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עמוד
הצעת חוק יישום מזבר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית
)שימוש משותף בשרה התעופה עקבה()הוראת שעה()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו
(16ה־לעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה)תיקון מס׳

 ,התשנ״ח 998-ו

8ב4
8s4

מהל׳דסמות בזזז זזעעות חדק מטעם הממשלה:

ה ע ע ת חוק יישום מ ז כ ר ה ה ב נ ה ב י ן מ ד י נ ת י ש ר א ל ל ב י ן ה מ מ ל כ ה ה י ר ד נ י ת
ה ה א ש מ י ת ) ש י מ ו ש משותך! ב ש ד ה ה ת ע ו פ ה ע ק ב ה ( ) ה ו ר א ת ש ע ה ( )תיקון(,
התשב״ח998-ו
תיקון

סעיף 14

בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית
.1
)שימוש משותף בשדה ה ת ע ו פ ה עקבה( )הודאת שעה( ,התשנ״ה-ד99ו )להלן ־ החוק
העיקרי( ,בסעיף  ,14במקום יד בתמוז ה ת ש נ ־ ח ) 50ביוני  -(1998יבוא ״טיז בתמוז התשנ״ט)50
ביוני 999ד(״.
י

החילזז

,1

תחילתו ש ל חוק זה ביום ז׳ בתמוז התשג׳׳ח )ו ביולי 998ן(.
דברי

לאוד החלטת הממשלה להמשיך את הפעולות
המשותפות לממלכה הירדנית ולמדינת ישראל בשדה
התעופה עקבה ,מוצע להאריך את תוקפו של חוק יישום

הסבר
ההבנה בין מדינת ישראל לגין הממלכה הירדנית
ההאשמית )שימוש משותף בשדה התעופה עקבה(
)הוראת שעה( ,התשנ־ח997-ז ,בשנה נוספת ,ההל ביום ו
בידלי 998ז.

ס״ח התשנ״ח .עבד  2ד.

ה ע ע ת ח ו ק ה ת ג מ ו ל י ם ל נ פ ג ע י פ ע ו ל ו ת א י ב ה )תיקון מס׳  6ד(,
התשנ״ח998-ד
תיקח סעיף 6

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש״ל0-ד9ז )להלן  -החוק העיקרי(,
ז.
בסעיף 16א -
ז

דברי
מבוא
החוק המוצע זץ בנפגע מפעולות איבה הזבאי
לתגמול הן לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
החשיל-ס97ז )להלן  -ההזק^ והן ל&י חוק אהד.
לפי הודאות החוק ,מי שזבאי לתגמול לפ*׳ו ולפי
חוק אחר שמכוחו משתלם תגמול מאוצר המדינה -
הברירה בידו לבהור באחד התגמולים.
עוד קובע הדזוק בי יתזם משני הדריו הזכאי לתגמול
לפי החדק ולגמלה לפי הדק הביטדה הלאומי ]נוסה
משולב[ ,התשנ־ה995-ו )להלן  -חוק הביטוח( ,זכאי
לתגמול או לנמלה .מבוח אהד ההודים ומכוח אחד
החוקים בלבד.
הוראות אלה אינן מבחינדת בין מי שזכאי במקביל
לתגמולים מכוח חדקים שונים כתוצאה מאותה פניעה,

הסבר
לבין מי שזכאי לתגמולים באמור בתוצאה מאירועים
שונים ,בגון :מי שהוכר בזכאי לתגמול כתוצאה מרדיפות
הנאצים ולימים נפגע בפגיעת איבה.
כללים אלה מחמירים לעומת הכללים המעזגבים
בחוקים אהרים ,שלפיהם משתלמים תגמולים או
קצבאות מאוצר המדינה ,בגח :התגמולים המשתלמים
לנכי צה״ל ולבני משפחותיהם של חיילים שנספו
במערכה ,או הגמלאות המשולמות לעובדי מדינה
שפרשו מעבודתם .במקרים אלה משתלם תגמול בפול,
אם הזכות לתגמול אינה נובעת מאותו מאורע.
בסעיף 6וא להדק נקבע ,בסעיף קטן )א(
סעיף ו
שבו ,בי יתום משני הוריו הזכאי לתגמול
לפי החוק ולגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה995-ז )להלן  -חוק הביטוח( ,יהיה

סייח ה ת ש ״ל ,עבד  ;126התשנ׳־ז ,עבד  ;90ה ת ש נ ־ ח  ,עמי .99
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)ו(

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
מא( יתום משני הוריו שמתקיימים לגביו ,עקב היותו יתום ,התנאים המזכים
בתגמול לפי חוק זה ובגמלה לפי חוק הביטוח ,יהיה זכאי מכוחו ש ל כל אחד
מהוריו ,לתגמול או לגמלה לפי בחירתו ובלבד שלא יבחר בגמלאות לפי חוק זה,
מכוחם ש ל שני ההורים.״;

)(2

בסעיף קטן)ב( -
)א( בפסקה )ו( ,אחרי ״הבחירה׳ יבוא יבין תגמול לבין גמלה כאמור בסעיף
קטן)א( מכוחו ש ל הורה אחד,״ ובמקום ״לתגמול ה ש נ י ־ יבוא ״לתגמול־;
)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3יתום שבחר בגמלה או בתגמול לפי סעיף  16והוראות סעיף קטן)א(
חלות עליו ,זכאי לבחור מחדש בין גמלה לתגמול שישולמו לו מכות כל
אחד מהוריו לפי פסקה ) ,(1בתוך ש י ש ה חודשים מיום שנתייתם מהורהו
השני.״

.2

תיקון סעיף ד ז

בסעיף - 17
)(1

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״הזכאי״ יבוא ״עקב מאורע אחד״:

)(2

אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
•׳)ג( הזכאי ,שלא עקב מאורע אחד ,לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו
משתלם תגמול מאוזכר המדינה ,זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.״
תיקון סעיף לזא

בסעיף 17א -
)(1

בסעיף קטן)אץו( ,במקום ״בסעיף 17״ יבוא ־בסעיף 7ו)א(״;

)(2

סעיף קטן)ב(  -בטל.

דברי
זכאי לתגמול מכות אחד ההורים ,ומכוח אחד החוקים
בלבד  -לפי בחירתו.
מוצע לבטל את תוראות סעיף זה ולקבוע בו כי
יתום משני תוריו ,תזכאי עקב היותו יתום לתגמול לפי
החוק העיקרי ולגמלה לפי חוק הביטוח  -יהיה זכאי
מכוחו של כל אחד מהוריו לתגמול או לגמלה לפי
בחירתו ובלבד שלא תינתן לו האפשרות לבחור
בתגמולים לפי חוק זה מכוח שבי ההורים.
עוד מוצע לקבוע כי יתום הזכאי לתגמול לפי החוק
העיקרי או לגמלה לפי חוק הביטוח ,שנתייתם גם
מהורהו השני ,יהיה זכאי לבחור מחדש בין התגמול לבין
תגמלת ,בתוך שישה חודשים מיום שנתייתם מהורהו
תשני.
סעיפים
 2עד 5

מוצע לקבוע בסעיף דו לתוק בי מי שזכאי
לתגמול לפי החוק העיקרי ולתגמול לפי

תצעות חוק 31ל ,2י־ט בתמוז תתשנית3.7.1998 ,ן

הסבר
חוק אחר שלפיו משתלם תגמול מאוצר המרינה -
תברירה בידו לבתור באחד התגמולים.
לפי הוראה זו נשללת תזכות לתגמול ,גם באשר
מדובר במי שזכאי במקביל לתגמולים שונים בתוצאה
מאירועים שונים.
בחוקים אחרים המזכים בתגמולים או בגמלאות
מאוצר המדינת נקבע ,בי כל עוד לא נובעת הזכות
לתגמולים שונים ,מאותו מאורע  -לא תיגרע זכותו של
הזכאי לכלל הגמלאות ,ואין הוא צריך לבחור ביניהן.
בהתאמה לעיקרון האמור מוצע לקבוע בסעיף לוא
לחוק ,כי תזכאי לתגמול לפי החוק ולתגמול נוסף
המשולם מאוצר המדינה לפי חוק אתר ,יידרש לבחור
באתד מתתגמולים ,רק כאשר תזכות לתגמולים השונים
נובעת ממאורע אחד.
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תיקון סעיף דוב

.4

בסעיף לוב ,במקום ״בסעיף 17־ יבוא ״בסעיף ד)1א(־.

תיקון סעיף דוג

.5

בסעיף דוג ,במקום ׳־בסעיף 17״ יבוא ״בסעיף )17א(״.

תחילה ותחולה

תחילתו ש ל חוק זה ב ־ ו בחודש שלאחר פרסומו והוא יחול על תגמול לפי חוק זה ועל
.6
גמלה לפי חוק הביטוח ,המשתלמים ב ע ד יום התחילה ואילך.

440
המהיר ,24ו שקל חדש

הצעות חוק ז3ל ,2י־ט בתמוז תהשנ־ח998 ,ו.ד!5.
030יISSN 0?34-.

סודר בסדר-צילום והודפס במדפים הממשלתי ,ירושלים

