חוק שירות

בתיהסוהר )נכים ונספים( ,תש"ך* 1960

בחוק זה 
.1
"סוהר"  אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר /על פי פקודת בתי הסוהר, 1 1946/לרבות
סוהר נוסף זמני;
"שירות בבתיהסוהר"  שירות של סוהר בשירות בתיהסוהר;

הגדרות

"נכות"  איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה' בין גופנית ובין .שכלית /או פחיתתו של
כושר זה;
"חוק הנכים"  חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי"ט] 1959נוסח משולב[;2
"חוק משפחות החיילים"  חוק משפחות החיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(*
תש"י.31950
סוהר שלקה בנכות כתוצאה מחבלה שנחבל בה בתקופת שירותו בבתיהסוהר ועקב
*2
שירות זה )להלן  סוהר נכה( /יחול עליו חוק הנכים; ולשם כך יהא כל מקום באותו חוק
שמדובר בו ב"חייל" או כ"שירות" או ב"שירות צבאי" /נקרא כאילו היה מדובר ב"סוהר"
או ב"שירות בבתי הסוהר" ,הכל לפי הענין.

דין סוהר נכה

.סוהר  ,או מי שהיה סוהר ,שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בד ,בתקופת שירותו בבתי
3
הסוהר ועקב שירות זה ,יחול על בני משפחתו )להלן  משפחת סוהר נספה( חוק משפחות
החיילים; ולשם כך יהא בל מקום באותו חוק שמדובר בו ב"חייל" או ב"שירות" או ב"שירות
צבאי" /נקרא כאילו היה מדובר ב"סוהר" או ב"שירות בבתי הסוהר' /הכל לפי הענין.

דין משפחת סוהר
נספה

תוקם ועדה להענקת זכויות לפי חוק זה בשל נכות או מוות שאירעו כתוצאה ממחלה
,4
או מהחמרת מחלה )להלן  הועדה(.

מחלה והחמרת
מחלה

יושב ראש הועדה יהיה שופט בית משפט מחוזי /או שופט בית משפט שלום ,שנתמנה
.5
על ידי שר המשפטים; שני החברים האחרים של הועדה יתמנו אחד על ידי שר הבטחון
ואחד על ידי שר המשטרה.

הרכנ הועדה

מחלה או החמרת מחלה שאירעו לסוהר' רשאית הועדה לפי שיקול דעתה לקבוע כי
,6
יש לראותן לענין חוק זה כחבלה.

שיקול דעת
הועדה

.הועדה לא תקבע כאמור בסעיף  6לגבי מחלה או החמרת מחלה /אלא אם נתקיימו
7
בהן שני אלה:
) (1היא אירעה לסוהר עקב שירותו בבתי הסוהר בתנאים שהם ,לדעת הועדה/
תנאי שדה או תנאים דומים לתנאי שדה;
) (2היא אירעה לסוהר בתקופת שירות כזה ועקב שירות כזה בלבד.
.8

,9

הזכות להגיש בקשה לועדה לשם קביעה כאמור בסעיף  6תתיישן 
) (1לגבי סוהר  כתום שנתיים מיום שחדל להיות סוהר;
) (2לגבי משפחת סוהר נספה  כתום שנה מיום פטירתו של הנספה.
לועדה

יהיו כל הסמכויות שיש לועדת ערעור לפי הסעיפים  27ו 28לחוק הנכים.

* נתקבל בכנסת ביום טי בניסן תש"ך ) 6באפריל ;(1960הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח ,415תש"ך /עמ' .44
 1ע"ר ,1946תוס'  1מס' /1432עמי .6
 2ס"ח /295תשי"ט /עמ'276.
 3ס"ח/52תש"י  ,עמ'161.

סגור החוקים ,308י"ז בניסן תש"ך14,4.1060 ,

סייגים גדבר
מחלה או החמרת
מחלה

התיישנות לענין
מחלה או החמרת
מחלה

סמכויות עזר

אין ערעור על
החלטת הועדה

אזכורים

דין סוהר נעדר

זכויות יתר

 . 10על החלטת הועדה אין ערעור לפי הסעיפים  33ו 34לחוק הנכים או לפי סעיף 25
לחוק משפחות החיילים.
 . 11כל חיקוק שמדובר בו בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים יהא נקרא כאילו היה
מדובר גם בסעיף  2או בסעיף  3לחוק זה ,הכל לפי הענין ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.
סעיף  3לחוק משפחות החיילים יחול לגבי סוהר נעדר' כאילו הסמכות הנתונה בו
. 12
לרשות צבאית מוסמכת היתה נתונה לנציב בתיהסוהר.
)א( כל חיקוק המעניק' או נותן סמכות להעניק' זכויות יתר לנפגעי הצבא' רואים
.13
אותו כאילו הוא נותן סמכות לשר הממונה על ביצועו להעניק זכויות כאלה גם לסוהר נכה
ולמשפחת סוהר נספה.
)ב( לענין סעיף זה' "זכויות יתר לנפגעי הצבא"  פטור או שחרור מלא או חלקי
מחובה המוטלת על פי דין וכל עדיפות או זכות אחרת' הניתנים לאדם שלקה בנכות או מת
מחבלה שנחבל בה עקב שירותו בצבאהגנה לישראל או הניתנים לבןמשפחה של אדם כזה.

זכויות לפי חוק
זה ולפי חוק
הביטוח הלאומי

סוהר נכה או משפחת סוהר נספה שבידיהם ברירה כאמור בסעיף) 64ה( לחוק הביטוח
. 14
הלאומי ,תשי"ד  * 1953יחולו לגביהם הוראות אלה:
) (1בחרו בזכויות לפי אותו חוק  לא יחולו עליהם הוראות חוק הנכים
וחוק משפחות החיילים ,פרט לסעיף  41לחוק הנכים;
) (2בחרו בזכויות לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות החיילים  רשאי
 אוצר המדינה לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי על כל הוצאה שהוציא או
עתיד להוציא מכוח חוקים אלה' עד לשיעור הגימלאות שהיה חייב בהם המוסד
לביטוח לאומי' אילו היתה בחירתם לפי פסקה )?(1
) (3הזכאי לגימלה חייב להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה סבירה על מנת
לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי פסקה ).(2

התיישנות לענין
הענקה או תגמול

 . 15על אף האמור בחוק הנכים ,תתיישן הזכות להגיש תביעה להענקה או לתגמול לפי
סעיף  2לחוק זה כתום שנתיים מהיום שבו חדל הנכה להיות סוהר,

הארכת תקופת
ההתיישנות

 . 16תוך שנה מיום פרסומו של חוק זה ברשומות מותר להגיש בקשה לפי סעיף  6וכן
תביעה לתגמול' למענק או להענקה' אף אם כבר התיישנה הזכות להגישה לפי ההוראות
האחרות של חוק זה או של חוק משפחות החיילים.

תחילת החוק

. 17

תחילתו

של חוק זה  פרט לסעיפים   104היא מיום י"ד באב

תשי"ח ) 31ביולי

.(1958
תשלום בתקופת
המעבר

סוהר נכה' או משפחת סוהר נספה' שקיבלו מאוצר המדינה לפני פרסום חוק זה כסף
. 18
או שווה כסף שלא בדרך הלוואה בקשר עם הנכות או עם פטירת הנספה' ייזקף הסכום
שקיבלו לחשבון המגיע להם לפי חוק זה; אולם אם בחרו בגימלה לפי סעיף 27לחוק שירות
המדינה )גימלאות( ,תשט"ו ,51955ייזקף מה שנתקבל כאמור על חשבון המגיע להם לפי
אותו חוק.
 4ס"ח  ,137תשי"ד,
 5ס"ח  /188תשט"ו,

עמ' .0
עמי133.

) . 19א( זכות הברירה לפי סעיף  27לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט"ו,1955
בקשר לשירותו של סוהר' תעמוד בעינה אף על פי שכבר נתקבלו גימלאות לפי אותו חוק
לפני פרסומו של חוק זה.
)ב( בחר מי שהיה סוהר בזכותו לפי סעיף  2לחוק זה ,יחול עליו חוק הנכים מיום
הבחירה ואילך; אולם לא יהיה זכאי להענקה לפי אותו חוק' ולא לתגמולים או לטובת הנאה
* *
אחרת לפי אותו חוק' בעד התקופה שלפני הבחירה.
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