חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'  ,)24התשס"ח2007-*
תיקון סעיף 36א

.1

בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -חוק הנכים),
בסעיף 36א ,בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיפים  32ו–32א ,יראו נכה
כמי שבחר בזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי לעניין פסקה זו ,אם לא הגיש תביעה לפי
חוק זה בתוך שלוש שנים מיום שהגיש תביעה לפי חוק הביטוח הלאומי; הגיש אדם
תביעה לפי חוק זה בתוך התקופה האמורה והוכר כנכה ,ישולמו לו ,בהתאם להוראות
סעיף  ,18תגמול לפי סעיפים 4 ,4א או  5וכן תוספת לתגמול לפי סעיפים 7א7 ,ב או 7ג,
הכל לפי העניין ,בניכוי תשלומים ששולמו לו לפי חוק הביטוח הלאומי מיום שהגיש
תביעה לפי חוק זה ועד ליום שהוכר כנכה; בפסקה זו" ,תביעה"  -לרבות בקשה לפי
סעיף .";35

תיקון חוק הביטוח
הלאומי  -מס' 101

.2

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 2להלן  -חוק הביטוח הלאומי),
בסעיף - 323

תחולה והוראת
מעבר

.3

סעיף 36א לחוק הנכים וסעיף  323לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחם בחוק זה ,יחולו על
מי שהגיש לראשונה תביעה לקצין תגמולים ביום התחילה ואילך ,וכן על מי שהגיש
תביעה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי בשלוש השנים שקדמו ליום התחילה.

תחילה

.4

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

()1

בסעיף קטן (ה) ,במקום "סעיף קטן (ג)" יבוא "פסקאות ( )2עד ( )8של סעיף קטן (ג)";

()2

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) הבחירה לפי פסקה ( )1של סעיף קטן (ג) תיעשה עד תום שישים ימים מהיום
שבו נקבעו דרגת נכותו היציבה לפי פרק ט' ודרגת נכותו הקבועה לפי חוק הנכים,
לפי המאוחר מביניהם; כל עוד לא נקבעו דרגות נכות כאמור ,יהיה הנכה זכאי
לבחור אם לקבל תגמולים לפי חוק זה או לפי חוק הנכים ,כל אימת שחל שינוי
בגובהם של הגמלה או של התגמול החודשי ,לפי העניין ,ובלבד שלא ישנה את
בחירתו יותר מפעמיים".
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