חוק
תיקון סעיף 1

1

נכי

המלחמה

בנאצים )תיקון מס' ,(2תשכ"א*1961

תשי"ד1 1954
.בסעיף  1לחוק נכי המלחמה בנאצים ,

)להלן  החוק העיקרי( 

"בןמשפחה של נכה" ,במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2ילד  ובכלל זה ילד חורג וילד מאומץ  שטרם מלאו
לו שמונה עשרה שנה ,או שבהגיעו לגיל שמונה עשרה לא
עמד ברשות עצמו מחמת מום גופני או שכלי ,וכל עוד אינו

)(1

בהגדרת

)(2

בהגדרת "השכר הקובע" במקום " "15יבוא "."14

עומד ברשות עצמו מסיבות אלה ,אך למעט ילד חורג שאינו
סמוך על שולחן הנכה ושמוחזק על ידי קרובו מלידה שאי3ו
בןזוגו של הנכה?"
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2

החלפת סעיף 4ב

במקום סעיף 4ב לחוק העיקרי יבוא:
.3
"תגמול למחוסר
)א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ 20%והוא מחוסר פרנסה,
4ב
פרנסה
ישולם לו ,כל עוד הוא מחוסר פרנסה ,תגמול חוסר פרנסה בשיעור

.

כמקום

סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:

''תגמולים לנכים
שנכותם
פחותה מ50%

נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ 25%אך פחותה מ ,50%וכל עוד
.4
הוא נכה כאמור ,ישולמו לו ,לכל אחוז של דרגת נכותו ,תגמולים שיהיו
בשנת הכספים 7/12 1961/62מאחוז אחד של שכרו הקובע ,ומכאן ואילך ,
עד שנת הכספים , 1966/67יווסף לכל שנת כספים שקדמה לה 1/12,מאחוז
אחד של שכרו הקובע ,עד שיעמוד סכום התגמולים בשנת הכספים1966/67
וממנה ואילך על אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז של דרגת נכותו ".

המפורט בסעיף קטן )ג(  ,וזה
לקבל לפי הסעיפים  4ו4א.

בנוסף

לתשלומים שהוא קיבל או

נתקבל בכנסת ביוס כ"ט בסיון תשכ"א ) 13ביוני  ; (1961הצעת החוק ודברי הסבר
*
תשכ"א  ,עמ' .270
 1ס"ח  , 147תשי"ד ,עמ'  ;76ס"ח  ,226תשי"ז ,עמ' .99

זכאי

נתפרסמו בה"ח , 472

)ב(

"נכה מחוסר פרנסה"  נכה

שנתמלאו בו שני אלה:

אין לו הכנסה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק
)(1
זה' או שהכנסתו אחרי ניכוי תגמולים אלה פחותה ממחצית
שכרו הקובע;
הוכיח לרשות המוסמכת ,לפי כללים שייקבעו בתקנות,
)(2
כי עשה כל אשר ביכלתו כדי לקבל הכנסה או להגדילה עד
למחצית שכרו הקובע.
)ג(

"תגמול חוסר

פרנסה" 

בנכה שאין לו הכנסה מכל מקור שהוא ,חוץ
)(1
לפי חוק זה  מחצית שכר הקובע;

מתגמולים

בנכה שהכנסתו ,חוץ מתגמולים לפי חוק זה ,פחותה
)(2
ממחצית שכרו הקובע  סכום שישלים את הכנסתו האמורה
עד מחצית שכרו הקובע ".
בסעיף 4ג לחוק
.4
אינה פחותה מ."50%

.5

העיקרי  ,במקום "נכה הזכאי

לתגמולים" יבוא "נכה

במקום סעיף  6לחוק העיקרי יבוא*.

"דרגת נכות
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)א( שר האוצר ימנה ועדה
.6
מזמן לזמן את דרגת נכותו של נכה.
דרגות נכות
)ב(
שיתקין שר האוצר ".

ותקופות

רפואית
תחולתן

לענין חוק זה ,והיא תקבע
ייקבעו לפי

בסעיף  14לחוק העיקרי  ,בסעיף קטן )א(  ,בכל מקום שנאמר
.6
"שלושים יום".

,7

שדרגת נכותו

מבחנים

וכללים

"ארבעה עשר יום" יבוא

אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:

ביטלה או שינתה הרשות המוסמכת החלטה מכוח סעיף , 15
)א(
"החזרת תגמולים .18
ששולמו שלא כדין רשאית היא לחייב בהחלטת הביטול או השינוי את הנכה בהחזרת כל סכום
המגיע ממנו עקב אותה החלטה.
)ב(

תיקון סעיף 4ג

לא ערער הנכה על החיוב כאמור ,או ערער

וערעורו נדחה 

יהא דינו של החיוב ,לענין הוצאה לפועל ,כפסק דין סופי של בית משפט.
עיכוב זמני של
התגמולים

היה לרשות המוסמכת יסוד סביר להניח שיש מקום לבטל או לשנות
.19
החלטה מכוח סעיף  ,15ולחייב נכה בהחזרת כספים ששולמו לו ,רשאית
היא לעכב את תשלום התגמולים לנכה ,כולם או מקצתם ,לתקופה שלא
תעלה על ששה חדשים.

יתרות תגמולים

נפטר נכה ובשעת מותו הגיעו לו תשלומים מכוח החוק ,ישולמו
.20
הסכומים  ,על אף האמור בדיני הירושה ,לידי מי שהנכה הורה בכתב
לרשות המוסמכת; לא הורה  ישולמו לבןזוגו ,ובאין בןזוג  ליורשיו.
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הוספת סעיפים
18עד 21

הארכת מועדים

 .21הרשות המוסמכת רשאית ,מטעם מיוחד ,שתציין ,להאריך כל מועד
שנקבע בחוק זה או בתקנות שהותקנו על פיו לעשות דבר ,למעט הגשת
ערעור".

הוספת סעיף 25א

8

תחילה

תחילתם של סעיפים  1עד  4מיום ט"ו בניסן תשכ"א ) 1באפריל ,(1961ועל אף האמור
.9
בסעיף  8לחוק העיקרי לא תגיע לאדם כל טובת הנאה ,חדשה או מוגדלת ,שהוענקה לו לפי
חוק זה ,לגבי התקופה שלפני התאריך האמור.

 .אחרי
''תקנות בדבר
הכנסה

סעיף 25לחוק העיקרי יבוא:
25א) .א( שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות מה היא הכנסה לענין חוק זה,
כולו או חלק ממנו ,ורשאי הוא לקבוע זאת לכלל הנכים או בני המשפחה
של הנכים ,או לסוגים מסויימים שבהם.
)ב(
חוק זה".

שר האוצר רשאי לקבוע את דרכי ההוכחה של הכנסה לענין

בןגוריון
דוד
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

לוי

אשכול

