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במקום הגדרת "תאונת דרכים" יבוא:
""תאונת דרכים"  מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי
למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או
התלקחות של הרכב ,שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם
חיוניים לכושר נסיעתו ,אף אם אירעו עלידי גורם שמחוץ לרכב ,וכן מאורע
שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם
עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב ,ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה
הרכב את ייעודו המקורי :ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע
כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו
אדם ,והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על
השימוש ברכב המנועי:".

) (2אחרי הגדרת "נזק גוף" יבוא:
""שימוש ברכב מנועי"  נסיעה ברכב ,כניסה לתוכו או ירידה ממנו ,החנייתו,
דחיפתו או גרירתו ,טיפולדרך או תיקוןדרך ברכב ,שנעשה בידי המשתמש בו
או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו ,לרבות הידרדרות או התהפכות של
הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן
הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה ,שלא תוך כדי טיפולו של אדם
ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו ,כשהרכב עומד;".
) (3במקום הגדרת "נפגע" יבוא:
""נפגע"  אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים ,למעט אם נגרם מפגיעת
איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל".21970
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המתחילה במלים "לעניו זה" יבוא" :לעניו זה" ,נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי''  כמשמעותם
בחוק".
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חוק זה יחולו על מי שנפגע לאחר פרסומו.
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