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תשלום "לרבות יבוא בעבר" שנצטברו קצבאות לסילוק תשלום "למעט "מענק",במקום

בעבר", שנצטברו קצבאות לסילוק

3א סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 3א סעיף במקום . 2

קצבה "תשלום
אחר ממקור .

ולקצבת זה חוק לפי לתגמולים סלוני חודש לגבי הזכאי נכה (א) 3א.
אלה: הוראות חודש אותו לגבי עליו יחולו אחר, מקור מכל נכות

האחר המקור מן המשתלמת לקצבה השווה הסכום עלה (1)
תגמול; כל ישולם לא התגמול, על

הסכום ינוכה התגמול, על האמור הסכום עלה לא (2)
מהתגמול;

במקומה יבוא חודש, של בסיס על הקצבה השתלמה לא (3)
הזמן. שיעורי לפי שלה יחסי חלק זה קטן סעיף לענין

הקצבאות כל שסך לאחר אלא יתחילו לא כאמור הניכויים (ב)
להשגת בדין שהוציא ההוצאות לכיסוי הגיעו להן זכאי נעשה שהנכה

הקצבה.

התקופה לגבי ייעשה (א) קטן סעיף לפי התגמולים חישוב (ג)
חייב והנכה זה, חוק לפי לתגמולים לראשונה זכאי הנכה היה שבו מהיום
לפי לו המגיע מעל לו ששולם תגמולים סכום כל המדינה לאוצר להחזיר

ו(ב). (א) קטנים סעיפים

שאוצר תגמולים עם לקיזוז ניתנים זה סעיף לפי הנכה חובות (ד)
לנכה." חייב המדינה

3ו סעיף יבוא:.הוספת העיקרי לחוק 3ה סעיף אחרי .3.

זכויות "שמירת
ולטווחובות לתגמולים אדם של זכותו תישלל לא זה בחוק האמור אף על 3ו.

זכאי שהיה או קיבל שהוא כלבד זה מטעם זה חוק לפי אחרות הנאה בות
הפדרלית הרפובליקה מאת אחר פיצוי או קצבה תגמול, נכותו בגלל לקבל
והתרבות השפה לחוג משתייך היה הזמנים מן שבזמן מחמת גרמניה של
וחו זכויותיו בדבר זה חוק הוראות ויתר 3ה עד 3א סעיפים : הגרמנית
". הענין לפי בשינוייםהמחוייבים כאמור אדם על יחולו נכה של בותיו

4 סעיף תיקון העיקרי לחוק בסעיף4(א) .4

לירות"; 1.01" יבוא אגורות" 65" במקום בפסקה(1), (1)
יבוא: כסופו (2)

לירות." 6  נשוי היה עוד כל (3)"
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יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 4א בסעיף .5

נכה של זכאותו לענין כי בתקנות לקבוע רשאי האוצר שר "(ד)
להביא מותר (ב), קטן סעיף לפי הניכוי ולענין זה סעיף לפי נוסף לתגמול
תשלום של המועד לפני מסויימת בתקופה הנכה של הכנסתו את בחשבון

התגמול."

4א סעיף תיקון

לנכה נקבעה שאם "ובלבד יבוא בסופו (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 10 בסעיף .6
הקביעה נדרשה שבו מהמועד החל זאת קביעה לפי התגמול ישולם יותר, גבוהה נכות דרגת

הדרגה". של החדשה

סעיף10 תיקון

"שנתיים". יבוא חדשים" "ששה במקום (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 14 בסעיף . סעיף714 תיקון

העיקרי. החוק של תחילתו ביום היא 3 עד 1 סעיפים של תחילתם (א) ,8

באפריל1972). 1) תשל"ב בניסן י"ז כיום היא 4 סעיף של תחילתו (ב)

תחילה

לארץ בחוץ נמצא ברשומות זה חוק פרסום שביום מי לגבי גם יחול 7 סעיף (א) .9
הפרסום. יום שלאחר התקופה בעד אלא תגמול מכוחו ישולם לא אולם חדשים, מששה למעלה

והן העיקרי, החוק לפי זה, חוק של תחילתו ערב להן, זכאי היה שנכה הטבות (ב)
בלבד. זה חוק מחמת יופסקו או יופחתו לא זה, חוק מכוח להן זכאי שהוא אלה על עולות

מעבר הוראת

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר פנחס


