימלאות לנפגעי ספר
כאמור בדברי ההסבר לסעיף .22
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הפגר
)ב( ההוראה המוצעת בסעיף  20החדש לחוק
העיקרי מטרתה לשלול את הזכות ־לתגמול לפי החוק
העיקרי ממי שהורשע בבית משפט בביצוע עבירה נגד
בסהון המדינה.
סעיף  17מוצע להעניק ־סמל ותעודה למי שהוכר
כנכה כתוצאה מפגיעת איבה ,בדומה
למקובל לגבי נכים בחוקים אחרים.

הצעות ח ו ק

 ,1541ם״ו באייר התשמ״א19.5.1981 ,

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח—1968

.18

)(1

בסעיף )145ג( ,פסקה ) — (4בטלה;

)(2

בסעיף )168א() ,(3פסקת משנה )ד( — בטלה,

בסעיף  9לפקודת

•19

מ

ס

ה

כ

נ

ס

ה

3

—

ת

י ק י ז ״יק

הביטוח הלאומי

תיקון פקידת

_ 4

מס ה כ נ ס ה

בפסקה ))(5א()א( ,פסקת משנה ) — (5בטלה;

)(1

) (2בפסקה ) ,(6המילים ״׳׳פגיעת ספר״ — כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי
ספר ,התשי״ז—'1956״ — יימחקו.
אחרי סעיף  20לחוק משפחות חיילים שנספו

.20
ז

ה

ז

״

ש

י

_

0

9

5

״תגמולים לבו
משפחה לפי
ז ז ו ק

ן מ ו ל פ י

5

1

י

.

חזק«»י

׳

י

ב

ך

א

במערכה

)תגמולים ושיקום(,

.

תיקון ״יק
מ ש פ ח ו ת חיילים

20א) ,א( הוכר בן־משפחה של נספה כבן משפחה של אדם שנפטר
,

י

מפגיעת איבה ,יראו את האדם שנפטר מפגיעת האיבה כאילו היה חייל
שנספה במערכה; בסעיף קטן זה —

איבה

״פגיעת איבה״ — כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
התש״ל—) 1970להלן — חוק נפגעי איבה(;
 -.״בן משפחה״ — בן משפחה שהוכר כאלמן ,כהורה שכול,או כיתום ,הן
לפי חלק זה והן לפי חוק נפגעי איבה.
)ב( בן משפחה של נספה ,שהאמור" .בסעיף 17א)ב( לחוק נפגעי
 .איבה חל עליו ובחר בתגמול לפי אותו'חלק ,תשולם לו מחצית התגמול
המשתלם לבודד לפי חוק זה ,והתגמול לפי חוק נפגעי איבה לא ייחשב
כהכנסה לענין חוק,זה.״
אחרי סעיף  10לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(• ,התשי״ט—] 1959נוסח משולב[ ,

.21
י

ב

ו

6

א

^

.

״תגמולים לנכה
ולמ״זז^״בעי
איבה

תיקה חזק
הנכים

10א) .א( נפגע אדם בפגיעת איבה והוא הוכר ,לפני הפגיעה או
לאחריה ,כנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק זה ,יראו את הפגימות מפגיעת
האיבה כאילו הן תוצאה של חבלה שאירעה בתקופת השירות הצבאי
ועקב השירות ,ודרגת נכותו תיקבע מחדש;
בסעיף קטן זה —
״פגיעת איבה״ — כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
התש״ל—.1970

דברי
סעיפים
 18ו־19
3
4
.5
6

ס״זז
דיני
ס״ו!
ס״ת

התיקונים המוצעים הם תיקונים טכניים
הנובעים מהשינויים המוצעים בחדק זה.

הפכו
סעיפים
 20ו־21

התיקון המוצע בסעיף  20מתבקש מהתיקון
המוצע בסעיף .13

ה ת ש כ ״ ח  ,ד מ ׳ •.108
מ ד י ג ת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6עמי .120
התש״י ,עמי .162
התשי״ט ,ממי ,276
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)ב( מי שאילולא הוראות סעיף קטן )א( היתד .פוקעת זכותו לקבל
תגמולים לפי חוק זה ,יחדלו ההוראות האמורות לחול לגביו מהיום שבו
היתד .זכותו פוקעת כאמור.״
ב י ט ו י חיק
ד׳גימלאזת
לנפגעי ספר
הו

ר א

ו ת מעבי

.22

חוק הגימלאות לבפגעי ספר ,התשי״ז—1956

7

)להלן — חוק בפגעי ספר( — בטל.

) .23א( בפגע ספר שקיבל קיצבה לפי חוק נפגעי ספר עד לתחילתו של חוק זה —
יהיה זכאי ,החל מתחילתו של חוק זה ,לתגמול לפי החוק העיקרי.
)ב( נפגע ספר שקיבל מענק לפי חוק נפגעי ספר ,יהיה זכאי לתגמזל כנכה לפי
החוק העיקרי ,אם לאחר תחילתו של חוק זה חלה החמרה במצבו הרפואי או הסתיימה
התקופה שלגביה נעשה היוון קיצבה לפי חוק נפגעי ספר.
)ג( הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב( יחולו בתנאי שלאחר תחילתו של חוק זה
נקבעה לנפגע ספר כאמור דרגת נכות המזכה אותו בתגמול בהתאם לחוק העיקרי.

דברי

הסבר

התיקון המוצע בסעיף  21מתבקש מהתיקון המוצע
בסעיף .14

בתגמולים לפי החוק העיקרי ,הגבוהים בהרבה מהקצ
באות ששולמו לפני כן .עבר זמנו של חוק הגימלאות
לנפגעי ספר ומוצע לבטלו.

נפגעי ספר מימשו כבר מזמן את זכותם
פעיפיפ
1 22־ 23לקצבאות מכוח חוק הגימלאות לנפגעי ספר.
אלה מהם שקיבלו קצבה ביום  1.4.71המירו את קצבתם

הוראות המעבר באות להבטיח ,במקרים מסויימים,
זכות לתגמולים לפי החוק העיקרי במקום זכות לקצבה
לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר שבוטל.

7

ס י ח התשי״ז ,ד מ ׳ .32
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