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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור 
מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018

חוקזהמטרתולקבועהוראותלענייןניכוישלכספיםששילמההרשותהפלסטינית1עמטרתהחוק
בזיקהלטרור,מתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראללרשותהפלסטיניתבהתאם

להוראותחוקיהיישוםע

בחוקזה-2עהגדרות

"אזור"-כהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(;

לעניין הוראות לקבוע נועדה החוק הצעת  כללי
ניכוישלכספיםששילמההרשותהפלסטינית 
)להלן-הרשות(בזיקהלטרור,מתוךהכספיםהמועברים
על־ידיממשלתישראללרשותמכוחחוקייישוםהסכמי
הבינייםעםהרשותעהכוונהלכספיםהמשולמיםלפעילי
או טרור, פעילי היותם בשל המוצעת, כהגדרתם טרור
שנהרגו, או שנפצעו שלפעיליטרור לבנימשפחותיהם
אולכספיםהמשולמיםלאסיריםאועצוריםאחריםבשל
ביצועאוניסיוןלביצועשלעבירהשישבהכדילפגוע
בביטחוןהמדינהאובביטחוןהציבור,אולבנימשפחותיהם,

כתגמולעלפעולותהטרורשביצעוע

עלפיהצעתהחוק,יביאשרהביטחוןלאישורועדת
השריםלענייניביטחוןלאומי)להלן-ועדתהשרים(,מדי
שנה,דוחהמסכםאתסךהכספיםששילמההרשותבזיקה
לטרורעהדוחלאיכלולכספיםשמעניקההרשותכתשלומים
סוציאליים)למשלדמיקנטינותבביתסוהראוקצבאות
למיניהן(,אלארקתשלומיםששולמועלידהבזיקהלטרורע

הסכוםשייקבעבדוחשרהביטחוןויאושרעלידי
מועברים אשר הכספים סך מתוך ינוכה השרים, ועדת
לידיהרשותבהתאםלהוראותפרקה'לחוקיישוםההסכם
בדבררצועתעזהואזוריריחו)הסדריםכלכלייםוהוראות
שונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-1994,ולהוראותפרקב'
העברהמכינהשלסמכויות בדבר ההסכם יישום לחוק
שונות(, והוראות חקיקה )תיקוני הפלסטינית לרשות
התשנ"ה-1995עבכלחודשינוכהסכוםהשווהלחלקהשנים
עשרמסךהתשלוםלפעיליטרורבשנההקודמת,בהתאם

לדוחשרהביטחוןכפישאושרעלידיועדתהשריםע

קובעת כאמור, הכספים ניכוי בדבר הקביעה לצד
שלא להחליט השרים לוועדת סמכות החוק הצעת
לאשר )קרי, חלקם או כולם כאמור, הכספים את לנכות
אתהעברתםלרשות(וכןלהחליטכילגביחלקמהכספים
תתבצעהקפאהשלהעברתהכספיםעדלהחלטהאחרתע
החלטהאחרתשלועדתהשריםיכולהלהיותהחלטהעל

ניכוישלהכספיםשהוקפאו,כולםאוחלקם,אוהחלטהעל
העברתהכספים,כולםאוחלקם,לידיהרשותע

לגביכספיםשנוכוכאמור,קובעתהצעתהחוקכי
תוקםקרןייעודיתשתנוהלעלידיהאפוטרופוסהכללי,
שאליהיועברוכספיםאלהעהכספיםשינוכוויועברולקרן

ישמשולמטרותאלה:

מימושפסקידיןשניתנובבתימשפטבישראלנגד )1(
הרשותאונגדפעיליטרורבתביעותלפיפקודתהנזיקין
]נוסחחדש[אובתביעותשלזכאיםלתגמוליםלפיחוק

התגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970;

תשלוםפיצוייםלטובתנפגעיעבירה,שפסקובתי )2(
משפטבישראלאובאזוריהודהוהשומרוןבפסקידיןנגד

פעילטרור;

בטרור המאבק לחיזוק ומשימות מיזמים ביצוע )ו(
והמאבקבמימוןטרור,אשריאושרובידיהשרע

מוצעותהגדרותלמונחיםשוניםשנעשהבהם  סעיף 2
שימושבחוקהמוצע,ובכללזההגדרותאלה: 

"אזור"-מוצעלהגדיראזורכ"יהודהוהשומרוןלמעט
שטחיהמועצההפלסטינית",בהתאםלהגדרתובתקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(,התשס"ז-1967,שתוקפןמוארךמעתלעת,בחוקע

"פעיל טרור"-מוצעלהגדיר"פעילטרור"ככלאחדמאלה:

מישהורשעבעבירהמהעבירותהמפורטותלהלןאו )1(
שמוחזקבמעצרבשלחשדלביצועעבירהכאמור:

בטרור, המאבק בחוק כהגדרתה טרור עבירת )א(
התשע"ו-2016)להלן-חוקהמאבקבטרור(;

)ב(עבירהלפיפקודתמניעתטרור,התש"ח-1948,
חוקאיסורמימוןטרור,התשס"ה-2005,אותקנות84
או85לתקנותההגנה)שעתחירום(,1945,כנוסחם
ערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,אועבירתביטחון
כהגדרתהבחוקסדרהדיןהפלילי)הוראתשעה()עצור
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"הוראותחוקיהיישום"-הוראותפרקה'לחוקיישוםההסכםבדבררצועתעזהואזור
יריחו)הסדריםכלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-11994,והוראות
פרקב'לחוקיישוםההסכםבדברהעברהמכינהשלסמכויותלרשותהפלסטינית

)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,התשנ"ה-21995;

"ועדתשריםלענייניביטחוןלאומי"-כמשמעותהבסעיף6לחוקהממשלה,התשס"א-
2001ו;

"חוקהמאבקבטרור"-חוקהמאבקבטרור,התשע"ו-42016;

"כספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור"-כסףאושווהכסף,ששילמה
הרשותהפלסטינית,במישריןאובעקיפין,לכלאחדמאלה:

לפעילטרור,במהלךתקופתמאסרואומעצרואולאחרשחרורו,אולבני )1(
משפחתו,בשלהיותופעילטרור;

לאסיראולעצור,שאינופעילטרור,במהלךתקופתמאסרואומעצרואו )2(
לאחרשחרורו,אולבנימשפחתו,בשלביצועאוניסיוןלביצועשלעבירהשיש

בהכדילפגועבביטחוןהמדינהאובביטחוןהציבור;

"פעילטרור"-כלאחדמאלה:

מישהורשעבעבירהמהעבירותכמפורטלהלןאושמוחזקבמעצרבשל )1(
חשדלביצועעבירהכאמור:

עבירתטרורכהגדרתהבחוקהמאבקבטרור; )א(

עבירהלפיפקודתמניעתטרור,התש"ח-51948,חוקאיסורמימוןטרור, )ב(
התשס"ה-62005,אותקנות84או85לתקנותההגנה)שעתחירום(,כנוסחם
ערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,אועבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדר
הדיןהפלילי)הוראתשעה()עצורהחשודבעבירתביטחון(,התשס"ו-72006,

כנוסחוערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

מישמוחזקבמעצרלפיחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט- )2(
;81979

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותההגנה)שעתחירום(, )ו(
בעבירהלפיחלקג'לתקנותהאמורות;

"הוראותחוקיהיישום"-הוראותפרקה'לחוקיישוםההסכםבדבררצועתעזהואזור
יריחו)הסדריםכלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-11994,והוראות
פרקב'לחוקיישוםההסכםבדברהעברהמכינהשלסמכויותלרשותהפלסטינית

)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,התשנ"ה-21995;

"ועדתשריםלענייניביטחוןלאומי"-כמשמעותהבסעיף6לחוקהממשלה,התשס"א-
2001ו;

"חוקהמאבקבטרור"-חוקהמאבקבטרור,התשע"ו-42016;

"כספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור"-כסףאושווהכסף,ששילמה
הרשותהפלסטינית,במישריןאובעקיפין,לכלאחדמאלה:

לפעילטרור,במהלךתקופתמאסרואומעצרואולאחרשחרורו,אולבני )1(
משפחתו,בשלהיותופעילטרור;

לאסיראולעצור,שאינופעילטרור,במהלךתקופתמאסרואומעצרואו )2(
לאחרשחרורו,אולבנימשפחתו,בשלביצועאוניסיוןלביצועשלעבירהשיש

בהכדילפגועבביטחוןהמדינהאובביטחוןהציבור;



"פעילטרור"-כלאחדמאלה:

מישהורשעבעבירהמהעבירותכמפורטלהלןאושמוחזקבמעצרבשל )1(
חשדלביצועעבירהכאמור:

עבירתטרורכהגדרתהבחוקהמאבקבטרור; )א(

עבירהלפיפקודתמניעתטרור,התש"ח-51948,חוקאיסורמימוןטרור, )ב(
התשס"ה-62005,אותקנות84או85לתקנותההגנה)שעתחירום(,כנוסחם
ערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,אועבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדר
הדיןהפלילי)הוראתשעה()עצורהחשודבעבירתביטחון(,התשס"ו-72006,

כנוסחוערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

מישמוחזקבמעצרלפיחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט- )2(
;81979

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותההגנה)שעתחירום(, )ו(
בעבירהלפיחלקג'לתקנותהאמורות;

החשודבעבירתביטחון(,התשס"ו-2006,כנוסחוערב
ביטולובחוקהמאבקבטרורעפסקתמשנהזונדרשת
כדילכלולבהגדרהגםאתמישהורשעובעבירות
ביטחוניותלפניכניסתולתוקףשלחוקהמאבקבטרור,
אשראפייןמחדשבאמצעותהגדרת"עבירתטרור",
העבירות ברשימת לטרורע זיקה להן שיש עבירות
החיקוקים מפורטים זו משנה בפסקת המפורטת

שקדמולחוקהמאבקבטרוראשרכללועבירותשיש
להןזיקהלטרורובוטלובמסגרתחקיקתחוקהמאבק

בטרורבשלהחלפתןבעבירותהחדשותשבו;

מישמוחזקבמעצרמינהלילפיחוקסמכויותשעת– )2(
חירום)מעצרים(,התשל"ט-1979;

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיבישראל,כהגדרתו )ו(
בתקנותההגנה)שעתחירום(,1945)להלן-תקנותההגנה(

ס"חהתשנ"ה,עמ'58 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'24וע 2

ס"חהתשס"א,עמ'168ע ו

ס"חהתשע"ו,עמ'898ע 4

ע"ר24,תוס'א',עמ'ו7ע 5

ס"חהתשס"ה,עמ'76ע 6

ס"חהתשס"ו,עמ'64וע 7

ס"חהתשל"ט,עמ'76ע 8
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מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודה )4(
נגדביטחוןהמדינה משפטית(,בעבירה ועזרה שיפוטבעבירות והשומרון-
שנקבעהבצובדברהוראותביטחוןאובתקנותההגנה)שעתחירום(כתוקפן

באזור,אומישמוחזקבמעצרבשלחשדלביצועעבירהכאמור;

מישמוחזקבמעצרלפיהחלטתמפקדצבאיבהתאםלהוראותפרקט'לצו )5(
בדברהוראותביטחון;

מישמוחזקמכוחצוכליאהאומכוחהוראתכליאהזמנית,שהוצאולפי )6(
הוראותחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-92002;

מישביצעעבירהמהעבירותכאמורבפסקאות)1(או)4(ולאהועמדלדין )7(
בשלה,אושנהרגבמהלךביצועהעבירהכאמוראובמהלךניסיוןלביצועהאו

הכנהלה;

"צובדברהוראותביטחון"-צובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון(
)מס'1651(,התש"ע-102009,שהוציאמפקדכוחותצבאההגנהלישראלביהודה

והשומרון,כתוקפומעתלעת;

"הרשותהפלסטינית"-כמשמעותהבתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוט
בעבירותועזרהמשפטית(;

"השר"-שרהביטחון;

"תקנותההגנה)שעתחירום("-תקנותההגנה)שעתחירום(,111945;

"תקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית("-תקנותשעת
חירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-121967,כפי

שהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעתע

בעבירהלפיחלקג'לתקנותההגנה,הכוללעבירותשהן
עבירותביטחוניותבאופיין;

יהודה באזור צבאי משפט בית בידי שהורשע מי )4(
והשומרוןבביצועעבירהנגדביטחוןהמדינהשנקבעהבצו
בדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'
1651(,התש"ע-2009,שהוציאמפקדכוחותצה"לביהודה
והשומרון,כפיתוקפומעתלעת)להלן-צובדברהוראות
ביטחון(אומישהורשעבביצועעבירהכאמורשנקבעה
בתקנותההגנה,וכןמישמוחזקבמעצרבשלחשדלביצוע

עבירהכאמור;

מישמוחזקבמעצרמינהלילפיהחלטתמפקדצבאי )5(
בהתאםלהוראותפרקט'לצובדברהוראותביטחון;

מישמוחזקמכוחצוכליאהאומכוחהוראתכליאה 6(
זמנית,שהוצאולפיהוראותחוקכליאתםשללוחמיםבלתי

חוקיים,התשס"ב-2002;

מישביצעאחתמהעבירותכאמורבפסקאות)1(או)4( )7(
לעיל,ולאהועמדלדיןבשלה,למשלמשוםשנמלטמהדין,

במהלך או העבירה ביצוע במהלך נהרג או שנפצע או
ניסיוןלביצועהאוהכנהלהע

- "כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור" 
מוצעלהגדירכספיםאלהככסףאושווהכסף,ששילמה
הרשות,במישריןאובעקיפין,לפעילטרורכהגדרתולעיל,
שחרורו,או לאחר או מעצרו מאסרואו תקופת במהלך
לבנימשפחתו,בשלהיותופעילטרורענוסףעלכך,במסגרת
הגדרהזונכלליםגםכספיםששילמההרשותלאסיראו
לעצור,שאינופעילטרור,במהלךתקופתמאסרואומעצרו
אולאחרשחרורו,אולבנימשפחתו,בשלביצועאוניסיון
לביצועשלעבירהשישבהכדילפגועבביטחוןהמדינה

אובביטחוןהציבורע

הגדרהזונועדהלאפייןאתהתשלומיםהמועבריםעל
ידיהרשותלעצורים,אסיריםובנימשפחותיהם,כתגמול
בעדפעילותהטרורשבההםמעורבים)להבדילמתשלומים
שכן אחרות(, מסיבות להעביר עשויה שהרשות אחרים
החוקע בהצעת הקבוע להסדר הבסיס הוא זה תגמול
בשלכך,המבחןהרלוונטיהואהעובדהשהכסףמועבר

ס"חהתשס"ב,עמ'192ע 9

קובץהמנשריםמס'4ו2,עמ'5902ע 10

ע"ר1442,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055ע 11

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'994ע 12
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דיווחשנתיבדבר
כספיםבזיקה

לטרורששילמה
הרשותהפלסטינית

השריביאלאישורועדתשריםלענייניביטחוןלאומי,בתוםכלשנה,דיןוחשבוןוע )א(
המפרטנתוניםבדברסךהכספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור,באותה

שנה)בסעיףזה-דוח(ע

בוצעבשנהשקדמהלמתןהדוחניכויכספיםלפיהוראותסעיף4,יכלולהדוח )ב(
נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,גםנתוניםבדברהשפעתהניכויכאמורבהיבטיביטחון

לאומיויחסיהחוץשלהמדינהע

הדוחיהיוחסויוגילויויהיהאסור;ואולםרשאיהשר,לאחראישורהדוחלפי )ג(
סעיףקטן)א(,לפרסםתמציתשלמידעלאמסווגמתוכוע

ניכוישלכספים
ששילמההרשות

הפלסטיניתבזיקה
לטרורמהכספים
המועבריםאליה

מתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראללרשותהפלסטיניתבהתאםלהוראות4ע )א(
חוקיהיישום,ינוכהבכלחודש,סכוםהשווהלחלקהשניםעשרמסךהכספיםששילמה
הרשותהפלסטיניתבזיקהלטרורבשנההקודמת,בהתאםלדוחלגביאותהשנהכפי

שאושרבידיועדתשריםלענייניביטחוןלאומילפיסעיףו)א(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתשריםלענייניביטחוןלאומי,מטעמים )ב(
מיוחדיםשלביטחוןלאומיויחסיהחוץשלהמדינה,להחליטשלאלנכותאתהסכומים
)א(,כולםאוחלקם,אולהחליטעלהקפאהזמניתשלהעברת כאמורבסעיףקטן
הכספיםלרשותהפלסטינית;החליטהועדתהשריםלענייניביטחוןלאומיעלהקפאת
כספיםכאמוררשאיתהיא,בכלעת,לשנותאתהחלטתהזוולהחליטעלניכויהכספים

לפיהוראותסעיףקטן)א(אועלהעברתםלרשותהפלסטיניתע

ניהולכספים
שנוכו

כספיםשנוכולפיסעיף4יועברולאפוטרופוסהכלליויופקדועלידובקרןייעודית5ע )א(
שינהלבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ד()בסעיףזה-הקרן(ע

האפוטרופוסהכלליישקיעאתכספיהקרןבהתאםלהוראותלפיסעיף10לחוק )ב(
האפוטרופוסהכללי,התשל"ח-1978ו1,בשינוייםהמחויבים,ויחלקםבהתאםלהוראות

לפיסעיףקטן)ד(ע

השריביאלאישורועדתשריםלענייניביטחוןלאומי,בתוםכלשנה,דיןוחשבוןוע )א(
המפרטנתוניםבדברסךהכספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור,באותה

שנה)בסעיףזה-דוח(ע

דיווחשנתיבדבר
כספיםבזיקה

לטרורששילמה
הרשותהפלסטינית

בוצעבשנהשקדמהלמתןהדוחניכויכספיםלפיהוראותסעיף4,יכלולהדוח )ב(
נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,גםנתוניםבדברהשפעתהניכויכאמורבהיבטיביטחון

לאומיויחסיהחוץשלהמדינהע

הדוחיהיוחסויוגילויויהיהאסור;ואולםרשאיהשר,לאחראישורהדוחלפי )ג(
סעיףקטן)א(,לפרסםתמציתשלמידעלאמסווגמתוכוע

מתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראללרשותהפלסטיניתבהתאםלהוראות4ע )א(
חוקיהיישום,ינוכהבכלחודש,סכוםהשווהלחלקהשניםעשרמסךהכספיםששילמה
הרשותהפלסטיניתבזיקהלטרורבשנההקודמת,בהתאםלדוחלגביאותהשנהכפי

שאושרבידיועדתשריםלענייניביטחוןלאומילפיסעיףו)א(ע

ניכוישלכספים
ששילמההרשות

הפלסטיניתבזיקה
לטרורמהכספים
המועבריםאליה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתשריםלענייניביטחוןלאומי,מטעמים )ב(
מיוחדיםשלביטחוןלאומיויחסיהחוץשלהמדינה,להחליטשלאלנכותאתהסכומים
)א(,כולםאוחלקם,אולהחליטעלהקפאהזמניתשלהעברת כאמורבסעיףקטן
הכספיםלרשותהפלסטינית;החליטהועדתהשריםלענייניביטחוןלאומיעלהקפאת
כספיםכאמוררשאיתהיא,בכלעת,לשנותאתהחלטתהזוולהחליטעלניכויהכספים

לפיהוראותסעיףקטן)א(אועלהעברתםלרשותהפלסטיניתע

כספיםשנוכולפיסעיף4יועברולאפוטרופוסהכלליויופקדועלידובקרןייעודית5ע )א(
שינהלבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ד()בסעיףזה-הקרן(ע

ניהולכספים
שנוכו

האפוטרופוסהכלליישקיעאתכספיהקרןבהתאםלהוראותלפיסעיף10לחוק )ב(
האפוטרופוסהכללי,התשל"ח-1978ו1,בשינוייםהמחויבים,ויחלקםבהתאםלהוראות

לפיסעיףקטן)ד(ע

להםכתגמולבעדהפעילותכאמורעהבחינהאילוכספים
הועברולמטרהזועלידיהרשותתיעשהעלידיבחינתכלל
המידעהרלוונטילעניין,לרבותראיותמינהליות,ותיבחן

ברףהוכחהמינהליע

השר יביא שנה, כל בתום כי קובע זה סעיף  סעיף 3
לאישורועדתהשריםדיןוחשבוןהמפרטנתונים 
בדברסךהכספיםששילמההרשותבזיקהלטרור,באותה
שנה)להלן-דוח(עהדוחיהיהחסויוגילויויהיהאסור,
לא מידע של תמצית לפרסם רשאי ביטחון שר ואולם
כמו השריםע ועדת ידי על אישורו לאחר מתוכו מסווג
כן,מוצעלקבועכיאםבוצעניכויכספיםבשנהשקדמה
למתןהדוח,יכלולהדוחגםנתוניםבדברהשפעתהניכוי

כאמורבהיבטיביטחוןלאומיויחסיהחוץשלהמדינהע

סעיףזהקובעאתברירתהמחדלשלהחוק,אשר  סעיף 4
לפיהמתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראל 
לרשותבהתאםלהוראותחוקיהיישום,ינוכהבכלחודש,
סכוםהשווהלחלקהשניםעשרמסךהכספיםששילמה
הרשותבזיקהלטרור,בשנההקודמת,בהתאםלדוחשר
הביטחוןלגביאותהשנה,לפיסעיףו,כפישאושרבידי

ועדתהשריםע

עםזאתקובעהסעיףכיועדתהשריםתהיהרשאית,
של חוץ ויחסי לאומי ביטחון של מיוחדים מטעמים
המדינה,להחליטשלאלנכותאתהסכומיםשנמצאובדוח
שרהביטחון,כולםאוחלקם,אולהחליטעלהקפאהזמנית

שלהעברתהכספיםלרשותהפלסטיניתע

החליטהועדתהשריםעלהקפאתהעברתהכספים
את לשנות עת, בכל הוועדה, רשאית תהיה כאמור,
זוולהחליטעלניכויהכספיםאועלהעברתם החלטתה

לרשותע

סעיףזהקובעכיסכומיםשנוכולפיהוראות  סעיף 5
הכללי לאפוטרופוס יועברו המוצע, 4 סעיף 
לתקנות בהתאם שינהל ייעודית בקרן ידו על ויופקדו
שיותקנולענייןזהבידישרהמשפטים,בהתייעצותעם
שרהביטחון,שרהאוצרושרהחוץ,ובאישורועדתהחוקה
חוקומשפטשלהכנסת,לפיהוראותסעיףקטן)ד(המוצעע

האפוטרופוסהכלליישקיעאתכספיהקרןבהתאם
הכללי, האפוטרופוס לחוק 10 סעיף לפי להוראות
התשל"ח-1978,ויחלקםלמטרותהמנויותלהלן,בהתאם

להוראותשייקבעובתקנותהאמורות:

ס"חהתשל"ח,עמ'61ע ו1
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השקעתהכספיםוחלוקתםכאמורבסעיףקטן)ב(יהיופטורותמכלאגרה,מס, )ג(
היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפיכלדיןע

שרהמשפטים,בהתייעצותעםהשר,שרהאוצרושרהחוץ,ובאישורועדתהחוקה )ד(
חוקומשפטשלהכנסת,יקבעובתקנותאתדרכיניהולהקרן,אתהשימוששייעשה

בכספיהקרןואתדרכיחלוקתםלמטרותאלה:

מימושפסקידיןשניתנובבתימשפטבישראלנגדהרשותהפלסטיניתאו )1(
נגדפעיליטרור,בתביעותלפיפקודתהנזיקין]נוסחחדש[14,אובתביעותשל

זכאיםלתגמוליםלפיחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-151970;

תשלוםפיצוילנפגעעבירה,בהתאםלפסקדיןשלביתמשפטבישראל )2(
אובאזורנגדפעילטרור,לפיסעיף77לחוקהעונשין,התשל"ז-161977,אולפי

סעיף182לצובדברהוראותביטחון;

ביצועמיזמיםומשימותלחיזוקהמאבקבטרורוהמאבקבמימוןטרור,אשר )ו(
יאושרובידיהשרע

בישראל משפט בבתי שניתנו דין פסקי מימוש )1(
בתביעותלפיפקודתהנזיקין]נוסחחדש[נגדפעיליטרור
של בתביעות או טרור, לפעילות בזיקה הרשות נגד או
זכאיםלתגמוליםלפיחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,

התש"ל-1970;

תשלוםפיצוילנפגעעבירה,בהתאםלפסקדיןשל )2(
ביתמשפטבישראלאובאזוריהודהוהשומרוןנגדפעיל

טרור,לפיסעיף77לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,אולפי
סעיף182לצובדברהוראותביטחון;

בטרור המאבק לחיזוק ומשימות מיזמים ביצוע )ו(
והמאבקבמימוןטרור,אשריאושרובידישרהביטחוןע

השקעתהכספיםוחלוקתםכאמורתהיהפטורהמכל
אגרה,מס,היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפי

כלדיןע

דינימדינתישראל,נוסחחדש10,עמ'58ע 14

ס"חהתש"ל,עמ'126ע 15

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 16
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