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תיקון סעיף 1
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בחוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה( ,התשי"ב—) 11952להלן — החוק העיקרי(,
בסעיף  ,1בהגדרה "פעולה מלחמתית" ,במקום "שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או
לגוף" יבוא "שהיא פעולה בעלת אופי לוחמתי ,בהתחשב במכלול נסיבותיה ,ובכלל זה
במטרת הפעולה ,במיקומה הגאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה".
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בסעיף  5לחוק העיקרי —

תיקון סעיף 5ב

.3

בסעיף 5ב)א() (1לחוק העיקרי ,אחרי "נתין של מדינה שהיא אויב" יבוא "או מי שאינו אזרח
ישראלי ,שהוא תושב שטח מחוץ לישראל שהממשלה הכריזה עליו ,בצו ,כשטח אויב".

הוספת סעיף 5ב1

.4

אחרי סעיף 5ב לחוק העיקרי יבוא:

ביטול סעיף 5ג
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תיקון סעיף 9א
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)(1

האמור בו יסומן ")א(";

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( טענה המדינה ,כטענה מקדמית ,כי אינה אחראית בנזיקים בשל כך
שהמעשה שבשלו נתבעה הוא פעולה מלחמתית כאמור בסעיף קטן )א( ,ידון
בית המשפט בטענה לאלתר ,ואם מצא כי המעשה הוא פעולה מלחמתית כאמור,
ידחה את התביעה".

"בית המשפט
המוסמך

תיקון סעיף 5ד

ביטול התוספת
השנייה
תחולה

.9

5ב .1תובענה כאמור בסעיף 5א ,וכן תובענה כאמור בסעיף 5ב לרבות
בסוגי תביעות או לסוגי תובעים כאמור בתוספת הראשונה ,יוגשו
לבית המשפט המוסמך במחוז הקרוב ביותר למקום המעשה
שבשלו תובעים ,מבין המחוזות ירושלים והדרום".

סעיף 5ג לחוק העיקרי — בטל.
בסעיף 5ד לחוק העיקרי —
)(1

בכותרת השוליים ,במקום "תוספות" יבוא "התוספת הראשונה";

)(2

המילים "והתוספת השנייה" — יימחקו.

בסעיף 9א לחוק העיקרי ,במקום "סעיפים 5ב ו–5ג" יבוא "סעיף 5ב".
התוספת השנייה לחוק העיקרי — בטלה.
)א( הוראות סעיף 5ב)א() (1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יחולו על מעשה
שאירע אחרי יום ח' באלול התשס"ה ) 12בספטמבר .(2005
)ב( הוראות סעיפים  5ו–5ב 1לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  2ו– 4לחוק זה ,יחולו
גם על תובענות שטרם החלה שמיעת הראיות בהן ,והן יועברו לבית המשפט המוסמך
לפי סעיף 5ב 1האמור ,ובתובענות שהוגשו לבית משפט השלום — לבית משפט שעליו
החליט נשיא בית משפט השלום באותו מחוז; לעניין זה" ,שמיעת ראיות" — התייצבות
העדים לשמיעת עדותם בעל פה.
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