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 2017–(, התשע"ז34הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 

 

 הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:

( )תגמולים 34הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס'  .1

, 2017–לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל(, התשע"ז

ט' באדר נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  – מטעם חברי הכנסת

וועדת העבודה הרווחה , והועברה ל(2017במרס  7התשע"ז )

 והבריאות.

נפגע איבה  –עי פעולות איבה )תיקון התגמולים לנפגהצעת חוק  .2

מטעם , 2017–ממעשה טרור של ארגון טרור בחוץ לארץ(, התשע"ז

ט' באדר התשע"ז  נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום – חברי הכנסת

 ( והועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.2017במרס  7)

 

ת )ד( לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנס84בהתאם להוראות סעיף 

לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה 

 ולקריאה השלישית.

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא – הצעת החוק מוגשת

 (.2017במרס  20)כ"ב באדר התשע"ז השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

  2011818-4170: מספר פנימי

 /א'695-נספח מס' כ
 (3778/20; פ/3708/20)פ/

 

 2017–, התשע"ז(34חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 

 

 יבוא: 12, אחרי סעיף 19701–בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל .1 א12הוספת סעיף 

"אישור פגיעת   

איבה שהתרחשה 

או  מחוץ לישראל

 לאזור

( להגדרה "פגיעת 1על אף האמור בפסקה ) )א( .א12

א, הרשות 18איבה", לרבות כפי שהוחלה בסעיף 

או לאזור תאשר כי פגיעה שאירעה מחוץ לישראל 

העיקרית או היא פגיעת איבה גם אם מטרתה 

, בעם היהודי או לא היתה פגיעה בישראלהמשנית 

שהצהיר  פעולת האיבה נעשתה בידי ארגוןובלבד ש

ממטרותיו היא לפגוע בישראל, כי לפחות אחת 

פעולת , ובכלל זה אם באזרחי ישראל או ביהודים

בשליחותו,  נעשתה תוך סיוע לארגון כאמור,האיבה 

 ; מטעמו או על מנת לקדם את מטרותיו

שר העבודה, הרווחה והשירותים  )ב(      

החברתיים, בהסכמת שר הביטחון, רשאי לקבוע 

 איבה לפי סעיף זה.תנאים נוספים לאישור פגיעת 

לא יוכר אדם על אף האמור בסעיף קטן )א(,  )ג(      

נפגע בפגיעה כנפגע לפי הוראות חוק זה אם הוא 

רעה מחוץ לישראל או לאזור כאמור באותו ישא

א 2במדינה מהמדינות המנויות בסעיף סעיף קטן, 

לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, 

, למעט מצרים או עבר הירדן, 19542–התשי"ד

אותו לאחר שיצא לאותה מדינה בניגוד להוראות 

 .סעיף

                                                                    
 .925; התשע"ו, עמ' 126ס"ח התש"ל, עמ'  1
 .160ס"ח התשי"ד, עמ'  2
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נפגע אדם פגיעת איבה מפעולת איבה  (ד)      

והרשות אישרה או לאזור מחוץ לישראל  אירעהש

לפי הוראות סעיף זה כי היא פגיעת איבה, והוא 

זכאי לתגמולים לפי חוק זה וגם לתשלומים לפי דין 

ממדינת חוץ בעד אותה פגיעת איבה, יופחתו זר או 

מהתגמולים לפי חוק זה התשלומים האמורים, לפי 

הוראות שיקבע שר העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת 

 העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת."

והוא יחול גם על פגיעת , בחודש שלאחר יום פרסומו 1-תחילתו של חוק זה ב .2 תחילה ותחולה

( ואילך ושאושרה לפי  2012באפריל  1איבה שהתרחשה ביום ט' בניסן התשע"ב )

חוק זה, אולם לא ישולמו תגמולים ל 1בסעיף כנוסחו  ,א לחוק העיקרי12סעיף 

לפי החוק העיקרי לנפגע בפגיעת איבה כאמור אלא בעד התקופה החל ביום 

 של חוק זה ואילך.תחילתו 

 
*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–, התשע"ז(34חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' להצעת 
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 , ישראל אייכלרחיים ילין, יוסי יונהחברי הכנסת 

*************************************************************************************** 

 


