
 רש־רמות

 הצעות חוק
ז 704 10 באוקטובר 1966 כ״ ש  כ״ו בתשרי ןן

 עסוד

ן מס׳ 3) (תיקון)׳ תשכ״ז—1966 2 קו  חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תי



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מם׳ 3) (תיקון), תשכ׳יז-1966

. בסעיף 11 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מסי 3), תשכ״ה-1965 !, בסעיף n 1 תיקון סעיף 

 קטן(א) יימחק המספר ״3״.

ה 2. תחילתו של חוק זה היא מיום ג׳ באב תשכ׳יה (1 באוגוסט 1965). ל י ח  ת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מם׳ 3),תשכ״ד,-65&1, נתקבל בכנסת החמישית
 ערב סיום כהונתה ביום 22 ביולי 1965, על פי הצעה שהוגשה לכנסת כשבועיים לפני כן.

 אחת המגמות של החוק היתה להתאים את שיעור חתגמ,*לים של הנכים לתצורות השכר
 שחלו עקב הפעלת מסקנות הועדה הציבורית לשכר עובדי המדינה', הרשויות המקומיות
 והמועצות הציבוריות, ולפיכך ניתן להוראות המתייחסות לשיעור התגמולים תוקף למפרע

 החל מיום 1 באפריל 1964, הוא היום שהחל ממנו תוקן שכר עובדי הציבור במדינה.

 החוק הנ״ל העניק בין היתר זכות לתגמולים לקבוצה נוספת של נכים, שדרגת נכותם
 היא מ-19% עד ל־25% ושלא היו קודם זכאים לקבלת תגמולים. לגבי קבוצה זאת היתה
 הכוונה להעניק תגמולים מיום פרסום החוק׳ היינו מיום 1 באוגוסט 1965, אולם מנוסח החוק
 נובע, כי יש לשלם את התגמולים לקבוצת נכים זו החל מיום 1 באפריל 1964 ולא מיום

 פרסום החוק כאמור.

 החוק המוצע בא, איפוא, לקבוע שהנמניפ על קבוצת הנכים שדרגת נכותם היא מ־19%
 עד 25% יהיו זכאים לקבלת תגמולים החל ביום 1 באוגוסט 1965.

 חה הוא נוסח סעיף 11 שמוצע לתקנו:

 ״תהילה 11 . (א) תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות, אולם תגמולים לפי הסעיפים 4׳ 5 ויל(»0
 של החוק העיקרי ישולמו ההל מיום י־־ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964), באילו וזיו הםעיפיש

 1׳ 3 ו־5 לחוק זה בתקפם אותה שעה,

 (ב) על אף> האמור בסעיף 18 לחוק העיקרי׳ כל טובת הנאה׳ חדשה או מובדלת׳ לסי חוק
 זה׳ לא תגיע לאדם בעד התקופה שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן(א).׳׳

 ! סית 466׳ תשכ״ה׳ עמ׳ 292.

 תיקון טעות

 בחוק שירות עבודה בשעת חירום, שפורסם בהצעות חוק 703, תשכ״ו׳ עמ׳ 170, בסעיף
 27(ב), במקום ״במידה״ צ״ל ״אלא במידה״.
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