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בסעיף  1לחוק נכי המלחמה בנאצים,
במקום הגדרת "גבה" יבוא:
)(1

תשי"ד) 1 1954להלן  החוק

""נכה"  אדם שלקה בנכות בתקופת שירות
כתוצאה של אחת מאלה :

)(2

)(1

חבלה;

)(2

מחלה;

)(3

החמרת מחלה ;"

במקום הגדרת

העיקרי( 

מלחמתי עקב אותו שירות

"נצרך" יבוא:

""נצרך"  אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו
או ליקויו הגופני או השכלי ,וכן אדם שהוכר ,לפי כללים שנקבעו
בתקנות ,כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו?"
"אדם

שאינו

מסוגל

)(3

הגדרת

)(4

בהגדרת "השכר
יבוא ";"68%

)(5

אחרי הגדרת "השכר הקובע" יבוא:

למחייתו"

להשתכר



הקובע" ,במקום " "60%יבוא ","75%

בטלה ;
ובמקום ""55%

""הכנסה נוספת" של נכה  הכנסתו של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתג
מולים לפי חוק זה;
"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 ",
בסעיף 4ב לחוק
)(1

העיקרי 

במקום סעיף קטן )ב( ) (1יבוא:
") (1אין לו הכנסה נוספת ;"

בסעיף קטן )ב( ) , (2במקום "כדי לקבל הכנסה או להגדילה עד למחצית
)(2
שכרו הקובע" יבוא "כדי לקבל הכנסה נוספת או להגדילה"?
)(3

בסעיף קטן )ג(  ,הגדרת "הדרגה

)(4

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא :
")ד( נכה שהיה נחשב
יחולו עליו הוראות אלה:

הקובעת"  בטלה;
כמחוסר

פרנסה

אילולא

הכנסתו

הנוספת,

היתה הכנסתו הנוספת פחותה ממחצית שכרו הקובע,
)(1
ישולם לו תגמול חוסר פרנסה לפי הוראות סעיף קטן )א( ;
עלתה הכנסתו הנוספת על מחצית שכרו הקובע ,ישולם
)(2
לו ,במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א ,תגמול חוסר פרנסה
בניכוי אותו חלק מהכנסתו הנוספת העולה על מחצית שכרו
הקובע ,ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א ".
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)(1

העיקרי 

תיקון סעיף 4ג

י

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ 50%ואין לו הכנסה
נוספת ,ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמו
מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד
123%
לים בשיעור
המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא
כהרככ משפחתו של הנכה ;".

)(2

סעיף קטן )ב( יסומן ")ג(" ולפניו יבוא:
")ב( נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ 50%ויש לו הכנסה
נוספת ,ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן )א( בניכוי הכנסתו הנוספת,
ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א ".
הוספת סעיפים

סעיף 4ד לחוק העיקרי יסומן "4ו" ,ולפניו יבוא:

.4

4ד ) .א( נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ 50%אך אינה פחותה
מ) 10%להלן  נכה נזקק( ואין לו הכנסה נוספת ,ישולמו לו ,במקום
התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב ,תגמולים בשיעורים אלה:

"הגמול לנזקק

לנכה

שדרגת

נכותו מ 10%עד  40%  18%מהדרגה

)(1

הקובעת;
לנכה
)(2

שדרגת

נכותו מ 19%עד  60%  39%מהדרגה

הקובעת;
לנכה
)(3

שדרגת

נכותו מ 40%עד  80%  49%מהדרגה

הקובעת.
)ב( נכה נזקק שיש לו הכנסה נוספת ,ישולמו לו תגמולים לפי
סעיף קטן )א( בניכוי הכנסתו הנוספת ,ובלבד שלא יפחת התגמול מהתג
מול האמור בסעיף 4א ,
דרכי החישוב של
הכנסה נוספת

,5

4ה  .שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי לענין הזכאות של נכה לתגמול
ולענין ניכוי הכנסה נוספת מתגמול לפי חוק זה תחושב הכנסתו של הנכה
לפי תקופה מסויימת לפני המועד של תשלום התגמול ".

סעיף  5לחוק

ביטול סעיף 5

העיקרי  בטל .

בסעיף  7לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב(  ,במקום "ובנכה שחל עליו החוק מכוח סעיף
.6
 "(2) 28יבוא "ובנכה שהיה תושב קבוע בישראל לאחר פרסומו של חוק זה ברשומות",
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בסעיף  28לחוק

העיקרי ,המלה "אם" ברישה

ופסקאות ) (1ו)  (2יימחקו.

)א(

תחילתה של פסקה ) (4לסעיף  1היא ביום י"ז בניסן תשל"ב ) 1באפריל . (1972

)ב(

בספטמבר  , (1971אולם

תחילתו של סעיף  3היא ביום י"א באלול תשל"א )1

אין בכך בלבד כדי לחייב אדם להחזיר לאוצר
זה ברשומות.

המדינה כל סכום שקיבל לפני פרסום חוק

תיקון סעיף 28
תחילה

הוראות מעבר

מי שזכותו לתגמול או לכל זכות אחרת לפי החוק העיקרי נולדה על פי סעיף (1) 1
.9
או סעיף  7לחוק זה ,רשאי ,על אף האמור בסעיף ) 7ב( לחוק העיקרי ,להגיש בקשה לרשות
המוסמכת לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה ברשומות ,ובלבד שלא
ישולם לו תגמול ולא יינתנו לו הטבות אחרות לפי החוק העיקרי ,אלא החל מהאחד לחודש
שבו הגיש את הבקשה.

מאיר
גולדה
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

שפירא
יעקב ש'
שר המשפטים

