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התשס"ו-2005*  ,(22 מס' (תיקון איבה פעולות לנפגעי התגמולים   חוק

העיקרי), בסעיף 1, החוק איבה, התש"ל-11970 (להלן - פעולות לנפגעי בחוק התגמולים .1
."378 יבוא "בסעיף 192א" "בסעיף במקום ,(1) בפסקה "נפגע", בהגדרה

לחוק העיקרי יבוא: 18 סעיף אחרי .2
מפעולת "נפגע
איבה נגד העם

היהודי -החלת
החוק

תושב לגבי גם יחולו  המחוייבים, בשינויים  זה, חוק הוראות  (א) 18א.
זה, ולענין היהודי,  העם נגד איבה מפעולת איבה פגיעת שנפגע  ישראל
מקום, שבכל כך (1) פסקה את  יקראו  1 שבסעיף איבה" "פגיעת  בהגדרה
"ובלבד יבוא "מטרותיהם" ואחרי היהודי" "לעם יבוא "לישראל" במקום
היהודי"; בעם פגיעה היתה כאמור איבה פעולת של העיקרית שמטרתה
באזור ישראל תושב לרבות ישראל, תושב - ישראל" "תושב זה, קטן בסעיף

הביטוח. לחוק 378 בסעיף כהגדרתו

לישראל,  מחוץ (א) קטן בסעיף כאמור איבה פגיעת אדם נפגע (ב)  
פגיעת אותה בעד חוץ ממדינת או זר  דין  לפי לתשלומים גם זכאי והוא
הוראות לפי האמורים, התשלומים זה חוק לפי מהתגמולים יופחתו איבה,
הרווחה העבודה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת הרווחה, שר שיקבע

הכנסת." של והבריאות

."298 "בסעיף  130" יבוא "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 22(ב) בסעיף .3

יימחק.  - 5 פרט העיקרי, לחוק בתוספת .4

לחודש  ב–1  זה, לחוק 2 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 18א(א) סעיף של  (א) תחילתו .5
כמשמעותה איבה פגיעת על התחילה) והוא יחול - יום (בחוק זה זה חוק של פרסומו שלאחר
לא ואולם ואילך, (1 באוקטובר 2000) התשס"א בתשרי שאירעה ביום ב' האמור 18א(א) בסעיף

התחילה. שקדמה ליום בעד התקופה האמור 18א(א) לפי סעיף ישולם תגמול

תחילתן  ביום זה, 2 לחוק בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק של סעיף 18א(ב) (ב) תחילתו  
האמור. 18א(ב) סעיף מכוח שיותקנו תקנות של

ן שרו אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר אריאל
הרווחה שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

              

__________
חוק בהצעות ודברי הסבר פורסמו החוק הצעת (7 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו ביום ו' בכנסת התקבל *

.217 עמ' התשס"ה (19 ביולי 2005), בתמוז י"ב 90, מיום - הכנסת
.726 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התש"ל, עמ' 126;

22 תיקון סעיף

התוספת תיקון

18א הוספת סעיף

ותחולה תחילה

1 תיקון סעיף


