
46 מספר
תשט"ו1955* (תיקון), (תגמוליםושיקום) הנכים חוק

1 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן תש"ט11949 ושיקום), (תגמולים הנכים לחוק 1 בסעיף .1
: זו הגדרה תיווסף "הענקה" ההגדרה אחרי

לעובד המשתלמת המשכורת כל מסך שלישים שני  פלוני נכה לגבי הקובע", "השכר "
הנכה." של המשפחה בני כמספר הוא משפחתו ושהרכב 15 היא משכורתו שדרגת המדינה

4 סעיף :החלפת זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 4 סעיף במקום 2

לנכים "הענקה
35% עד

תשולם מ35% פחותה והיא מ10% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה .4

שבדרגת אחוז לכל הקובע משכרו האחוז מחצית של בשיעור הענקה לו
וששה." שלושים כפול נכותו

5 סעיף :החלפת זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 5 סעיף במקום 3

נכות מ50%"דמי פחותה היא אך מ35% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה (א) .5

ההוצאות לכיסוי חדשיים נכות דמי כאמור, נכה הוא עוד כל לו, ישולמו
נכותו. בגלל לו הנגרמות המיוחדות

משכרו האחוז מחצית של בשיעור יהיו החדשיים הנכות דמי (ב)
נכותו. שבדרגת אחוז לכל הקובע

,22 ,20 19א, 18א, ,16 ,15 ,13 ,11 ,9 6א(ב), הסעיפים לענין (ג)
חוק ,2 תשי"ד1954 הלאומי, הביטוח חוק ולענין זה לחוק ו28א 24
וחוק ,3 תשי"ד1954 (גימלאות), לישראל בצבאהגנה הקבע שירות
תגמול." כדין נכות דמי דין ,4 תשט"ו1955 (גימלאות), המדינה שירות

6 סעיף :החלפת זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 6 סעיף במקום .4

לנכים "תגמולים
100%50% של

נכה הוא עוד כל לו, ישולמו מ50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה .6

שבדרגת אחוז לכל הקובע משכרו אחד אחוז של בשיעור תגמולים כאמור,
נכותו."

6א סעיף :תיקון זה קטן סעיף יבוא העיקרי לחוק 6א בסעיף (א) קטן סעיף במקום . 5

לו, ישולמו פרנסה מחוסר והוא מ20% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה "(א)
נוסף וזה הקובע שכרו מחצית בשיעור תגמולים פרנסה, מחוסר הוא עוד כל

".6 או 5, 4 הסעיפים לפי לקבל זכאי או קיבל שהוא לתשלומים

7 סעיף :החלפת זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 7 סעיף במקום .6

"תגמולים
מיוחדים

התגמולים במקום לו, ישולמו נצרך, והוא לתגמולים הזכאי נכה (א) .7

המשתלמת המשכורת כל סך בשיעור תגמולים 6א, או 6 בסעיף האמורים
כמספר הוא משפחתו ושהרכב 13 היא משכורתו שדרגת המדינה לעובד

הנכה. של המשפחה בני

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1955 ביוני 28) תשמ"ו בתמוז ח' ביום בכנסת נתקבל *
.176 עט' תשט"ו, ,243 נה"ח
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שפורטו כללים לפי שנקבעה מיוחדת, נכות דרגת בעל נכה (ב)
כזו, נכות דרגת בעל הוא עוד כל לתגמולי!/ נוסף לו ישולמו בתקנות,

הכללים." אותם לפי שייקבע בשיעור מיוחדים תגמולים

: זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 8 סעיף במקום . 78 סעיף החלפת

הורים שני
אחד ממין

זקנים והורים

מין בני שניהם מאמץ, או חורג והורה מלידה הורה לנכה היה (א) .8
מהם. אחד אלא זה, חוק לענין משפחה כבן ייחשב לא אחד,

שמחסורם נכה של סבה או סב כי להורות, רשאי תגמולים קצין (ב)
משני יותר יוכרו שלא ובלבד זה, סעיף לענין כהורים יוכרו הנכה על

זקנים." הורים

: כך יתוקן העיקרי לחוק סעיף10 .8

; "נכה" המלה תבוא משוחרר" "חייל המלים במקום (א)' קטן בסעיף (1)
יבואו עבודתן" וסדרי רפואיות "ועדות המלים במקום (ב), קטן בסעיף (2)

עבודתך". וסדרי סמכויותיהן רפואיות, "ועדות המלים

10 סעיף תיקו!

: זה סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף14 במקום .914 סעיף החלפת

"מאימתי
משלמים
תגמולים

נכות ורמי

הנכה של שחרורו מיום ישולמו לנכה המגיעים נכות ודמי תגמולים .14
תביעה הגיש אם  לנכותו שגרם המקרה אירע שבזמנו הצבאי משירותו
מיום  אחר מקרה בכל שחרורו; מיום חדשים ששה תור אלה לתשלומים
יותר." מאוחר תאריך הרפואית הועדה לכך קבעה אם זולת התביעה' הגשת

: כך יתוקן העיקרי לחוק סעיף16 , 1016 סעיף תיקון

: זה קטן סעיף יבוא (ב) קטן סעיף במקום (1)
אחרת זכות תובע והוא (א) קטן בסעיף כאמור בקשה הגיש שלא מי "(ב)

כנכה." להכירו בקשה התגמולים לקצין להגיש חייב זה חוק לפי

יבואו לתגמול" או להענקה "זכאי המלים במקום ו(ה), (ד) קטנים בסעיפים (2)
כנכה". להכרה או לתגמול להענקה, "זכאי המלים

: זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 16א סעיף במקום החלפת11.
16א סעיף

"התיישנות
תביעות

כתום מתיישנת (ב) 16 או (א) 16 סעיף לפי בקשה להגיש הזכות 16א.
המקרה אירע שבזמנו הצבאי משירותו הנכה של שחרורו מיום שנתיים
לגביה קבע הבטחון ששר ממחלה נובעת הנכות אם אולם לנכותו, שגרם
אותה כתום הזכות תתיישן  יותר ארוכה התיישנות תקופת בתקנות

תקופה."

: אלה קטנים סעיפים יבואו (ח) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק בסעיף17 . 12

בית לפני ערעור ועדת החלטת על לערער רשאים תגמולים וקצין התובע "(ח)
בנקודה אלא לערער אין אך אזרחיים, לערעורים משפט כבית העליון המשפט

בלבד. משפטית

(ח), קטן סעיף לפי הערעור להגשת המועד את בתקנות יקבע המשפטים שר (ט)
בו." הדיון סדרי ואת הגשתו אופן את

17 סעיף תיקון

יימחק. העיקרי לחוק סעיף18 . 1318 סעיף ביטול



18א סעיף :תיקון כך יתוקן העיקרי לחוק 18א מסעיף (א) קטן סעיף .14

"בעד המלים יבואו אלה" תשלומים "בעד המלים במקום ,(2) בפסקה (1)
; זה" 'חוק מכוח בו להתחייב עלולה שהיא אחר תשלום כל ובעד אלה תשלומים
לנכון" יראה תגמולים שקצין במידה "אלא המלים במקום ,(3) בפסקה (2)

; הנכים" סמל את לקבל לזכותו "פרט המלים יבואו
: זו פסקה תבוא פסקה(3) אחרי (3)

לסייע מנת על סבירה פעולה כל ולנקוט עזרה כל להושיט חייב הוא (4)"
פסקה(2)." לפי זכותו במימוש המדינה לאוצר

19 סעיף :תיקון כך יתוקן העיקרי לחוק סעיף19 .15
: זה קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)

אם שנית הנכה בדיקת על לשנה אחת להורות רשאי תגמולים קצין "(א)
אחרת." הוראה הרפואית הועדה הורתה לא

להתנות התגמולים קצין רשאי "אולם המלים יבואו בסופו' (ב)' קטן בסעיף (2)
לפי הכל המשוערות, הוצאותיה סכום יפקיד שהנכה בתנאי הבדיקה ביצוע את

בתקנות'/ שנקבעו כללים

19א סעיף :תיקו: כך יתוקן העיקרי לחוק 19א סעיף . 16

; "35%,, מקום בכל יבוא "50%,, במקום (1)

"עלתה במלים המתחילה הסיפה במקום ,(2) בפסקה (א)' קטן בסעיף (2)
חשבון על תיזקף שקיבל ההענקה "אולם המלים יבואו שקיבל" ההענקה
חודש שבשום אלא עליהם, הל (ד) 13 שסעיף ככספים אותם ויראו  התגמולים

; התגמולים" מחצית על העולה סכום הסכמתו בלא יעוכב לא
יבוטל.  (ב) קטן וסעיף יימחק'  הסעיף שבראש (א) הסימן (3)

25א סעיף "10%".תיקון יבוא "20%" במקום (א). קטן בסעיף בסעיף25א, .17

27א סעיף :הוספת זה סעיף יתווסף 27 סעיף אחרי . 18

דרגות "תיאום
משכורת

שונה פלוני בזמן המדינה עובדי של המשכורת דרגות סולם היה 27א.
ושיקום) (תגמולים הנכים חוק של תחילתו בשעת הנהוג הדרגות מסולם
לפי המיוחדים והתגמולים הקובע השכר יחושבו תשט"ו1955, (תיקון),
הממשלה." שקבעה הקבלה לפי פלוני בזמן המחייב המשכורת דרגות סולם

החלפת
28א סעיף

: זה סעיף יבוא העיקרי לחוק 28א סעיף במקום . 19

ממתנדבי "נכים
הישוב

ביחידה ששירת מי  הישוב" ממתנדבי "נכה זה בסעיף (א) 28א.
על הצפונית ואירלנד הגדולה בריטניה של המאוחדת הממלכה צבאות של
המוסמכת הרשות כי והוכיח ישראל, בארץ הלאומיים המוסדות קריאת פי
ועקב זה שירות בתקופת בנכות לקה שהוא קבעה ממלכה באותה לכך

זה. שירות

זה חוק לענין אותו רואים הישוב ממתנדבי נכה של שירותו (ב)
בכה כדין לתגמולים, פרט דינו, יהיה זה חוק ולענין צבאי, כשירות

.1 בסעיף כמשמעותו



כדין אחר חיקוק כל לענין דינו יהיה הישוב ממתנדבי נכה (ג)
האמורה מהממלכה מקבל שהוא התגמולים ואת 1 בסעיף כמשמעותו נכה

זה. חוק לפי המשתלמים תגמולים הם כאילו יראו

הישוב ממתנדבי נכה של נכותו דרגת תהיה זה, סעיף לענין (ד)
(א)." קטן בסעיף האמורה הרשות ידי על בפעם פעם מדי לו שתיקבע כפי

לפי הענקה שקיבל למי תשולם לא זה, בחוק שתוקן כפי ,4 סעיף לפי הענקה (א) .20

התיקון. לפני סעיף אותו

 זה חוק של תחילתו לפני 4 סעיף לפי הענקה וקיבל נכות לדמי שזכאי מי (ב)
זה, חוק של תהילתו מיום לו המגיע חשבון על מראש שקיבלם ככספים ההענקה את יראו
סכום הסכמתו בלא יעוכב לא חודש שבשום אלא עליהם, יחול העיקרי לחוק (ד) 13 וסעיף

הנכות. דמי מחצית על העולה

החישובים לסיום דרוש שהדבר במידה לחול, ימשיך העיקרי לחוק 18 סעיף (ג)
לתקפו, נכנס לא זה לחוק 13 סעיף כאילו באפריל1955 ב1 שהתחילה החשבון תקופת בעד

בספטמבר1955. ב30 במקום ביוני1955 ב30 תסתיים זו חשבון שתקופת אלא

לחוק 1 סעיף לפי הבטחון שר של באכרזה כמשמעותו צבאי, שירות שעקב מי (ד)
בכסלו כ"ט ובין בנובמבר1947) תש"ח(30 בכסלו י"ז שבין בתקופה בנכות לקה העיקרי,
לחוק 16א בסעיף האמור אף על תביעה, להגיש רשאי יהיה ,(1948 בדצמבר 31) תש"ט

זה, חוק של תחילתו מיום יום שלושים תוך העיקרי,

סעיף לפי בקשה להגיש רשאי יהיה העיקרי, לחוק 16א בסעיף האמור אף על (ה)
 זה חוק של תחילתו מיום חדשים ששה תוך העיקרי לחוק 16

חוק פי על צבאי בשירות כשהוא שקרה מאורע עקב בנכות שלקה מי (1)
על צבאי לשירות נתקבל זה שירותו גמר ולאחר תש"ט51949, בטחון, שירות

; קבע לשירות התחייבות פי

תש"ט באדר כ"ט יום עד שירותו ובזמן הצבאי שירותו עקב שנחבל מי (2)
במרס1949). 30)

מעבר הוראות

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

שרת משה
הממשלה ראש

בןגוריון דוד
הבטחון שר

.271 עמ' תש"מ, ,25 ס"ח 5


