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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם
)תיקון מס' 6(, התשע"ג-2013

בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002 1, בסעיף 17, 1 תיקון סעיף 17
במקום "כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013(" יבוא "י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018("  

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(  2 תחילה

סעיף 6 לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים   סעיפים  
 - )להלן  התשס"ב-2002  משפחותיהם,  ולבני   1 ו–2 
מסמיך  הקצבה",  "שיעור  שכותרתו  החוק(,   
בסעיף קטן )ה( שבו ועדה רפואית לקבוע, במקרים חריגים 
הנכות  דרגת  כי  בפועל,  השתכרות  אבדן  של  ומטעמים 
התפקודית של חייל מילואים נכה כהגדרתו בחוק תהיה 
גבוהה ביותר ממחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו לפי חוק 
הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[ 

)להלן - חוק הנכים(  

הנכות  דרגת  לגבי  כלל  בדרך  הקיימת  הסמכות 
התפקודית נקבעה בתקנה 17 לתקנות שירות הקבע בצבא 
הגנה לישראל )גמלאות( )כללים ומבחנים לקביעת דרגת 
נכות(, התשנ"א-1990 )להלן - תקנות שירות הקבע(, אשר 
הוראותיה חלות לגבי קצבאות לחיילי מילואים לפי סעיף 
6)ד( לחוק ולפיה ניתן לקבוע דרגת נכות תפקודית קטנה או 
גדולה עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לפי חוק הנכים 
ובלבד שכתוצאה משינוי זה לא תעלה דרגת הנכות על 

100 אחוזים  

והיא  זה  לכלל  חריג  היא  לחוק  6)ה(  סעיף  הוראת 
נקבעה בהתחשב בכך שהשפעתה של נכות שלקה בה מי 
שמשרת במילואים בשל פגיעה שאירעה תוך כדי ועקב 
שירותו, על תפקודו במקום עבודתו הקבוע, עלולה להיות 
גדולה במיוחד ולכן מצדיקה קביעת דרגת נכות תפקודית 
גבוהה ביותר מחמישים אחוזים מדרגת הנכות שנקבעה 

לפי חוק הנכים לנכות שבה לקה   

הוראת סעיף 6)ה( לחוק נקבעה כהוראת שעה בסעיף 
הקטן  הסעיף  ולפיה  השעה(  הוראת   - )להלן  לחוק   17
במטרה  וזאת  בלבד  שנים  חמש  בתוקפו  יעמוד  האמור 
בשנת  בו   הצורך  את  לבחון  הביטחון  למערכת  לאפשר 
שנים  בחמש  השעה  הוראת  של  תוקפה  הוארך   2008
 נוספות שהסתיימו ביום כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013(

)ר' חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם 
)תיקון מס' 3(, התשס"ח-2007, פורסם בס"ח התשס"ח, עמ' 
249(  בשל הבחירות לכנסת התשע עשרה שנערכו ביום י"א 
בשבט התשע"ג )22 בינואר 2013( הוארך תוקפה של הוראת 
השעה מכוח סעיף 38 לחוק–יסוד: הכנסת, עד תום שלושת 
החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת התשע 

עשרה, היינו עד יום כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(  

בשל כך שתוקפה של הוראת השעה פג שוב, ובשל 
הצורך בהמשך הבחינה של הוראת הסעיף ושל יישומה, 
מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה בחמש שנים 

נוספות, עד יום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(  

עוד מוצע לקבוע כי מועד התחילה של החוק המוצע 
6)ה(  סעיף  של  תוקפו  פקע  שבו  מהמועד  למפרע  יהיה 
לחוק, יום כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(  לפי תקנות 
שירות הקבע, מוסמכת ועדה רפואית לקבוע דרגת נכות 
גם לתאריך המוקדם מהמועד שבו נקבעה הנכות  לפיכך, 
קיימת חשיבות לקבוע כי סעיף 6)ה( לחוק יחול ברצף  כך 
בסעיף  כמפורט  החריגה  הנכות  דרגת  קביעת  תתאפשר 
האמור גם לתקופה שבין פקיעת תוקפו של הסעיף ועד 

לחידוש תוקפו בחוק המוצע    
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