
תשי"ד1954* (תיקון), ושיקום) (תגמולים הנכים חוק

תיקון
1 סעיף

תש"ט11949 ושיקום), (תגמולים הנכים לחוק 1 שבסעיף צבאי" "שירות ההגדרה ,1
: (ב) פסקה לאחר זו פסקה הוספת ידי על תתוקן העיקרי), החוק  (להלן

שירות  בנובמבר1947) 30) תש"ח בכסלו י"ז יום שעד התקופה לגבי "(ג)
בארץ אחר שירות וכל ישראל בארץ ההגנה ארגון של לוחמת ביחידה פעיל

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; באפריל1954) 7) תשי"ד בניסן ד' ביום בכנסת נתקבל *
.85 עמ' ,תשי"ג 147
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צבאי כשירות ברשומות, שפורסמה באכרזה עליו, הכריז הבטחון ששר ישראל
זה." חוק לצורך

: זה סעיף יווסף העיקרי לחוק מעיף28 אחרי .2
ספת הו

28א יף סע

ממתנדבי "נכים
הישוב

ביחידה ישראל, בארץ הלאומיים המוסדות קריאת פי על ששירת, מי 28א.
הצפונית ואירלנד הגדולה בריטניה של המאוחדת הממלכה צבאות של
בנכות לקה שהוא קבעה ממלכה באותה לכך המוסמכת הרשות כי והוכיח'
הנכים, סמל מיליות/ לענין דינו יהיה זה, שירות עקב זה שירות בתקופת
שתיקבע הנכות כדרגת היא נכותו שדרגת נכה כדין ושיקום רפואי טיפול
כמש צבאי שירות הוא וששירותו רשות אותה ידי על בפעם פעם מדי לו

זה." בחוק מעותו

 העיקרי בחוק האמור אף על . 3

4 סעיף הוראות זה לחוק 1 סעיף בתוקף כנכה שהוכר מי לגבי יחולו לא (1)
; העיקרי החוק של

שנה כתום אלא לתגמול, בקשה להגיש כאמור נכה של זכותו תתיישן לא (2)
; זה חוק של תקפו תחילת מיום

מוקדם מועד התגמולים תשלום להתחלת כתאריך זה לנכה ייקבע לא (3)
; זה חוק של תקפו מתחילת

יקבע הבטחון ששר נוספות הוראות לגביהם חל זה שחוק נכים על יחולו (4)
אלה. נכים לענין העיקרי החוק של התאמתו לשם כנחוצות בתקנות

תיאום הוראות

האמורים התנאים שנתמלאו להוכיח, כדי תגמולים לקצין בקשה להגיש הזכות .4

סעיף, באותו האמורה הקביעה מיום חדשים ששה תוך תתיישן העיקרי לחוק 28א בסעיף
יותר. המאוחר התאריך לפי הכל זה, חוק של תקפו תחילת מיום שנה תוך או

ישנות הת

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק של ביצועו על ממונה הבטחון שר .5

לביצועו.
ותקנות ביצוע

י ב צ ן ב יצחק
המדינה נשיא

שרת משה
הממשלה ראש

לבון פנחס
הבטחון שר




