
התשמ"א1980* ,(11 מסי (תיקון ושיקום) (תגמולים הנכים חוק

1 סעיף (להלןתיקון משולב]1 [נוסח התשי"ט1959 ושיקום), (תגמולים הנכים לחוק 1 בסעיף .1
: יבוא הקובע" "השכר הגדרת במקום העיקרי), החוק 

המדינה לעובד המשתלמת המשכורת כל מסך הקובע"80% ""השכר
תוספת לו משתלמת ושאין האחיד הדירוג של י'יד היא משכורתו שדרגת

משפחה." בן בזכות למשכורתו

3 סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 2 סעיף אחרי .2

להעלות "סמכות
ועדתשיעורים ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות בצו, רשאי הבטחון שר .3

שיעור את הקובע, השכר שיעור את להעלות הכנסת, של והרווחה העבודה
זה." חוק פי על המשתלמים התגמולים שיעורי ואת הקובעת הדרגה

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף .3

: יבוא הקובעת" "הדרגה הגדרת במקום (ג), קטן בסעיף (1)

המדינה לעובד המשתלמת המשכורת כל מטך הקובעת"79% ""הדרגה
שכר תוספת לו משתלמת ושאין האחיד הדירוג של י"ד היא משכורתו שדרגת

; משפחה." בן בזכות

: יבוא (ג) קטן סעיף אחרי (2)

בן לו שאין פרנסה מחוסר לנכה (ג), קטן בסעיף האמור על בנוסף "(ד)
פרנסה מחוסר ולנכה מתגמוליו, של10% תוספת תשולם ילד שהוא משפחה

מתגמוליו." של20% תוספת תשולם ילד שהוא משפחה בן לו שיש

7 סעיף תיקון העיקרי לחוק 7 בסעיף .4

: יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)

 לו ישולמו נצרך, והוא מ50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה "(א)
המשכורת כל מסך 98%  ו6 5 בסעיפים האמורים התגמולים במקום
האחיד הדירוג של י"ז היא משכורתו שדרגת המדינה לעובד המשתלמת

משפחה. בן בזכות למשכורתו תוספת לו משתלמת ושאין

פחותה אינה נכותו שדרגת נכה (א), קטן בסעיף האמור על בנוסף (א1)
: להלן כמפורט לתגמוליו תוספת לו תשולם נצרך והוא מ60%

5% של תוספת תשולם  69% עד מ60% נכותו שדרגת לנכה (1)
 (להלן נצרך היה לא אילו 5 סעיף לפי משתלמים שהיו התגמולים מן

הרגילים); התגמולים

של תוספת תשולם  79% עד נכותומ70% שדרגת לנכה (2)
; הרגילים התגמולים מן 10%

בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1980 באוקטובר 29) התשמ"א בחשון י"ט ביום בכנסת נתקבל 1
.278 עמ' התש"ם, ,1462

68. עמ' התשל"ט, ;276 עמ' התשי"ט, ס"ח 1



של תוספת תשולם  עד89% מ80% נכותו שדרגת לנכה (3)
; הרגילים התגמולים מן 15%

תוספת תשולם  עד100% מ90% היא נכותו שדרגת לנכה (4)
; הרגילים." התגמולים מן 20% של

(א) קטנים סעיפים "לפי יבוא (א)" קטן סעיף "לפי במקום (ג), קטן בסעיף (2)
ו(א1)".

מ40%". פחותה "אינה יבוא מ50%" פחותה "אינה במקום העיקרי, לחוק רב בסעיף . 7ב5 סעיף תיקון

.(1979 באפריל 1) התשל"ט בניסן ד' מיום ו5 4 ,3 ,1 סעיפים של תחילתם תחילה6.
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