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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק בתי המשפט(תיקון מס׳ 3)׳ תשכ״ז-1967
 תיקון סעיף 30 1. בסעיף 30 לחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957 ! -

(א) יבוא:  (1) במקום סעיף קטן

, באישור שר המשפטים, ן רשאי ו  ״(א) נשיא בית המשפט העלי
 י - • למנות שופט בית משפט שלום או אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט
, של בית משפט ן ו . להיות רשם או סגן רשם של בית המשפט העלי  ;שלום,

״; זי אד של בית משפט שלום.  ׳מחו

 (2) סעיף קטן נב) בטל;

(ג) יסומן (ב).  (3) סעיף קטן

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 30 לחוק בתי המשפט, תשיי׳ז-1957, קובע את דרכי מינוים דאת כשירותם של
ף הוא שר המשפטים בהס  רשמים בבתי המשפט ושל סגניהם. הרשות הממנה לפי אותו סעי
. מתוך מגמה להרחיב את סמכויותיו של נשיא בית המשפט ן ו  כמת נשיא בית המשפט העלי
ן ובמטרה להבהיר את נוסחו של סעיף 30 הני׳ל באשר לתנאי הכשירות, בא החוק ו  העלי
צע לתת נוסח אחיד לתנאי הכשירות של רשמים וסגניהם בבתי המשפט לכל דרגותיהם  המו

ן באישור שר המשפטים. ו  ולקבוע כי הממנה הוא נשיא בית המשפט העלי

 1 ס׳׳ח תשי״ז, עמ׳ 148; תשכ׳׳ג, עמ׳ 24; תעב״ד, עמ׳ 66.

 חוק הנכים(תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 4)׳ תשכ׳יז-1967

י (להלן - ב ל ו ש ף 6 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 ננוסח מ  תיקון סעיף 6 1. בסעי

 החוק העיקרי) —

(א) יבוא: ף קטן  0) במקום סעי
 ״(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־10% והוא מחוסר פרנסה,
ד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור  ישולם לו, כל עו

, במקום התשלומים האמורים בסעיפים 4 או 5.״ ( ג )  המפורט בסעיף קטן

(ג) יבוא: ף קטן  (2) במקום סעי
ל חוסר פרנסה״ -  ״(ג) ״תגמו

־ 10% עד 18% - 40% מהדרגה  (1) לנכה שדרגת נכותו מ
 הקובעת;

 ! ם׳׳ח תשי״ט, עמי 276; תשב״א, ע&׳ 156; תשכ״ה, עמ׳ 6, עמי 292.
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 (2) לנכה שדרגת נכרתו מ־ 19% עד 39% - 60% מהדרגה
 הקובעת;

 (3) בכה שדרגת נכותו מ־ 40% עד 100% - %&8 מהדרגה
 הקובעת.

ה הקובעת״ - סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה  ״הדרג
ג ״ של הדירו ט בד מדינה שדרגת משכורתו היא ״  לגבי עו
 האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.״

(א) יבוא: ף קטן , במקום סעי  2. בסעיף 7 לחוק העיקרי

ו פחותה מ-50% והוא נצרך, ישולמו לו, נ  ״(א) בכה שדרגת נכותו אי
ל עור סך כ  במקום התגמולים האמורים בסעיפים 5 או 6, תגמולים כשי
א בד המדינה שדרגת משכורתו הי  המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עו
ג האחיד והרכב משפחתו הוא בהרכב משפחתו של הבכה.״ ״ של הדירו ט  ״

5 ביוני 0967* חחילה ) ז ״ כ ש ו באייר ת ״  3. תחילתו של חוק זה היא ביום כ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנסיון בהפעלתו של חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 ננוסח משולב],
׳ באב תשכ״ה(1 באוגוסט 1965), הוכיח את  במשך השנתיים שחלפו מאז שתוקן לאחרונה ביום ג
רי התגמולים לשתי קבוצות של נכים: (א) נכים ״מחוסרי פרנסה״ - עו  הצורך בהעלאת שי
ן להם ו פחותה מ־10% והם מחוסרי פרנסה; (ב) נכים שאי נ ו בכים שדרגת נכותם אי נ י  הי
ן החוק).  הכנסה מספקת והם אינם מסוגלים להשתכר למחייתם מחמת נכותם(״נצרכים׳•׳ כלשו

/ בנוסף ׳ סה ל חוסר פרנ - (א) לפי החדק הקיים משתלם לנכה מחוסר פרנסה ״תגמו
. שיעורו של תגמול חוסר פרנסה הוא:  לתגמולים הרגילים המשתלמים לו לפי החוק העיקרי
ת שכרו הקובע: ולגבי נכה שהכנסתו חוץ י צ ח מ - א ו ה ן לו הכנסה מכל מקור ש -לגבי נכה שאי
ד מחצית  מתגמולים פחותה ממחצית שכרו הקובע - סכום שישלים את הכנסתו האמורה ע

 שכרו הקובע,

בד המדינה בדרגה ד את תגמול חוסר פרנסה למשכורתו של עו צע בא להצמי  החוק המו
ובטח י כך י ד ג האחיד, שהרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה. על י ״ של הדירו ט  ״
 תשלום תגמול אחיד במקום התגמולים המופיעים בחוק הקיים והמבוססים על חישובים
, וזה  בפרדים. כן תובטח הצמדת בסיס החישובים למשכורתו של עובד המדינה בדרגה ט׳

כרת בשיעורי התגמולים. י  יביא להעלאה נ

ן לו הכבםה מספקת ו נכה שדרגת נכותו איבו פחותה מ־50% ושאי נ י  (ב) בצרך, הי
, משתלמים לו לפי החוק הקיים תגמולים נו מסוגל להשתכר למחייתו בגלל נכותו יתו ואי  למחי
 ד את התג צע להצמי ג האחיד. מו ״ של הדירו ו בד המדינה בדרגה ״ ר משכורתו של עו עו  כשי
ג האחיד שהרכב משפחתו הוא כהרכב ״ של הדירו ט  מולים המשלתמים לבכה כאמור לדרגה ״

יכרת בסכומי התגמולים. די כך לגרום להעלאה נ על י  משפחתו של הנכה, ו
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 חוק. משפחות החיילים שנספו במערכה.(תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 5)׳
 תשכ״ז-1967

ף 1 לחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקרה), תש״י-1950 !  תיקון סעיף ! 1. בסעי

״ י  (להלן - החוק העיקרי), בהגדרת ״השכר הקובע״, במקום ״שדרגת משכורתו היא ז
. ׳ ״ ת משכורתו היא י  י יבוא ״שדרג

ף 7 (א< לחוק־ העיקרי -  2. בסעי

 (1) בפסקה (1), במקום ״50%״ יבוא ״55%״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״%!37״ יבוא ״41%״;

 (3) . בפסקה (3), במקום ״25%״ יבוא ״%!27״.

 3, במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: . .

 ״חגמולימ לאלמנה 8. (א) בסעיף זה ״הדרגה הקובעת״ - השכר הקובע הנהוג אותה

לד אחד. . י ם שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת.שכר •בזכות בן זוג ו י מ י ת מ י  ע

- ה נ ח ל ו ו יתום אחד הסמוך על ש  (ב) אלמנה של נספה שהניח אחרי
 ישולם לה תגמול חדשי שהוא 75% מהדרגה הקובעת.

י יתומים או יותר הסמוכים ו שנ  (ג) אלמנה של נספה שהניח אחרי
 על שולחנה - ישולם לה, בנוסף לתגמול החדשי לפי פסקה גב) -

 (1) ליתום שבי - 15% מהדרגה הקובעת;

• 12% מהדרגה ׳הקובעת;  (2) ליתום שלישי -

עי - 11% מהדרגה הקובעת;  (3) ליתום רבי
 (4) ליתום חמישי - 10% מהדרגה הקובעת,

 ולא יעלה התגמול החדשי על 123% מהדרגה הקובעת.

־ נה ׳זכאית לכל תגמול לפי־הסעי ד אלמנה של נספה אי  (ד) כל עו
 פים הקטנימ (ב) או (ג) מחמת האמור בסעיף 9 00 ישולמו לה תגמולים

 חדשיים בשיעור הקבוע בסעיף 7.״

 תיקון סעיף י״ 4, בסעיף 10 לחוק העיקרי ־־

(א) יבוא: ף קטן  (1) במקום סעי
 ״(א) שכולים שאיך להם ילדים העומדים־ ברשות עצמם, ־ישולט
 לכל אחד מהם תגמול חדשי 33% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה
״ של הדירוג ה^חיד, בכפוף ח  לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו •היא ״
״  לאמור בסעיף 36א, ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

 (2) בסעיף קטן >ב), במקום ״42% מהשכר הקובע.האמור״ יבוא ״50% מהמש
. ״ א) )  כורת האמורה בסעיף קטן

5 ביוני 1967). ) ז ו באייר תשכ״ ״ א מיום כ  תחילה 5, תחילתו של חוק זה הי

 1 ם״ח תש״י, ענד 162; תשי״ב, ענד 287; תשי״ח, עמ׳ 172; תשכ׳׳ג, עמי 36; תשכ״ה, ענד 295.

 תיקון סעיף ל

 החלפת סעיף 8
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ר ב ס י ה ר ב  ד

רי התגמולים המשתלמים לאלמנות, ליתומים ולהורים עו  נתגלה הצורך להגדיל את שי
ילים שנפלו במערכה והצעה זו באה למלא צורך זה.  שכולים של חי

 תגמולי בני משפחות חיילים שנספו במערבה צמודים לשכר הקובע, המוגדר בחוק
״ של הדירוג האחיד. ז  כסך בל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״
ד את התגמולים המשתלמים לאלמנות וליתומים למשכורתו של צע בא להצמי  החוק המו
ל צעת ש ג האחיד, דבר שיביא בעקבותיו העלאה ממו י׳ של הדירו בד המדינה בדרגה ״י  עו

ות עם ילדים.  36% לאלמנ

די הגדלת ות וליתומים גם על י ועלו סכומי התגמולים המשתלמים, לאלמנ  בנוסף לכך י
רי האחוזים מהשכר הקובע המהווים בסיס לחישוב התגמול החדש. כך, למשל, לגבי עו  שי
״ לפי החוק ז עור מ־ 65% מהשכר הקובע הצמוד לדרגה ״ ועלה השי ה עם יתום אחד י  אלמנ

״ לפי החוק המוצע. י ד לדרגה ״  הקיים, ל־75% מהשכר הקובע הצמו

השכר המהווה בסיס די הצמדת. ל י  לגבי הורים שכולים העלאת התגמול מבוצעת ע
רי האחוזים לזוג הורים מ־60% עו , וכן הגדלת שי ״ לדרגה ״ח״ ז  לחישוב התגמול מדרגה ״

דד - מ־42% ל־50% של המשכורת האמורה.  ל-66%\ולהורה שכול בו

ני 1967) על מנת לאפשר ו (5 בי ז יר תשכ״ ו באי ״  תחילתו של החוק המוצע נקבעת ליום כ
ל במערכת ששת ימים.  תשלום תגמולים מוגדלים לבני המשפחות של נספי צה״

צע בא לתקנם.  להלן סעיפי החוק העיקרי שהחוק המו

 1. ״השבר הקובע״ — סך בל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ז״
 של הדירוג האחיד, בכפוף לאמור בסעיף 36א.

 7. (א) אלמנה של נספה שאין יתום סמוך על שולחנה וביום הקובע מלאו לה 35 שבה, ישולט
 לה, כל ימי חייה, תגמול חדשי באחוזים מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שמשתלמת לו

 תוספת שכר בזכות בן־זוגו ואין לו ילדים, הכל כמפורט להלן:
 (1) 50% מהשכר הקובע — אם אין לה הכנסה או כל עוד הכנסתם אינה עולה על

 מחצית השיעור של הכנסה כדי מחיה;
 (2) 37.5% מהשכר הקובע — בל עוד הכנסתם הגיעה למחצית השיעור של הכנסה

 בדי מחיה, אך אינה עולה על שלושה רבעים של השיעור האמור;
 (3) 25% מהשכר הקובע — בכל מקרה אחר.

 8. (א) אלמנה של נספה שיש אחריו יתום אחד הסמוך על שולחנה—ישולם לה תגמול חדשי
 בשיעור של 65% מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוםפת שכר בזכות

 בן־זוג וילד אחד.

 (ב) אלמנה של נספה שיש אחריו שני יתומים או יותר סמוכים על שולחנה, ישולם לה
 תגמול חדשי בשיעור של סך בל הסכומים האלה:

 (1) התגמול הוזדשי של אלמנה שיתום אחד בלבד םמוך על שולתבח.

 (2) ליתום שני ולכל יתום נוסף הסמוכים על שולחנה - םכום השווה ל־12%
 משיעור המשכורת האמורה בסעיף קטן(א); אך לא יעלה התגמול על השבר הקובע
ו וילדים שמספרם ג ו  הנהוג אותה שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות בךז

 במספר היתומים הסמוכים על שולחן האלמנה.

( ב ) ו  (ג) כל עוד אלמנה של נספה אינה זכאית לכל תגמול לפי הסעיפים הקטנים (א) א
 מחמת האמור בסעיף 9 (ג) ישולמו לה תגמולים חדשיים בשיעור הקבוע בסעיף 7.

 10. (א) שכולים שאין להם ילדים העומדים ברשות עצמם - ושולם לבל אחד מהם תגמול
 חדשי 30% מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות

 בן־משפחה.

 (ב) שכול שאין לו בן־זוג שכול, ואין לו ילדים העומדים ברשות עצמם — ישולט לו
. (א)  תגמול 42% מהשכר הקובע האמור בסעיף קטן
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