
* תשכ"ה1965 ,(3 מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים הנכים חוק

1 סעיף החוקתיקון (להלן 1 (נוסחמשולב) תשי"ט1959 ושיקום). (תגמולים הנכים לחוק 1 בסעיף .1
יבוא: הקובע" "השכר הגדרת במקום העיקרי)'

מסך 60% ילד שהוא משפחה בן לו שיש נכה לגבי הקובע"' ""השכר
"ו" היא משכורתו שדרגת המדינה לעובד המשתלמת המשכורת כל
של המשפחה בני כמספר הוא משפחתו ושהרכב האחיד הדירוג של
מסךכל 55%  ילד שהוא בןמשפחה לו שאין נכה ולגבי הנכה'

". כאמור המשכורת

3 סעיף יבואןחחלפת העיקרי לחוק 3 סעיף במקום . 2

לנכים "הענקה
פחותה שנכותם

מ19%

תשולם מ19% פחותה והיא מ10% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה .3

נכותו שבדרגת אחוז לכל הקובע משכרו אחד אחוז של בשיעור הענקה לו
". ושישה שלושים כפול

4 סעיף מ19%".תיקון פחותה "אינה יבוא מ25%" פחותה "אינה במקום העיקרי' לחוק 4 בסעיף . 3

6 סעיף 5".תיקון או 4 הסעיפים "לפי יבוא "5 או 4 '3 הסעיפים "לפי במקום העיקרי, לחוק 6 בסעיף , 4

7 סעיף חחלפת העיקרי לחוק 7 בסעיף , 5

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

לו ויש נצרך והוא מ50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה "(א)
,6 או 5 בסעיפים האמורים התגמולים במקום לו" ישולמו משפחה בן
שדרגת המדינה לעובד המשתלמת המשכורת כל סך של בשיעור תגמולים
בני כמספר הוא משפחתו ושהרכב האחיד הדירוג של "ו" היא משכורתו
נצרך והוא מ50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה הנכה: של המשפחה
בסעיפים האמורים התגמולים במקום לו' ישולמו משפחה' בן לו ואין
לעובד המשתלמת המשכורת כל מסך של90% כשיעור ,תגמולים 6 או 5
משפחה בן לו ואין האחיד/ הדירוג של "ו" היא משכורתו שדרגת המדינה

;". שכר תוססת לו משתלמת שבזכותו

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

שפורטו כללים לפי שנקבעה מיוחדת נכות דרגת בעל נכה "(ב)
 כזו נכות דרגת בעל הוא עוד כל לו, ישולמו בתקנות

ותגמולים לתגמוליו של15% תוספת  נצרך איננו אם (1)
הכללים; אותם לפי שייקבע בשיעור מיוחדים

". (1) בפסקה כאמור מיוחדים תגמולים  נצרך הוא אם (2)

תשכ"ה, , 665 בחית פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1905 ביולי 22) בתמוזתשכ"ה כיב בכנסתביום נתקבל *
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יבוא: העיקרי לחוק 7א סעיף במקום . לא6 סעיף החלפת

לנכיט "תוססת
65 לגיל שהגיעו

לסי לתגמולים זכאי ואינו 5 או 4 סעיפים לפי תגמולים המקבל נכה 7א.
לסי להם זכאי שהוא לתגמוליו בנוסף לו' ישולם '65 לגיל והגיע 7 סעיף
על יחול ולא אלה' מתגמוליו של10% בשיעור תוססת .5 או 4 הסעיסים

". 6 סעיף הנכה

יבואן ואחריו (א)' יסומן העיקרי לחוק בסעיף14 האמור , 7

לנכות תגמולים קצין רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
הבטחון שר ידי על שהוכרז ארגון, לטובת חברות דמי נכה של התגמול מן
ארגון אותו של הדדית לעזרה לקרן ותשלומים נכים, של יציג כארגון

הארגון. שסידר הדדי חיים בביטוח השתתסות ודמי

בתקנות יקבע הכנסת' של העבודה ועדת באישור הבטחון, שר (ג)
לפי הנכה של מתגמוליו חודש כל לנכות שמותר המקסימלי הסכום את

(ב). קטן סעיף

לניכוי' התנגדותו על בכתב התגמולים לקצין הנכה הודיע (ד)
". ההודעה קבלת מיום חודש בתום הניכוי יופסק

14 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף38 במקום . 838 סעיף החלפת

הזכאות "שינוי
לתגמולים

ולהענקה

 זה בסעיף (א) .38
תשכ"ה '(3 מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים הנכים תשכ"ה"חוק "חוק

;1965
לנכה פלוני במועד משתלמים שחיו תגמולים  משוערים" "תגמולים
בתגמולים מזכה היה אילו מועד' באותו היה שהוא כסי 4 סעיף לפי

מועד. באותו 4 בסעיף הקבוע מן פחותה שדרגתה נכות בעד גם

כמגיעים המשוערים התגמולים את רואים זה סעיף לענין (ב)
כאילו 18 בסעיף כאמור תגמולים של תשלומם לתחילת מהמועד החל
הבקשה הגשת של המועד בא לתגמולים התביעה להגשת המועד במקום

להענקה.
אלה: בו שנתמלאו נכה (ג)

והן ברשומות תשכ"ה חוק של פרסומו לפני הן קיבל' (1)
זה: סעיף לפי או 3 סעיף לפי הענקות או הענקה מכן, לאחר
ברשומות תשכ"ה חוק פרסום עם לתגמולים לזכאי היה (2)

מכן; לאחר או
סעיף לפי נוכו ושלא הנכה שקיבל ההענקות כל סך עלה (3)
תגמוליו על ברשומות תשכ"ה חוק של פרסומו לפני זה

 המשוערים

תגמולו מחצית על יעלו שלא בשיעוריםחדשיים מתגמוליו העודף ינוכה
החדשי.

לו ונקבעה 5 או 4 הסעיסים לפי לתגמולים זכאי שהיה נכה (ד)
דרגה אותה של תחילתה מיום תפקע , מ19% פחותה שהיא נכות דרגת
החדשה נכותו לדרגת בהתאם הענקה לו תשולם ובמקומם לתגמולים, זכותו



שלאחר הזמן חשבון על תגמולים לו שולמו אם אולם ;3 בסעיף כאמור
ההענקה. חשבון על אלה תגמולים ייזקפו הדרגה' של תחילתה יום

והן ברשומות תשכ"ה חוק של פרסומו לפני הן נכה, קיבל (ה)
פחותה שהיא נכות דרגת בעד זה סעיף או 3 סעיף לסי הענקה מכן, לאחר
דרגת האמור' הפרסום אחרי השלישי' הפרק לפי לו ונקבעה מ19%
מ19%, פחותה היא אך ההענקה' את קיבל שבעדה הדרגה על העולה נכות
דרגת של תחילתה במועד לו' נגרמה כאילו 3 סעיף לפי הענקה לו תשולם
דרגת שיעור בין להפרש שווה ששיעורה בדרגה נכות החדשה' נכותו

". הקודמת נכותו דרגת שיעור לבין החדשה נכותו

44 סעיף תשט"ותיקון (תיקון)' ושיקום) (תגמולים הנכים "חוק במקום העיקרי' לחוק 44 בסעיף .9
תשכ"ה1965". '(3 מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים הנכים "חוק יבוא "1955

מעבר אלה:הוראות בו שנתמלאו נכה . 10

פחותה היתה שלא נכות דרגת ברשומות זה חוק פרסום לפני לו נקבעה (1)
מ19%

 הקביעה מיום שנה עברה (2)

תגמוליו תשלום את ולעכב מחדש הנכות דרגת בדיקת על להורות התגמולים קצין רשאי
שלושה תוך שהוא למועד נקבעה הנכה שבדיקת ובלבד לבדיקה' התייצב שהנכה עד הנכה של
. העיקרי לחוק סעיף37 לפי מסמכויות גורע אינו זה סעיף ברשומות: זה חוק מפרסום חדשים

5חווילה '4 הסעיפים לפי תגמולים אולם ברשומות' פרסומו מיום זה חוק של תחילתו (א) . 11

כאילו באפריל1964)' 1) תשכ"ד בניסן י"ט מיום החל ישולמו העיקרי החוק של (א) ו7
שעה. אותה בתקפם זה לחוק ו5 3 ,1 הסעיפים היו

לפי מוגדלת' או חדשה הנאה, טובת כל העיקרי, לחוק כסעיף18 האמור אף על (כ)
(א). קטן בסעיף האמורים התאריכים שלפני התקופה בעד לאדם תגיע לא זה' חוק

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

אשכול לוי
הבטחון שר


