
התשנ"ו1995* ,(17 מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים הנכים חוק

סעיפים הוספת
4ו עד 4

החוק  (להלן משולב]1 [נוסח התשי"ט1959 ושיקום), (תגמולים הנכים בחוק . 1
יבוא: 5 סעיף לפני העיקרי),

בדיך תגמולים
מענק של

שדרגת לנכים
19 עד 10 נכותם

אחוזים

ואינה מ10%, פחותה אינה נכותו שדרגת נכה ,5 סעיף הוראות אף על .4

שסכומו פעמי, חד מענק של בדרך תגמולים לו ישולמו 19% על עולה
מענק):  (להלן כלהלן ייקבע

;108 כפול הקובע, מהשכר 10%, 10% נכותו שדרגת לנכה 0)

;125 כפול הקובע, 11%מהשכר ,11% נכותו שדרגת לנכה (2)

;142 כפול הקובע, מהשכר 12% ,12% נכותו שדרגת לנכה (3)

;155 כפול הקובע, מהשכר 13% ,13% נכותו שדרגת לנכה (4)

;166 כפול הקובע, 14%מהשכר ,14% נכותו שדרגת לנכה (5)

;175 כפול הקובע, מהשכר 15% נכותו150/0, שדרגת לנכה (6)

;185 כפול הקובע, מהשכר 16% ,16% שדרגתנכותו לנכה (7)

;193 כפול הקובע, מהשכר 17% ,17% נכותו שדרגת לנכה (8)

;201 כפול הקובע, מהשכר 18% שדרגתנכותו18%, לנכה (9)

.215 כפול הקובע, מהשכר 19% נכותו19%, שדרגת לנכה (10)

לנכה תגמולים

מענק שקיבל
מכן ולאחר
לי נקבעה
נכות דרגת
מ19 גבוהה

אחוזים

לו ושולם על19% עולה שאינה נכות דרגת לו שנקבעה נכה (א) 4א.
.19% על העולה נכות דרגת לו נקבעה מכן ולאחר ,4 בסעיף כאמור מענק
שנקבעה האחרונה הנכות דרגת עלפי ולהטבות לתגמולים זכאי יהיה

לו.

בסעיף כאמור 19% על העולה נכות דרגת לנכה נקבעה (ו) (ב)
כאמור, קביעה לפי התגמולים, תשלום תחילת ומועד (א), קטן
כמספר שמספרם חודשים הקובע, היום מאז שחלפו, לפני חל

לפי שייקבע סכום לו שישולמו מהתגמולים ינוכה הקובע
.(2) פסקה

המענק סכום כך: יחושב (ו) בפסקה כאמור שינוכה הסכום (2)
החודשי התגמול של המכפלה שהוא סכום בהפחתת ששולם,

הסעיף עליו חל היה לו ,5 סעיף לפי לנכה משתלם שהיה
למועד ועד הקובע מהיום שחלפו החודשים במספר האמור,

שנקבעה האחרונה הנכות דרגת לפי התגמול תשלום תחילת
לו.

 זה בסעיף (3)

לתגמולים הנבה של זכאותו קמה שבו היום  הקובע" "היום
המענק; את קיבל שעלפיה הנכות דרגת לפי

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1995); 19) התשנ"ו בכסלו כ"ו ביום בכנסת נתקבל .
בשבט כ'ב מיום , 2352 חוק ובהצעות 216 עמ' בפברואר1994), 8) התשנ'ד בשבט כ''ז מיום ,2245 חוק

.256 עמ' בינואר1995), 25) התשנ''ה
.18 עמ' התשנ"ב, ;276 עמ' התשי"ט, ס"ח



בסיס ששימש 4 בסעיף הנקוב המספר  הקובע" "המספר

בהתאם סעיף אותו לפי הנכה שקיבל המענק סכום לקביעת
לו; שנקבעו הנכות לאחוזי

סכום לקביעת בסיס ששימש התגמול  החודשי" "התגמול

הנכה. שקיבל המענק

יקבע הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור הבטחון, שר (ג)

סעיף הוראות לפי הנכה, שיקבל מהתגמולים המענק ניכוי שיעור את

(ב). קטן

(א), קטן בסעיף כאמור 19% על העולה נכות דרגת לנכה נקבעה (ד)
מאז שחלפו אחרי חל כאמור קביעה לפי התגמולים, תשלום תחילת ומועד
מהתגמולים ינוכה לא הקובע, כמספר שמספרם חודשים הקובע, היום

ששולם. המענק סכום לו שישולמו

תשלום מועד

המענק
המועד שחלף לאחר ישולמו ו4א 4 סעיפים לפי תגמול או מענק 4ב.
אם או הנכות דרגת בדבר הרפואית הועדה של החלטה על ערר להגשת

בערר. העליונה הרפואית הועדה החלטת לאחר כאמור, ערר הוגש

מקדמה תשלום
שדרגת לנכה

9ו ער 0ו נכותו
אחוזים

נכותו שדרגת נקבע ולא 19% עד מ10% נכותו שדרגת נכה (א) 4ג.

חשבון על מקדמה לו תשולם כי להורות התגמולים קצין רשאי קבועה,
למכפלת השווה סכום על יעלה לא המקדמה סכום ;4 סעיף לפי המענק
הסעיף עליו חל היה לו ,5 סעיף לפי לנכה משתלם שהיה החודשי התגמול
לשם הנכה לבדיקת שנקבע למועד עד שיחלפו החודשים במספר האמור,

מחדש. נכותו דרגת קביעת

יקבע הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור הבטחון, שר (ב)
המענק. חשבון על הנכה שיקבל המקדמה שיעור את

שנערכה ובבדיקה (א), קטן בסעיף כאמור מקדמה שקיבל נכה (ג)

לפי מענק יקבל נכות, דרגת אותה לו נקבעה מחדש נכותו קביעת לשם
שקיבל. המקדמה בניכוי ,4 סעיף

שנערכה ובבדיקה (א) קטן בסעיף כאמור מקדמה שקיבל נכה (ד)
19% על העולה נכות דרגת לו נקבעה מחרש נכותו דרגת קביעת לשם

המקדמה בניכוי שנקבעה, החדשה הנכות דרגת לפי תגמולים יקבל
המקדמה. ניכוי חישוב על יחולו 4א(ב) סעיף הוראות שקיבל;

הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור יקבע הביטחון שר (ה)
(ד). קטן סעיף הוראות לפי המקדמה ניכוי שיעור את

תשלום אי
נוספים תגמולים

לא 4ג, עד 4 סעיפים לפי מענק, של בדרך לתגמולים הזכאי נכה 4ד.
זה. חוק לפי אחר תגמול כל לו ישולם

ותחולה 19%,תחילה 10עד % נכותו שדרגת נכה לגבי יחולו 4ד, עד ו4א 4 סעיפים 4ה.

התשנ"ו בטבת ט' ביום התגמולים לקצין תביעה לראשונה שהגיש

זה. למועד עובר תגמולים מקבל ואינו ואילך, (1996 בינואר 1)

מענק רשאיברירת 19יהיה % עד 10% נכותו ושדרגת חודשי לתגמול הזכאי נכה 4ו.

ותנאים שיעורים כללים, פי על חודשי, תגמול במקום מענק לקבל לבחור
העבודה ועדת ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות הבטחון שר שיקבע

הכנסת." של והרווחה



45 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 43 בסעיף .2

חוק יחול זה חוק לפי למענק שזכאי נכה על (א), קטן בסעיף האמור אף על ''(או)
קופות באמצעות לו יינתן הרפואי והטיפול התשנ"ד21994, ממלכתי, בריאות ביטוח

חולים.

כפי שונות. נכות דרגות בעלי לנכים שיתייחסו יכול (א) קטן סעיף לפי תקנות (א2)
השר." שיקבע

חוק תיקון
הרשויות

המקומיות
חיילים (פטור
מלחמה נפגעי

מארנונה) ושוטרים

מארנונה)" ושוטרים מלחמה נפגעי חיילים, (פטור המקומיות הרשויות לחוק 3 בסעיף .3

למענק''. "או יבוא "לתגמולים" אחרי ,(2) בפסקה ,3 1953 התשי"ג

חוק תיקון
לנפגעי התגמולים

איבה פעולות

''והוראות אחרי ,4 1970 התש''ל איבה, פעולות לנפגעי התגמולים לחוק 4 בסעיף .4
4ו". 4ה, 4ד, 4ג, 4ב, 4א, ,4" יבוא סעיפים"

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

פרס שמעון

הבטחון שר

156 עמ' התשנ"ד ס"ח 2
84. עמ' התשנ''א, ;62 עמ' התשי"ג, ס"ח 3


