


רשומות

ספרהחוקים
11בינואר2022 2952 ט'בשבטהתשפ"ב

עמוד

חוקהנכים)תגמוליםושיקום()תיקוןמס'30והוראתשעה(,התשפ"ב-2022                    696

תיקוןעקיף:

חוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970-מס'37



ספרהחוקים2ר29,ט'בשבטהתשפ"ב,2022ר1ר11 696

חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון מס' 30 והוראת שעה(, 
התשפ"ב-2022*

בחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-9ר19]נוסחמשולב[1)להלן-החוקהעיקרי(,1רהוספתסעיף7ה1
אחריסעיף7היבוא:

"מבחןהכנסה
לענייןתגמולי

מחיה-הוראת
שעה

בסעיףזה-7ה1ר )א(

"הכנסהחודשית"-סךההכנסהמעבודהאוממשלחידשל
הנכהבשנתהמסחלקי12;

"הכנסהמעבודהאוממשלחיד"-הכנסהכאמורבסעיף2)1(
ו–)2(לפקודתמסהכנסה2;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-ר199;

"נוהליהאגף"-נהליםשלאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון;

מינימום, שכר בחוק כהגדרתו - לחודש מינימום", "שכר
התשמ"ז-31987;

הביטוח לחוק 2 בסעיף כמשמעותו - הממוצע" "השכר
הלאומי;

"תקופתהוראתהשעה"-התקופהשמיוםל'בשבטהתשפ"ב
)1בפברואר2022(ועדיוםי"דבאבהתשפ"ג)1באוגוסט

2023(ר

בתקופתהוראתהשעהיחולוסעיפים7,7,6ד,7הו־20א )ב(
בשינוייםהאמוריםבסעיפיםקטנים)ג(עד)יא(ר

עלאףהאמורבסעיף6)ב(,"נכהמחוסרפרנסה"הואנכה )ג(
שנתמלאובושניאלה:

איןלוהכנסהחודשית,העולהעלמחציתהשכר )1(
הקובע,ולאמשולמיםלודמיאבטלהלפיפרקז'לחוק

הביטוחהלאומי;

הואהוכיחלקציןתגמולים,לפיכלליםשייקבעו )2(
לקבל כדי ביכולתו, אשר כל את עשה כי בתקנות,

הכנסהמעבודהאוממשלחידר

עלאףהאמורבסעיף7)א(עד)ג(- )ד(

והוא מ־0%ר פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )1(
החודשית והכנסתו למחייתו להשתכר מסוגל אינו
אינהעולהעלהשכרהממוצע,ישולמולו-במקום
תגמולים - ו־6 ר בסעיפים האמורים התגמולים

בשיעוריםהאמוריםבסעיף7)א(,לפיהעניין;

וזכאי מ־60% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )2(
לתגמוליםלפיפסקה)1(,תשולםלו,נוסףעלהתגמולים
כאמור,תוספתכמפורטבפסקאות)1(עד)ר(שבסעיף7)א1(;

הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק ;)2022 )10בינואר בשבטהתשפ"ב בכנסתביוםח' התקבל *
הממשלה-1480,מיוםד'בטבתהתשפ"ב)8בדצמבר2021(,עמ'8ר3ר

ס"חהתשי"ט,עמ'276;התשע"ז,עמ'238ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 2

ס"חהתשמ"ז,עמ'68ר 3

הערות
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נכההזכאילתגמוליםלפיפסקאות)1(או)2(,וישלו )3(
הכנסהחודשיתהעולהעלשכרהמינימוםלחודש,תנוכה
מתגמוליולפיאותןפסקאותמחציתהחלקמהכנסתו
החודשיתהעולהעלשכרהמינימוםלחודש;ואולם,פחת
התגמולהמשולםלנכהלפיפסקהזומהתגמוללפיסעיף

ר,ישולםלנכהתגמוללפיסעיףר;

הוראותסעיף7)ב(ו–)ג(-לאיחולור )4(

עלאףהאמורבסעיף7ד,נכהבן0רשניםאויותר,שדרגת )ה(
נכותוהיא0%רלפחותואשרפרשכלילמעבודתואוממשלח
ידו,ורופאשמינהשרהביטחוןקבע,באישורקציןתגמולים,
שאינומסוגללעבודבעבודהכלשהיאולעסוקבמשלחיד
שלא לגילו, בהתאם לתגמוליו תוספת לו תשולם כלשהו,
תעלהעלהשיעורלפיהאמורבאותוסעיף;נכהשמתקיים
לגביוהאמורזכאילתוספתלתגמוליוכאמוראףאםישלו
הכנסהמעבודהאוממשלחיד,ובלבדשההכנסההחודשית

שלואינהעולהעלשכרהמינימוםלחודשר

לענייןתגמוליםלפיסעיפים7,6ו־7דלאתובאבחשבון )ו(
הכנסהשאינההכנסהמעבודהאוממשלחידר

לענייןסעיף7ה)א(,במקום"לפיסעיף7)א(עד)ג("יקראו )ז(
"לפיסעיף7ה1)ד("ר

"נצרך" במקום מקום, בכל ו–)ג(, 20א)ב( סעיף לעניין )ח(
יקראו"זכאילתגמוליםלפיסעיף7ה1)ד("ר

ו–)ו(יחולוגםעלנכה )ד( )ג(, הוראותסעיפיםקטנים )ט(
שערבתקופתהוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיפים
6ו־7אושאושרהזכאותולתגמולכאמור;הוראותלעניין
הכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–

)ד(וכןלענייןהכנסהשאינהמעבודהאוממשלחידכאמור
בסעיףקטן)ו(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןתשלום

מחיהמיוחד,המשולםבהתאםלנוהליהאגףר

הוראותסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(יחולוגםעלנכהשערב )י(
תקופתהוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיף7ד;הוראות
לענייןהכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיףקטן
)ה(וכןלענייןהכנסהשאינההכנסהמעבודהאוממשלחיד
כאמורבסעיףקטן)ו(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין
תשלוםמחיהמיוחדעקבפרישהמוקדמת,המשולםבהתאם

לנוהליהאגףר

הוראותסעיףקטן)ד(יחולוגםעלנכהשערבתקופת )יא(
הוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיף7דאותשלוםמחיה
מיוחדעקבפרישהמוקדמתהמשולםבהתאםלנוהליהאגף,
והגישבקשהלקבלתתגמוללפיסעיף7אולקבלתתשלום
מחיהמיוחדהמשולםבהתאםלנוהליהאגף,בתקופתהוראת
השעהבטרםהגיעלגילפרישה,כמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-2004ר

נכההזכאילתגמוליםלפיפסקאות)1(או)2(,וישלו )3(
הכנסהחודשיתהעולהעלשכרהמינימוםלחודש,תנוכה
מתגמוליולפיאותןפסקאותמחציתהחלקמהכנסתו
החודשיתהעולהעלשכרהמינימוםלחודש;ואולם,
פחתהתגמולהמשולםלנכהלפיפסקהזומהתגמוללפי

סעיףר,ישולםלנכהתגמוללפיסעיףר;

הוראותסעיף7)ב(ו–)ג(-לאיחולור )4(

עלאףהאמורבסעיף7ד,נכהבן0רשניםאויותר,שדרגת )ה(
נכותוהיא0%רלפחותואשרפרשכלילמעבודתואוממשלח
ידו,ורופאשמינהשרהביטחוןקבע,באישורקציןתגמולים,
שאינומסוגללעבודבעבודהכלשהיאולעסוקבמשלחיד
שלא לגילו, בהתאם לתגמוליו תוספת לו תשולם כלשהו,
תעלהעלהשיעורלפיהאמורבאותוסעיף;נכהשמתקיים
לגביוהאמורזכאילתוספתלתגמוליוכאמוראףאםישלו
הכנסהמעבודהאוממשלחיד,ובלבדשההכנסההחודשית

שלואינהעולהעלשכרהמינימוםלחודשר

לענייןתגמוליםלפיסעיפים7,6ו־7דלאתובאבחשבון )ו(
הכנסהשאינההכנסהמעבודהאוממשלחידר

לענייןסעיף7ה)א(,במקום"לפיסעיף7)א(עד)ג("יקראו )ז(
"לפיסעיף7ה1)ד("ר

"נצרך" במקום מקום, בכל ו–)ג(, 20א)ב( סעיף לעניין )ח(
יקראו"זכאילתגמוליםלפיסעיף7ה1)ד("ר

ו–)ו(יחולוגםעלנכה )ד( )ג(, הוראותסעיפיםקטנים )ט(
שערבתקופתהוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיפים
6ו־7אושאושרהזכאותולתגמולכאמור;הוראותלעניין
)ג( הכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיפיםקטנים
ו–)ד(וכןלענייןהכנסהשאינהמעבודהאוממשלחידכאמור
בסעיףקטן)ו(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןתשלום

מחיהמיוחד,המשולםבהתאםלנוהליהאגףר

הוראותסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(יחולוגםעלנכהשערב )י(
תקופתהוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיף7ד;הוראות
לענייןהכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיףקטן)ה(
ממשלחיד מעבודהאו הכנסה שאינה הכנסה וכןלעניין
כאמורבסעיףקטן)ו(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין
תשלוםמחיהמיוחדעקבפרישהמוקדמת,המשולםבהתאם

לנוהליהאגףר

הוראותסעיףקטן)ד(יחולוגםעלנכהשערבתקופת )יא(
הוראתהשעהשולםלותגמוללפיסעיף7דאותשלוםמחיה
מיוחדעקבפרישהמוקדמתהמשולםבהתאםלנוהליהאגף,
והגישבקשהלקבלתתגמוללפיסעיף7אולקבלתתשלום
מחיהמיוחדהמשולםבהתאםלנוהליהאגף,בתקופתהוראת
השעהבטרםהגיעלגילפרישה,כמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-2004ר
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של והרווחה העבודה לוועדת ידווח הביטחון שר )יב(
הכנסת,לאיאוחרמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,
עלהחלופותשנבחנובמשרדהביטחוןלגביתגמוליםלפיחוק
זהלמישאיבדאתכושרולהשתכר,ועלההשפעההצפויה

שלכלחלופהעלשיקוםהנכים,רווחתםותעסוקתםר"
אחריסעיף27לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתסעיף27א

"קבלתמידע
מרשותהמסים

בישראל

בלילגרועמהוראותסעיף27ועלאףהאמורבכלדין,27אר )א(
קציןתגמוליםרשאילקבלמאתמנהלרשותהמסיםבישראל

אומישהואהסמיךלענייןזהמידעכמפורטלהלן:

ו–)2( )1(2 סעיף לפי הכנסה אודות על מידע )1(
לפקודתמסהכנסה,בשנתהמסהקודמתלמועדדרישת
המידע,שלמישהגישלקציןתגמוליםבקשהלקבלת
7ה1-בתקופתהוראת 7ד, ,7 ,6 תגמוללפיסעיפים
43לשםקביעת השעהכהגדרתהבסעיףהאמור,או
זכאותולתגמוליםלפיאותםסעיפים;קציןהתגמולים
יבקשאתהמידערקאםהואנדרשלמטרההאמורה
על למבקש בכתב שהודיע ובלבד שנדרש, ובמידה
זכותולסרבבכלעתלהעברתהמידעכאמורוהמבקש

לאהודיעעלסירובכאמור;

חיוויבדברתשלוםמסבשלהכנסהלפיסעיף2)2( )2(
לפקודתמסהכנסהעלידינכהבשנתהמסהקודמת
למענק זכאותו בחינת לשם החיווי, דרישת למועד
שמשתלםלפינוהליאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון
את יבקש התגמולים קצין הכנסה; מס ששילם למי
ובמידה האמורה למטרה נדרש הוא אם רק המידע
שנדרש,ובלבדשהנכההסכיםבכתבלהעברתהחיווי

ולאחזרבומהסכמתור

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יימסרלקציןהתגמולים )ב(
כמסראלקטרוני,אולםמנהלרשותהמסיםבישראלרשאי
התגמולים לקצין יימסרו מסוימים מידע פרטי כי להורות
בדרךאחרת,אםמצאכיישמניעהלהעבירםכאמור;בסעיף
קטןזה,"מסראלקטרוני"-כהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית,

התשס"א-42001ר"
תיקוןחוק

התגמוליםלנפגעי
פעולותאיבה-

מס'37

בחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970ר,בסעיף4,אחרי"7ב,"יבוא"7ה31ר
-בתקופתהוראתהשעהכהגדרתהבסעיףהאמור,"ר

תחילתושלסעיף2ביוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(ר4רתחילה )א(

שרהביטחון,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת, )ב(
רשאי,בצו,להקדיםאתהמועדהאמורבסעיףקטן)א(ר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

נץ ג  ן י מ ני ב
שרהביטחון

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

מיקילוי
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"א,עמ'210ר 4

ס"חהתש"ל,עמ'126;התשע"ט,עמ'76ר ר
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