
האחריות משטחי (מבטח דרכים תאונות נפגעי ופיצוי רכב ביטוח חוק
התשנ"ח1998* חקיקה), (תיקוני הפלסטינית) האזרחית

1 1970 התש"ל חדש], [נוסח מנועי רכב ביטוח בפקודת . 1

 ו בסעיף (1)

יבוא: "האזור" ההגדרה במקום (א)

בהסכם,"; כמשמעותם הצבאיים והאתרים הישובים  ""האזור"

יבוא: "ההסכם" ההגדרה במקום (ב)

המערבית הגדה בדבר הישראליפלסטיני הביניים הסכם  ""ההסכם"

ארגון לבין ישראל מדינת בין בוושינגטון שנחתם עזה, ורצועת
,(1995 בספטמבר 28) התשנ"ו בתשרי ר' ביום הפלסטיני, השחרור

אליו;"; שנלוו והמסמכים נספחיו לרבות

יבוא: "ההסכם" ההגדרה אחרי (ג)

ועד להסכם, בהתאם שתכונן הפלסטינית המועצה  ""המועצה"
בהסכם;"; כמשמעותה הפלסטינית הרשות  לכינונה

יבוא: ויריחו" עזה משטחי "מבטח ההגדרה במקום (ד)

שהרשויות מי  הפלסטינית" האזרחית האחריות משטחי ""מבטח

ביטוח בעסקי לעסוק הרשוהו הפלסטינית המועצה מטעם המוסמכות
מנועי;"; רכב

יבוא: ויריחו" עזה "שטחי ההגדרה במקום (ה)

עזה, וחבל והשומרון יהודה  הפלסטינית" האזרחית האחריות ""שטחי
בהסכם;"; כמשמעותם הצבאיים והאתרים הישובים למעט

האזרחית "האחריות מקום, בכל יבוא, ויריחו" "עזה במקום ו(ד), 3(ג) בסעיף (2)
הפלסטינית".

פקודת תיקון
רכב ביטוח

12 מסי  מנועי

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 20) התשנ"ח בתמוז כו ביום בכנסת נתקבל *
.415 עמ' ,(1998 ביוני 29) התשנ'יח בתמוז ה' מיום ,2725

.320 עמ' ,15 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



חוק תיקון
לנפגעי פיצויים

 דרכים תאונות
15 מס

 התשל"ה21975 דרבים, תאונות לנפגעי פיצויים בחוק .2

יבוא ויריחו עזה שטחי במקום "האזור", במילה הפותחת בהגדרה ו, בסעיף (ו)
מבטח יבוא ויריחו עזה משטחי מבטח ובמקום הפלסטינית''", האחריות שטחי

הפלסטינית"; האזרחית האחריות משטחי

האזרחית האחריות בשטחי יבוא ויריחו" עזה "בשטחי במקום 2(או), בסעיף (2)
האזור תושב "למעט יבוא התשל"ו1976" אחרי חוץ, תייר ובהגדרה הפלסטינית",

הפלסטינית; האזרחית האחריות שטחי תושב או

 12 בסעיף (5)

מקום, בכל יבוא, ויריחו" עזה ''בשטחי במקום ו(ה), (ד) קטנים בסעיפים (א)
הפלסטינית"; האחריות "בשטחי

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (ב)

או תביעה בישראל משפט לבית ישראלי, שהוא נפגע, הגיש (ו) "(דו)

האחריות משטחי מבטח נגד התביעה)  (להלן תכוף לתשלום בקשה
או בהסכם, כמשמעותה הפלסטינית הקרן נגד הפלסטינית, האזרחית
דרכים תאונת בשל הנתבע),  (להלן הפלסטינית המועצה נגד
הפלסטינית האזרחית האחריות בשטחי או באזור בישראל, שאירעה

או כדין, התביעה כתב לו שנמסר לאחר הגנה כתב הגיש לא והנתבע

לקרן התביעה כתב המצאת על המשפט בית יורה מלהתגונן, חדל

לענין הסמיכה שהיא למי או הפלסטינית למועצה כך על תודיע והיא
לפי הגנתו, חידוש על הודיע לא או הגנה כתב הנתבע הגיש לא זה;

הקרן תנהל כאמור, הודעה שנמסרה מיום ימים שלושים בתוך הענין,
שיינתן הדין לפסק בהתאם הנפגע את ותפצה בתביעה ההגנה את
שחל ובשיעור התאונה במקום החל לדין בהתאם יהיה הפיצוי בה;

שם.

ששילמה ותשלומים הוצאות בשל הקרן את תשפה המדינה (2)

המועברים הסכומים מן לקזזם רשאית והיא התביעה, בשל הקרן
ואזור עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק בסעיף12 כמשמעותם

התשנ"ה חקיקה), (תיקוני שונות) והוראות כלכליים (הסדרים יריחו
לפי המועצה ערבות לענין לרבות ענין, לכל אותם ויראו ,31994
ערעור. עוד עליו שאין הנתבע נגד דין פסק בשל כתשלום ההסכם,

ותחולה כהגדרתםתחילה הפלסטינית, האזרחית האחריות שטחי לגבי זה חוק של תחילתו (א) .3

הביטוח), פקודת  (להלן התש"ל1970 חדש], [נוסח מנועי רכב ביטוח לפקודת ו בסעיף
.(1995 בספטמבר 10) התשנ"ה באלול ט"ו ביום זה, בחוק כנוסחה

לפקודת ו בסעיף כהגדרתם ויריחו, עזה שטחי לגבי יחולו זה חוק הוראות (ב)
באלול י"ד יום עד (1994 במאי 4) התשנ"ד באייר כ'ג מיום זה, חוק של פרסומו ערב הביטוח

.(1995 בספטמבר 9) התשנ"ה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

.234 עמ' התשל'ה, ס"ח 2
66. עמ' התשנ"ה, ס"ח 3

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נאמן יעקב
האוצר שר


