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חוק הנכים)תגמולים ושיקום()תיקון מ ס ׳  ,(10תשל״ט• 1979-
.1
החוק העיקרי( -

בסעיף  1לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט— 1959ונוסח משולב[! )להלן -

תיקון 0עיף 1

)(1

אחרי הגדרת ״שירות צבאי״ יבוא:
״״שירות קבע״  -שירות צבאי ע ל פי התחייבות לשירות קבע:״

) (2בהגדרת ״חייל משוחרר״ ,בסופה יבוא ״לענין זה — מי ששירת כשירות
צבאי שאינו שירות קבע ועבר ברציפות לשרת בשירות קבע ,רואים את היום
שלפני תחילת שירות הקבע שלו כיום שחרורו מהשירות שאינו שירות קבע״:
)(3

אחרי הגדרת ״חייל משוחרר״ יבוא:
״״חייל בשירות קבע״ — אדם המשרת בשירות קבע:״

)(4

בהגדרת ״נכות״ ,אחרי ״לחייל משוחרר״ יבוא ״או לחייל בשירות קבע״:

)(5

במקומ הגדרת ״נכה״ יבוא:

״״נכה״ — חייל
) (6במקום הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:
״״השכר הקובע״ — לגבי נכה ש י ש לו בן משמחה שהוא י ל ד — 94%
מסך כל המשכורת המשתלמת לעובדי המדינה שדרגת משכורתו היא
י״ג ש ל הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן
משוחרר או ודיל בשירות קבע ,שלקה בנכות:״

משפחה ,ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד —  81%מסך כל
המשכורת כאמור.״
י׳יקיז

נ!ע

יר

6

.2

בסעיף ) 6ג( לחוק העיקרי ,במקום הגדרת ״הדרגה הקובעת״ יבוא:
״ ״ ה ד ר ג ה הקובעת״ ,ל ג נ י נכה ש י ש לו בן משפחה שהוא ילד — סך כל
המשכורת המשתלמת אותה ש מ ה לעובד המדינה שדרגת משכורתו
היא י״א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוםפת שכר בזכות
בן משפחה ,ולגבי נכה ש«ין לו בן משפחה שהוא ילד —  93%ממך כל
המשכורת כאמור.״

תיקון סעיף 7

.3

תיקון סעיף דא

.4

בסעיף  7לחוק העיקרי ,במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך,
לו ,במקום התגמולים האמורית בסעיפים  5ו״ ,6אם יש לו בן משפחה
שהוא ילד —  97%מםך כל המשכורת הגהוגה אותה שעה לגבי עובד
המדינה שדרגת משכורתו היא י״ז של הדירוג האחיד ושאין משתלמת
לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה ,ואפ אין לו בן משפחה שהוא
ישולמו

ילד —  93%מטך כ ל המשכורת כאמור.״
)א(

האמור בסעיף 7א לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( לנכה ששולמו לו ,לפגי הגיעו לגיל  65בגבר או לגיל 60
באשה ,תגמולים לפי סעיף  ,6ישולמו ,מיום הגיעו לגיל כאמור80% ,

מתגמולימ ן&לה.״
)ב( במקום כותרת השוליים ש ל סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא ״נכים

שהגיעו לגיל

פרישה״.
 נתקבל בכנסת ביום נ״נז בשבט תשל״ט ) 26בפברואר  ;(1979הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת ,1334תשל״ח ,עמ׳ .142
 1סייח תשי״ט ,עמי  ;2,76תשב״א ,עמי  ;156תשכ״ה ,עמי  ,6עמי  ;292תשכ״ז ,עמי  ;139תשכ״ח ,עמי ;168
תשל״א ,עמי  ;125תשל״ב ,עמי  ;139תשל״ג ,עמי  ;245תשל״ו ,עמי .91
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בסעיף ) 12א( לחוק העיקרי ,אחרי ״חייל משוחרר״ יבוא ״או חייל בשירות קבע״,

תיקון

,5

אחרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:
,6
״ערעור לפני ביי׳ 12א) .א( חייל משוחרר או חייל בשירות קבע וכן קצין תגמולים רשאים
לערער על החלטת ועדיה רפואית עליונה לפני בית המשפט המחוזי,
המשפט המחוזי
בנקודה משפטית בלבד.

הוספת

סעיף 12
סעיף 12א

)ב( בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הועדה
הרפואית העליונה ,לבטלה ,לשנותה או להחזירה לועדה.
)ג( שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת הער־
עור לפי סעיף ק ט ן ) א (  ,את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.״
בסעיף  18לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים )ב() ,ג( ו־)ד( יסומנו בסדרם נד() ,ה> ו ־ ) 0
,7
ולפניהם יבוא:
״)ב( מי שהגיש תביעה בהיותו בשירות קבע ,ישולמו התגמולים
המגיעים לו -

תיקון

סעיף 18

) (1אם העילה לתביעה היתה חבלה  -מיום שבו אירעה
החבלה ,ובלבד שאם הגיש תביעתו אחרי שעברה שנה מאותו
יום ישולמו התגמולים משנה אחת לפני יום ההגשה:
בכל מקרה אחר — מיום הגשת התביעה ,זולת אם קבעה
)(2
לכך הועדה הרפואית תאריך מאוחר יותר.
)ג( תגמולים המגיעים לזכאי לפי סעיף 20א)ב( או )ג( ישולמו
מהיום שבו נולדה העילה לתשלומם ,אם הגיש תביעה תוך שנה מאותו
יום ,ובכל מקדה אחר — מיום הגשת התביעה.״
,8

בסעיף 20א לחוק העיקרי -

תיקון

סעיף 20א

) (1האמור בו יסומן)א( ,והמלים ״בגלל המקרה שגרם לנכותו של הנפטר״ —
יימחקו:
) (2בסופו יבוא:
״)ב( היתה בנסיבות האמורות בסעיף קטן )א( דרגת נכותו של
הנכה ערב פטירתו  50%או יותר והיה אותה שעה נצרך ,ישולמו לבן
זוגו ,בתום התקופה הקבועה בסעיף קטן )א( ,תגמולים בשיעור המשתלם
לאלמנה לפי סעיף ) 7ב() (1או) (2לחוק משפחות ודילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש״י—) * 1950להלן  -חוק משפחות החיילים( ,לפי
העגין ,כל עוד אין לבן הזוג הכנסה כדי מחיה כאמור באותו חוק וכל עוד
היה ממשיך להיות זכאי לתגמולים לפי החוק האמור אילו היו; בן זוג
של חייל שנסכה.במערכה כאמור באותו חוק :לא היה לנכה ערב פטירתו
בן זוג אך היה לו יתום כמשמעותו בחוק משפחות החיילים ,או נפטר בן
זוגו של הנכה שנפטר והותיר אחריו יתום כאמור של הנכה ,ישולמו
ליתום ,בתים התקופה הקבועה בסעיף ק ט ן ) א (  ,תגמולים בשיעור המשתלם
ליתום לפי סעיף  9לחוק משפחות החיילים ,כל עוד הוא יתום כמשמעותו
באותו חוק.
)ג( נכה שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו ,וערב פטירתו היה
בעל דרגת נכות מיוחדת כאמור בסעיף ) 7ד( אף אם לא היה נצרך ,או
שדרגת נכותו היתה  90%או יותר עקב פגיעה בראשו מסוג שנקבע לענין
זה בתקנות והיה אותה שעה נצרך ,רואים אותו כחייל שנספה במערכה
י
כאמור בחוק משפחות החיילים.
 2סייח תש״י ,עמ׳ .162
ספר החוקים  ,929ט׳ באדר תשל״ט79 ,מ8.3.

69

)ד( סעיף קטן )ב( יחול על בן זוג של נכה שנפטר אחרי כ״ט
באדר ב׳ ת ש ל ״ ו )  3 1במרס .(1976״
תיקון סעיף 28א

תיקיז ' ו

בסעיף 28א לחוק העיקרי ,אחרי ״החייל המשוחרר״ ,בכל מקום ,יבוא ״או החייל
,9
בשירות קבע״ ,ואחרי ״אותו חייל משוחרר״ יבוא ״או חייל כשירות קבע״.
,10

בסעיף 31א לחוק העיקרי ,אחרי ״בחייל משוחרר״ יבוא ״או בחייל בשירות קבע״.

תיקון סעיף 32

.11

בסעיף ) 32א( לחוק העיקרי ,במקום ״שנתיים״ יבוא ״שלוש שנים״.

החלפת סעיף 34

.12

במקום סעיף  34לחוק העיקרי יבוא:

פע

ש

״ ־ א

״ערעור לבית
ה מ ש פ ע

) .34א( התובע או קצין התגמולים רשאים לערער על החלטת ועדת
ערעור לפני בית המשפט המחוזי ,בנקודה משפטית בלבד.
)ב( בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשלושה ,והוא רשאי לאשר
את החלטת הועדה ,לבטלה ,לשנותה או להחזירה לועדה.
)ג( שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור
לפי סעיף קטן)א( ,את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.
)ד( פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור לפני בית
המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט
העליון.״

תיקון סעיף 36

.13

בסעיף  36לחוק העיקרי -
)(1

בסעיף ק ט ן ) א (

-

)א( בדישה ,אחרי ״חייל משוחרר״ יבוא ״או נכה״ ,ובמקום
״לתגמולים״ יבוא ״לתשלומים•׳:
)ב( בפסקה ) ,(1במקום ״בתגמולים״ ו״ותגמולים״ יבוא ״ ב ת ש 
לומים״ ו״ותשלומים״:
)ג(

בפסקה ) ,(2במקום ״תגמולים״ יבוא ״תשלומים״:

)ד( בפסקה ) ,(4אחרי ״להושיט כל עזרה״ יבוא ״שביקש קצין
תגמולים״ ,ובמקום ״לפי פסקה )(2״ יבוא ״לפי סעיף זה ,ולא יעשה כל
פעולה העלולה לפגוע בזכויות אוצר המדינה לפי סעיף זה או למנוע בעד
מימושן״:
)ה(

בפסקה ) ,(5אחרי ״ההענקה״ יבוא ״התשלומים״:

)0

אחרי פסקה ) (6יבוא:
״) (7נכה כאמור בסעיף קטן זה שעבר על איסור לפי סעיף
קטן זה או לא עשה את המוטל עליו לפיו ,רשאי קצין התגמו
לים לשלול ממנו כל זכות כאמור בסעיף קטן זה ,כולה או
מקצתה.״:

)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״גב( בסעיף זה -
״תשלומים לפי חוק זה״  -תגמולים ,הענקות ,תשלומים או כל טובת
הבאה ,המשתלמים או ניתנים לפי חוק זה:

70
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״פיצויים לפי חוק אחר״  -פיצויים ע ל נזקים אזרחיים או פיצויים לפי
פקודת הפיצויים לעובדים3 1947 ,״.

.14

בסעיף 43ב לחוק העיקרי ,במקום הרישה המסתיימת במלים ״יחולו הוראות אלה״

תיקון סעיף

43ב

יבוא:
״)א( חייל משוחרר יקבל ,כמשך התקופה שבין הגשת תביעתו לבין
הכרתו כנכה ,טיפול רפואי ע ל חשבון המדינה,
)כ( היה לקצין התגמולים יסוד סביר להגיח שחייל משוחרר יוכר
כנכה ,יורה שיקבל במשך התקופה שבין הגשת בקשתו לפי הפרק הששי
לבין ההחלטה בה ,תגמולים המשתלמים לנכה לפי סעיף  !43שולמו התג
מולים ,יחולו הוראות אלה:״.

,15

בסעיף ) 45א( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (8יבוא:

תיקון סעיף 45

״) (9שיטת ההיוון לצורך סעיף  ,36של תשלומים לפי חוק זה
כמוגדר בסעיף ) 36ב(.״
 ,16בסעיף  6לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל ,* 1970-במקום ״) 18ב(
ו־)ג(״ יבוא ״) 18ד( ו־)ה(״.
) .17א( תחילתם של סעיפים  2 ,1ו־ 3מיום י״ג בניסן תשל״ז) 1באפריל  ,(1977אולם
לגבי התקופה שבין יום א׳ בניסן ת ש ל ״ ו )  1באפריל  (1976לבין י״ב בניסן תשל״ז )31
במרס  (1977יראו כאילו -
)(1

בהגדרת ״השכר הקובע״ שבסעיף  ,1במקום ״י״ג״ נאמר ״י״ב״;

)(2

בהגדרת ״הדרגה הקובעת״ שבסעיף  ,2במקום ״י״א״ נאמר ״י״:

)(3

בסעיף  ,3במקום ״י״ז״ נאמר ״ט״ז״.

תיקון היק התג־
מולים לנפגעי
פעולות איבה
הודאות מעבר

)ב( זכות ערעור לפי סעיף 12א לחוק העיקרי תהיה נתונה רק לגבי החלטה של
ועדה רפואית עליונה שניתנה לאחר תחילת חוק זה.
) 0הוראות סעיף  34לחוק העיקרי ,כנוסחו לפי חוק זה ,יחולו לגבי החלטה של
ועדת ערעור שניתנה לאחר תחילת חוק זה.
)ד( הוראות סעיף  11יחולו על זכות להגיש בקשה לפי סעיף ) 30א( לחוק העיקרי,
אף אם נתיישנה לפני תחילתו של חוק זה.
)ה( על אף האמור בסעיף ) 32ג( לחוק העיקרי ,זכאי נכה מכוח שירות כמשמעותו
בסעיף  (3) 1לחוק העיקרי להגיש בקשה לתגמול תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה.

יצחק נבון
נשיא המדינה

יגאל ידין
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

עזר ויצמן
שר הבטחון

 3ע״ר  ,1947תוס׳  ,1מסי  ,1604עמ׳ .193
* ס־״ח תש״ל ,עמי .126

מפר החוקים  ,929ט׳ באדר תשל״ט8.3.1979 ,
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת הבנקאות )מם׳  ,(13תשלי׳ט* 1979-
החלפת

סעיף

14ה

.1

בפקודת הבנקאות ,! 1941 ,במקום םעיף 14ה יבוא:

״רכישת אמצעי
ש ל י ט ה

ב ב נ

ק

11ה) .א( לא ירכוש אדם  -בעצמו או יחד עם הרוביו או עם אחרים
הפועלים בתיאום עמו דרך הבע — יותר מעשרה אחר! ים מסוג מסויים של
אמצעי שליטה בבנק ,אלא על פי היתר שנתן הנגיד.
ובי! ל א ירכוש אדם — בעצמו או י ח ד עם קרוביו או עם אחרים
הפועלים בתיאום עמו דרך קבע — שליטה בבנק ,אלא ע ל פי היתר שנתן
הנגיד.
)ג( מי שמחזיק אמצעי שליטה בבנק לא יעביר אותם לאחר
ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה ואין בידו ההיתר.
)ד( היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כ ל תאגיד
שבשליטת נ ע ל ההיתר.
)ה(

הוראות סעיף זה לא יחודו —
) (1על מי שרוכש אמצעי שליטה בהעברה על פי דין:
) (2על תאגיד הרוכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

)ו(

בסעיף זה ובסעיפים 14ו ו־  11ז

-

״אמצעי שליטה״  -כ ל אחד מאלה:
) (1זכות ההצבעה באסיפה כיי,ית של חכרה או בגוף מקביל
של תאגיד אחר:
)(2

הזכות למנות דירקטורים של תאגיד:

)(3

הזכות להשתתף ברווחי תאגיד:

) (4הזכות ל־תרת נכסי תאגיד בעת חיסולו ,לאחר סילוק
חברותיו:
״בנק״  -לרבות תאגיד שמתקיימות בו שתי אלה:
י ) (1היא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מםויים של
אמצעי שלימה בבנק פלוני:
) (2יותר מעשרה אחוזימ מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה
׳בבנקים;
״רכישה״ או ״החזקה״ — כיו במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע ל
נאמן או על ידי תאגיד נשלט:
ידי שלוח
״ ק ר ו ב ״ — מ זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,צאצא ב ן הזוג ,או בן ז ו ג ו
של כל אחד מאלה:
״שליטה״ — היכולת לכוון את פעילותו ש ל תאגיד ,למעט יכולת
הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת
בתאגיד ,וחזקה ע ל אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק
יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה
בתאגיד.
• נתקבל בכנסת ביום א׳ באדר תשל״ט ) 28בפברואר  ;(1979חלק מחוק זה הוא חלק מהצעת חוק הבנקאות )רישוי(,
תשל״ט— ,1978שפורסמה עם דברי הסבר בה״ח  ,1378תשל״ט ,עמי .49
 1עייר  ,1941תום׳  ,1עמי  ;85ס״ת תשל״ט ,עמי .47
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)ז( העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר חמש שנים או
קנם מיליון לירות :מי שהיה דירקטור או מנהל כללי של תאגיד שעה
שהתאגיד עבר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו
בה ,אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
) (1העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו
לדעת על העבירה:
) (2לאחר שנודע לו על כוונת התאגיד לעכור את העבירה,
הוא הודיע מיד למפקח על הענין.
מכירת אמצעי
ש ל י ט ה

ב ג נ

ק

 14ו) .א( רכש אדם אמצעי שליטה בבנק בניגוד להוראות סעיף  11ה,
או בהעברה על פי דין ,רשאי בית המשפט לבקשת המפקח ,למנות כונס
נכסים למכירת אמצעי השליטה.
)ב( לכונס נכסים שנתמנה לפי ס?ייף זה תהיה ,בכפוף להוראות
בית המשפט ,הזכות הבלעדית לה&עיל את א מ צ ע י השליטה שלגביהן
מונה ואת הזכויות הנובעות מהן ,עד אשר ימכרם.

דיווח על החזקה
י '
3

ש ל י ט ה

14ז) .א( המחזיק — בעצמו או יחד עם ?!רוביו או עם אחרים הפועלים
בתיאום עמו דרך קבע — יותר מעשרה אחוזים מסיג מסויים של אמצעי
שליטה בבנק ,ימסור למפקח ,ביום  1באפריל של כל שנה ובמועדים
אחרים שיהבע המפקח ,דין וחשבון ע ל החזקת אמצעי שליטה בידיו
ופרטים כפי שידרוש המפקח בדבר —
) (1חברי ההנהלה ובעלי אמצעי השליטה — אם המחזיק
הוא תאגיד:
) (2האנשים שהוא פועל כשלוח או כנאמן בשבילם
המחזיק הוא יחיד.

 -אם

)ב( העובר על הוראות סעי־ף זה ,דינו — מאסר חמש שניים או
קנם מיליון לירות :מי שהיה דירקטור או מנהל כלל־ של תאגיד שעה
שהתאגיד עבר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו
בו ,אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
) (1העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו
לדעת ע ל העבירה:
) (2לאחר שנודע לו על העבירה או על כוונת התאגיד
לעבור את העבירד ,הוא הודיע מיד למפקח על העני(־-.
בסעיף  3לחוק לתיקון פקודת הבנקאות )מס׳  ,(10תשל״ו—1978
.2
תשל״ט ) 31במרס (1979״ יבוא ״י״ ד בניסן תש״מ ) 31במרס (1980״.
.3

,2

במקום ״ ג ׳ בניסן

תחילתו ש ל סעיף  1ביום קבלת חוק זה בכנסת.
י ג א ל י ד •י ן

סגן ראש מממשלזז

רישוי סניפים

תחילה

שמחה

ארליך

ש ר האוצר

ממלא מקום ראש ממטשלה
יצחק נבון
נשיא המדינה
 2ם״ח תשל״ו ,עמי  ;210תשל״ח ,עמ׳ .206
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת העיריות )מס׳ ) (24תיקון( ,תשל״ט* 1979-
הוספת סעיף 29

,1

אחרי סעיף  28לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס׳  ,(24תשל״ט— ,!1978יבוא:
״החלה על
מ ו ע צ ו ח

מ ק י מ

'י

ח

 .29על אף האמור בפקודת המועצות המקומיות ,2רשאי שר הפנים,
באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,לכלול בצו המועצות
המקומיות)א( ,תשי״א ,3 1950-בצו המועצות המקומיות)ב( ,ת ש י ״ ג -
* 1953־ ,ובצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח,5 1958-
הוראות כהוראות חוק זה ,כולן או מקצתן ,בתיאומים המחוייבים ל פ י
הענין.״

יגאל ידין
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

יצחק נבון
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביוב! א׳ באדר תשל״ט ) 28בפברואר  ;(1979הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1388תשלי׳ט,
עמ׳ .104
 1ס״ח תשל״ט ,עמי .6
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 3ק״ת תשי״א ,עמי .178
ק״ת תשי׳׳ג ,עמי .1174
 5ק״ת תשי״ח ,עמ׳ .1256
4
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

