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סעיף

המלחמה בנאצים )תיקון מס'  ,(4תשכ"ט. 1969

 4לחוק נכי המלחמה

בסעיף

4א לחוק העיקרי י

)(1
)(2
בסעיף

בנאצים ,

תשי"ד)1 1954להלן  החוק העיקרי(  בטל.

במקום " "50%יבוא ";"10 %
בכותרת

4ב לחוק

)(1

השוליים יימחק "לנכים של , "50%100%

העיקרי 

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ 10%והוא מחוסר פרנסה,
ישולם לו ,כל עוד הוא מחוסר פרנסה ,תגמול חוסר פרנסה בשיעור
המפורט בסעיף קטן )ג( במקום התשלום האמור בסעיף 4א ; ".

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( "תגמול חוסר פרנסה"
)(1



לנכה

שדרגת

נכותו מ 10%עד  40% 18%מהדרגה

הקובעת;
לנכה
)(2

שדרגת

נכותו מ19%

עד  60% 39%מהדרגה

הקובעת;
לנכה
)(3

שדרגת

100%80%
נכותו מ 40%עד

מהדרגה

הקובעת;
"הדרגה הקובעת"  סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד
המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו
הוא כהרכב משפחתו של הנכה ".
* נתקבל גכגסתביום ח' בתמוז תשכ"ט ) 24ביוני  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח תשכ"ט ,עמ' . 28
 1ס"ח תשי"ד ,עמ'  ; 76ס'י'ח תשי"ז ,עמ'  ;99ס'י'ח תשכ"א ,עמ'  ; 162ס''ח תשכ"ה ,עמ' .299

.4

בסעיף
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בסעיף

4ג לחוק

העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( נכה שדרגת נכותו
לו במקום התגמולים האמורים
כל המשכורת הנהוגה אותה שעה
"ט" של הדירוג האחיד והרכב
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אינה פחותה מ50%
בסעיפים 4א או 4ב
לגבי עובד המדינה
משפחתו הוא כהרכב

והוא נצרך  ,ישולמו
תגמולים בשיעור סך
שדרגת משכורתו היא
משפחתו של הנכה ".
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 9לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
"אולם רשאית הרשות המוסמכת להורות

שיעכבו

מתגמוליו

החדשיים של

נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה
מחנכה על פי ערבות שנתנה המדינה ".
תחילתם של סעיפים  1ו 2ביום ג' בניסן תשכ"ח ) 1באפריל (1968ושל סעיפים  3ו4
.6
כיום כ"ו באייר תשכ"ז ) 5ביוני  ;(1967על אף האמור בסעיף  8לחוק העיקרי לא תגיע
לאדם כל טובת הנאה ,חדשה או מוגדלת ,שהוענקה לפי חוק זה ,לגבי התקופה שלפני
התאריכים האמורים.

מאיר
גולדה
ראש הממשלה
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

שזר

שרף
זאב
שר האוצר

תחילה

