
8),תשל"ג1973* מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים חוקהנכים
1 סעיף תיקון (להלן משולב]1 [נוסח תשי"ט1959 , ושיקום) (תגמולים הנכים לחוק 1 בסעיף .1

 הקובע" '"השכר כהגדרת , העיקר*) החוק

"י"; יבוא "ח" במקום (1)

."78%" יבוא "68%" ובמקום "86%" יבוא "75%" במקום (2)

5 סעיף "10".תיקון יבוא "50" במקום השוליים, בכותרת העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 2

6 סעיף תיקון (ג) קטן כסעיף העיקרי, לחוק 6 בסעיף . 3

;"50%" יבוא "40%" במקום , (1) בפסקה (1)

;"70%" יבוא "60%" במקום ,(2) בפסקה (2)

. "90%" יבוא "80%" במקום , (3) בפסקה (3)

7 סעיף תיקון העיקרי לחוק 7 בסעיף .4

"תגמולים יבוא מסך" 123% בשיעור "תגמולים במקום , (א) קטן כסעיף (1)
"יד"; יבוא "י" וכמקום סך" בשיעור

יבוא: ולפניו (ד) יסומן (כ) קטן סעיף (2)

מכל הכנסה לו ויש (א) קטן סעיף לפי לתגמולים הזכאי נכה "(כ)
מהכנסתו חלק מתגמוליו ינוכה זה, חוק לפי מתגמולים חוץ שהוא מקור

. מחיה כדי כהכנסתו שנקבע הסכום מחצית על העולה

אינה נכותו שדרגת נכה , (א) קטן בסעיף האמור אף על (ג)
או לקצבה זכאי והוא , למחייתו להשתכר מסוגל ושאינו מ50% פחותה
 (להלן שהוא כל הסדר או הסכם לפי או אחר חוק לפי בזה כיוצא תשלום
מחיה, כדי כהכנסה שנקבע הסכום על עולה הקצבה אם אף הקצבה),
שלא ובלבד הקצבה סכום בניכוי (א) קטן סעיף לפי התגמול לו ישולם

". 5 סעיף לפי מהתגמול יפחת

20א סעיף וששתתיקון "שלושים יבוא חדשים" עשר "שנים במקום העיקרי, לחוק 20א בסעיף .5
. חדשים"

באפרילתחילה 1) תשל"ג ב' באדר כ"ח ביום היא ו4 3 , 1 סעיפים של תחילתם (א) .6
. (1973

. (1972 באפריל 1) תשל"ב בניסן י"ז כיום היא 5 סעיף של תחילתו (כ)

קציר אפרים
המדינה גשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

דיין משה
הבטחון שר

.428 עמי תשל''ג , 1082 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הגעת ;(1973 ביולי 24) תשל"ג בתמוז כ"ד בכנסתביום נתקבל *
ענד139. תשל"ב עמי129; תשל"א, ;168 עמ' תשכ"ח, ;139 תשכ"זעמ' ;292 עמ' ,6 עמ' תשכ"ה, עמ'156; תשכ''א, עמ'276; תשי"ט, 1ס"ח


