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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק הנכים(תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 6), תשל״א-1970

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 ננוםח משולב]! (להלן ־־

 החוק העיקרי), בהגדרת ״השכר הקובע״ במקום ״ו״ יבוא ״ח״.

 הוספת סעיף 20א 2. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תגמולים אחדי 20א. נפטר נכה שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו, ולפי חוק משפחות

ז חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י-1950 2, אין משלמים י כ נ רהישל  פטי

 אחריו תגמולים בגלל המקרה שגרם לנכותו של הנפטר, יוסיפו לשלם את
 התגמול בשיעור שהיה משתלם אותה שעה, ששה חדשים אחרי הפטירה,
 לידי בן המשפחה שהורה עליו הנכה לפי סעיף 39א, ובאין הוראה —
 לידי בן זוגו, ובאין בן זוג, לידי בן המשפחה שהורה עליו קצין התגמולים.״

3 3. האמור בסעיף 35 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: 5 1 י ע  "יקיז ס
 ״(ב) היו הראיות החדשות חוות דעת רפואיות, לא יתן קצין התג
 מולים החלטה חדשה לפי סעיף קטן (א) אלא אם חוות הדעת לא יכלו

 להיות ידועות לתובע בשעת בירור בקשתו.
 (ג) ניתנה החלטה חדשה המזכה נכה בתשלום תגמולים או תגמו
 לים מוגדלים, ישולמו התגמולים או התגמולים המוגדלים החל מהמועד
 של הגשת הראיות החדשות שעל פיהן ניתנה ההחלטה החדשה; אולם רשאי
 קצין התגמולים להורות שישולמו החל ממועד יותר מוקדם ובלבד שלא

 יקדם יותר משנה אחת להגשת הראיות החדשות.״

 ד ב ר י ה ס ב ד

 לפי סעיף 5 לחוק הקיים זכאי נכה/ שדרגת פחתו. הפסקה פתאומית זו של תשלום התגמולים/ היא
1 ו נכותו איננה פחותה מ־10%/ לתגמולים פגיעה קשה במשפחה מבחינה כלכלית/ובמיוחד אם שארו י ע  ס
 של אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו. אלמנה ויתומים. על בן מוצע׳ להמשיך בתשלום התגמולים
ש למשפחה ששה חדשים נוספים, כדי לאפשר לה בתקופת י ה ש כ י נ ב ג י ל פ , ל א ן ! ר ן כ ש ? ן  ״

ל ביניים זו להתאושש ולארגן מחדש את חייה. ך כ ס , מ 5 5 ך _ % ל ו י ן ל י א ה ש כ י נ ג ג ל / ן 6 0 ך _ % ל י י  ל

 המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו בע״א 530/68 (פסקי דין כרך כ״ב, 2,
 היא ״ו״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר סע*1 ^ עמ׳ 794) עמדה לדיון השאלה בדבר
״ הפירוש שיש לתת לסעיף 35 של החוק הקיים, שזו ע ב י ק י ה ב ש ה ת ״ ד א י מ צ ה ע ל צ ו • מ ה כ נ ל ה י ש נ  ב

: ן נ ו ש  למשכורתו של עובד המדינה בדרגה ״ח״ של הדירוג ל
 האחיד, ועל ידי כך יעלו התגמולים שזכאי להם נכה/

^ ״קצין תגמולים רשאי לחת החלטה חדשה בכל בקשה׳ % . ׳ ב י 5 פ  ל

 אף אם ניתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף 33/
 משנפטר נכה ופטירתו היא תוצאה מנכותו, 34, אם הוכח כי ההחלטה הושגה על ידי מעשה או
 סע*ף 2 ממשיכה משפחתו בהתאם לחוק משפחות חדלה המהווים עבירה פלילית, או אם נתגלה על סמך
 חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י-1950, ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת

 לקבל תגמולים גם לאחר מותו, אולם אם לא היתה פטירתו כי אותה החלטה בטעות יסודה.״
 תוצאה מנכותו, נפסק עם מותו תשלום התגמולים למש־

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 276; תשכ״א, עמ׳ 156; תשכ״ה, עמ׳ 6, עמ׳ 292; תשכ״ז, עמי 139; תשכ״ח, עמ׳ 168.
 2 ס״ח תש״י׳ עמ׳ 162.
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 4. אחרי סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא:

 ״ביטוח חיים 43א. נכה הזכאי לתגמולים ושביטח את עצמו למקרה מוות בתנאים שבא

 עליהם אישור של קצין התגמולים, זכאי להשתתפות בדמי הביטוח מאוצר
 המדינה בשיעור שנקבע בתקנות.״

 5. תחילתם של סעיפים 2,1 ו־4 היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל(1 באפריל 1970).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החלטה חדשה דק אם חוות דעת אלה לא יכלו להיות
 ידועות לתובע בשעת בירור בקשתו.

 מוצע גם, שתחילת תשלום התגמולים על פי החלטה
 חדשה, שניתנה על סמך ראיות חדשות והמזכה את התובע
 בתגמול, תהיה מהיום שבו הוגשו לקצין התגמולים הראיות
 החדשות שעל פיהן הוכר התובע כזכאי לקבל תגמולים,
 אך רשאי קצין התגמולים במקרים הנראים לו ראויים לכך
 להקדים את תחילת התשלום לפי ההחלטה החדשה עד

 לשנה אחת לפגי הגשת הראיות החדשות.

 מוצע שנכה הזכאי לתגמולים, והוא ביטח
!* * עצמו ביטוח חיים, יהיה זכאי להשתתפות  סע,
 אוצר המדינה בהוצאות הביטוח הזה. בחוק הקיים אין

 הוראה כזאת.

תן למעשה ו נ ״ל  בית המשפט העליון קבע כי הסעיף הנ
 למבקש אפשרות לחדש בכל עת וללא הגבלה את הדיון
 בתביעתו, שכן כל ראיה שלא היתה לפני קצין התגמולים
 בעת מתן ההחלטה, יש לראותה כ״ראיה חדשה״ גם אם

 המבקש התרשל בהבאת ראיותיו בעת הדיון הראשון.

 פירוש כזה של הסעיף עלול להביא להצפת קצין התג
 מולים בבקשות חוזרות. מבקשי תגמולים יוכלו להגיש את
 ראיותיהם למקוטעין במטרה לשמור לעצמם עילה לדיון
 חוזר, המבקש יוכל לשמור באמתחתו חוות דעת רפואית
 או ראיה אחרת, אפילו היא נמצאה בידו בעת הדיון
 הראשון בבקשתו, מתוך בטחון שיוכל לפתוח הדיון מחדש

 בכל עת שתיראה לו.

 לפיכך מוצע,׳ שלגבי ראיות שאינן עובדתיות אלא חוות
 דעת רפואיות בלבד, יהיה קצין התגמולים רשאי לתת
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