
התשנ"ג1992* האיידס), (נגיף דם עירוי נפגעי לפיצוי חוק

 זה בחוק . 1

;V.I.H. כנגיף הידוע הנגיף  "הנגיף"

בידי המופעלת מרפאה או אדום, דוד מגן אגודת ציבורי, חולים בית  ציבורי" רפואי "שירות

בישראל! והכל חולים, קופת או מקומית רשות המדינה,

מוצריו. או דם  "דם"

והוריו; ילדו לפחות, אחת שנה החולה של בןזוגו שהוא מי  "תלויים"

;3 סעיף לפי שמונתה המומחים ועדת  מומחים" "ועדת

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד  "מדד"

הבריאות. שר  "השר"

הגדרות

רפואי משירות דם עירוי קבלת עקב הנגיף את בגופו שנושא אדם כל תפצה המדינה . 2

עמו, המגע עקב הנגיף את והנושא הדם, עירוי את שקיבל מי של ילדו או זוגו בן את וכן ציבורי,
החולה).  (להלן הנגיף את נושא כשהוא שנולד ילדו ולרבות

פיצוי חובת

בית נשיא עם בהתייעצות שימונה שופט יהיו הועדה חברי מומחים; ועדת ימנה השר . 3

לענין הנוגעים בתחומים מומחה תואר בעלי רופאים ושני ראש, היושב יהיה והוא העליון, המשפט
לדיון. העומד

מומחים ועדת

בין סיבתי קשר קיים אם ותקבע המומחים ועדת בה תדון זה, חוק לפי תביעה הוגשה (א) . 4

הוראות לפי פיצוי לקבלת התנאים נתקיימו אם תקבע וכן הנגיף, נשיאת לבין הדם עירוי קבלת
זה. חוק

מנומקות. יהיו הועדה קביעות (ב)

חוק לפי נקבעו שלא ככל ודיוניה עבודתה סדרי את לקבוע רשאית המומחים ועדת (ג)
זה.

הועדה קביעות

המחוזי. המשפט בית לפני לערעור ניתנת המומחים ועדת קביעת (א) . 5

(א), קטן סעיף לפי ערעור להגשת המועד את בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר (ב)
בו. הדין סדרי ואת הגשתו אופן את

ערעור

חדשים שקלים אלף וחמישים מאתיים של בסך חדפעמי פיצוי לחולה תשלם המדינה (א) .6

זה. חוק של תחילתו מיום למדד צמודים כשהם

את המדינה תשלם (א), קטן בסעיף כאמור הפיצוי את שקיבל לפני החולה נפטר (ב)

את המדינה לו תשלם בןזוגו היה התלויים אחד שאם ובלבד שווים, בחלקים בו לתלויים הפיצוי
שווים. בחלקים היתרה את האחרים ולתלויים הפיצוי מחצית

חדפעמי פיצוי

קיצבה בו. לתלויים  פטירתו ולאחר לחולה, המדינה תשלם 6 בסעיף לאמור בנוסף . 7

התייעצות לאחר בתקנות השר שיקבע ולתקופה ומבחנים תנאים כללים, לפי בשיעורים, חדשית
הכנסת. של והרווחה העבודה ועדת ובאישור האוצר שר עם

חדשית קיצבה

מיום ,2135 חוק בהצעות פורסמו הסכר ודברי החוק הצעת ;(1992 בדצמבר 23) התשנ"ג בכסלו כ"ח ביום בכנסת נתקבל .
.383 עמ' ,(1992 במרס 17) התשנ"ב ב' באדר י"ב



תביעה הנזיקיןברירת פקודת לפי תביעה להגיש רשאי יהיה לא זה, חוק לפי תביעה אדם הגיש .8
להיפר. וכן עילה, אותה בשל , חדש]1 [נוסח

יוםתחולה לפני לו שניתן דם עירוי עקב שחלה חולה לגבי רק תחילתו מיום יחול זה חוק (א) . 9

.(1987 בינואר 1) התשמ"ז בכסלו ל'

לפי לפיצוי זכאי שהיה קבעה המומחים וועדת זה, חוק של תחילתו לפני שנפטר חולה (ב)

ולקיצבה 6 סעיף הוראות לפי לפיצוי זכאים בו התלויים יהיו תחילתו, לפני נפטר אילולא זה חוק
.7 סעיף לפי

זה. חוק של תחילתו ליום שקדמה תקופה בשל תשולם לא 7 סעיף לפי קיצבה (ג)

ותקנות לביצועו.ביצוע הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר . 10

להגשת מועד
תקנות

מתום יאוחר לא 7 בסעיף כמפורט תקנות הכנסת של והרווחה העבודה לוועדת יגיש השר . 11

זה. חוק של תחילתו מיום ימים תשעים

הרצוג חיים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הבריאות שר

.266 עמ' ,10 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1


