
* תשכ"ה1965 ,(3 מס' (תיקון בנאצים המלחמה נכי חוק

במקום , העיקרי) החוק  (להלן 1 תשי"ד1954 בנאצים, המלחמה נכי לחוק 1 בסעיף . 1

יבוא: הקובע" "השכר הגדרת

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

כל מסך 55%  ילד שהוא משפחה בן לו שאין נכה ולגבי הנכה'
". כאמור המשכורת

1 סעיף תיקון

. מ19%" פחותה "אינה "יבוא מ25% פחותה "אינה במקום העיקרי' לחוק 4 בסעיף . 24 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 4ג בסעיף . 3

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)
לו ויש נצרך והוא מ50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה "(א)
4ב, או 4א 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
או 4א בסעיפים האמורים התגמולים במקום לו' ישולמו משפחה' לו ואין
לעובד המשתלמת המשכורת כל מסך 90% של בשיעור תגמולים 4כ,
משפחה בן לו ואין האחיד הדירוג של "ו" היא משכורתו שדרגת המדינה

". שכר תוספת לו משתלמת שבזכותו

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)
שפורטו כללים לפי שנקבעה מיוחדת' נכות דרגת בעל נכה "(ב)
בזו נכות דרגת בעל הוא עוד כל לתגמוליו, נוסף לו' ישולמו בתקנות'
ותגמולים לתגמוליו של15% תוספת  נצרך איננו אם גו)

כללים: אותם לפי שייקבע בשיעור מיוחדים
". (1) בפסקה כאמור מיוחדים תגמולים  נצרך הוא אם (2)

4ג סעיף החלפת

יבוא; ולפניהם (ז) ו (ו) יסומנו ו(ד) (ג) קטנים סעיפים העיקרי' לחוק 9 בסעיף . 4

לנכות המוסמכת הרשות רשאית (ב) קטן בסעיף האמור אף על "(ג)
כארגון האוצר שר ידי על שהוכרז ארגון' לטובת חברות דמי התגמול מן
הש ודמי ארגון אותו של הדדית עזרה לקרן ותשלומים נכים, של יציג

. הארגון שסידר הדדי חיים בביטוח תתפות

בתקנות יקבע הכנסת, של העבודה ועדת באישור האוצר' שר (ד)
לפי נכה של מתגמוליו חודש כל לנכות שמותר המקסימלי הסכום את

. (ג) קטן סעיף
לניכוי, התנגדותו על בכתב המוסמכת לרשות הנכה הודיע (ה)

". ההודעה קבלת מיום חודש בתום הניכוי יופסק

9 סעיף תיקון

תשכיח, ,665 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 ביולי 22) תשכ"ה בתמוז כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
.301 עמ'

. 162 עמ' תשכ"א ;99 עמ' תשי"ז ס"ח ;76 עמ' תשי"ד ס"ה 1



מעבר הוראות
ותחילת

בניסן י"ט מיום החל ישולמו העיקרי לחוק ו4ב 4א '4 טעימים לפי תגמולים (א) .5
תחילתם שעה: אותה בתקפם זה חוק של ו3(1) סעיפים1 היו כאילו באפריל1964) תשכ"ד(1

ברשומות. זה חוק של פרסומו מיום ו3(2) 2 הסעיפים של
התקופה בעד לאדם תגיע לא זה' חוק לפי מוגדלת' או חדשה הנאה' טובת כל (ב)

העיקרי. לחוק 8 בסעיף האמור אף על (א)' קטן בסעיף האמורים התאריכים שלפני

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

ספיר פנחס
האוצר שר


