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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון מס' 31
והוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[1)להלן-החוקהעיקרי(,1צהוספתסעיף27א
אחריסעיף27יבוא:

תגמולחוסרפרנסההמשולםמכוחסעיף6לחוק  כללי
התשי"ט-1959 ושיקום(, )תגמולים הנכים 
)להלן-החוק(,ניתןלנכיםשלאאיבדואתכושרעבודתם
לדמי תחליף )מעין בעבודה שיקום בהליכי ושנמצאים
אבטלה()להלן-תגמולחוסרפרנסה(צתנאילקבלתוהוא
עמידהבמבחןהכנסהשלפיואיןלנכההכנסהמכלמקור
שהוא)למעטהתגמוליםהמשולמיםלפיהחוק(העולהעל
מחציתהתגמולהבסיסיהמשולםלנכהבדרגתנכות100%
)מחציתהתגמולכאמורעומדתכיוםעלכ־2,500שקלים

חדשים(צ

תגמולנצרךהמשולםמכוחסעיף7לחוק,הואתגמול
זה תגמול החוקצ מכוח המשולם ביותר הגבוה המחיה
50%ומעלהשאיבדובאופן משולםלנכיםבדרגתנכות
או גופני מום בגלל עבודתם כושר את ולצמיתות מלא
שכלי,לפימבחניהכנסההקבועיםבסעיף7)ב(ו–)ג(לחוק

)להלן-תגמולנצרך(צ

כיום,מוגדר"נצרך"בחוקכמישאינויכוללהשתכר
למחייתוואיןלוהכנסהמספקתלמחייתו,הכולכמוגדר
ההכנסהשלפיהםמשולםהיום למבחני בחוקצבהתאם
פנסיות, זה )ובכלל מקצבאות הכנסות נצרך, תגמול
קצבאותשמשלםהמוסדלביטוחלאומי,ביטוחים(מנוכות
ניכר שחלק למרות וזאת הראשון, מהשקל מהתגמולים
מהןמשולמותלנכיםבשלעילותשאינןקשורותלנכות
זה ובכלל ובעקבותיו, הצבאי השירות במהלך שנגרמה
עילותהקשורותלתאהמשפחתישלהנכהצנוסףעלכך,
באופן הן אף מנוכות ומעבודה מנדל"ן מהון, הכנסות
חלקימהתגמולים:מנוכהמהםהחלקהעולהעלסכום
שלכ־2,500שקליםחדשים-מחציתהסכוםשנקבעלפי
החוקכהכנסהמספקתלמחייתושלאדםוהתלוייםבו,

כלומרמחציתהתגמולהבסיסיצ

תגמולמחיהנוסףהמשולםמכוחהחוקהואתוספת
בסעיף מוסדרת אשר מוקדמת, פרישה עקב מיוחדת
מוקדמת פרישה שפרש נכה סעיף, אותו לפי לחוקצ 7ד
מעבודתועקבנכותו,ואינומסוגללעבוד)עלפיחוותדעת
מאתרופאשאושרהבידיקציןהתגמולים(,מקבלתוספת
לתגמולשגובההמשתנהלפיגילובמועדהפרישהכאמורצ

עלמבחניההכנסההמתואריםלעילנמתחהביקורת
קשהואףהוגשובעברהצעותחוקפרטיותשביקשולבטלם
ועדה הביטחון במשרד פועלת האחרונות בשנים כלילצ
שמינההמנהלהכללישלהמשרד,בראשותתא"לבמיל'
ראםעמינחצהוועדהשוקדתעלעריכתרפורמהכוללת

החוק, לפי לנכים המשולמים המחיה תגמולי בהסדרי
טרם אך שיקומי, חלופי מודל בחוק יעוגן שבמסגרתה

השלימהאתעבודתהצ

תגמולים הסדר של בחוק ועיגונו שגיבושו מאחר
המבוססעלמודלחלופיכאמור,טרםהושלמו,ובמטרה
שכושר או עבודתם כושר את שאיבדו לנכים לסייע
לקבוע, החוק להצעת 3 בסעיף מוצע נפגע, עבודתם
כהוראתשעהלתקופהשלשנה)להלן-תקופתהוראת
השעה(,כיבמהלךאותהתקופהלאיובאובחשבוןלצורך
קבלתתגמולמחוסרפרנסה,תגמולנצרךאותגמולימחיה
המשולמיםמכוחנוהליאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון
)להלן-אגףהשיקום(,הכנסותשלהנכהמכלמקורשהוא
תקופת תום בטרם שאם מובן מעבודהצ הכנסות שאינן
תגמולים הסדר של בחוק עיגונו יושלם השעה הוראת
המוצע בהסדר צורך עוד יהיה שלא הרי כאמור, חדש

באותוסעיףצ

ביחסלתגמולנצרך,מוצעכימבחןההכנסהבתקופת
הוראתהשעהיתחשברקבהכנסותהנכהשהןהכנסות
מעבודהכהגדרתןהמוצעת,וכמוכן,במטרהלעודדאת
הנכיםלעבודולובאופןחלקיומוגבלחרףנכותם,מוצע
כיהכנסההעולהעלשכרהמינימוםבמשקתנוכהבאותה
תקופהבאופןחלקיבלבדמהתגמוליםצלצדזאת,מוצע
לקבועכינכהשהכנסתוהשנתיתהממוצעתמעבודהעולה

עלהשכרהממוצעבמשקלאיהיהזכאילתגמולנצרךצ

נוסףעלכך,מוצע,במסגרתהוראתהשעהכאמור,
שיקומיים משיקולים ולאפשר לחוק 7ד סעיף את לתקן
לנכיםשפרשופרישהמוקדמת,לעבודלמחייתםולובאופן
מוגבל,עדלגובהשכרהמינימוםלחודש,בלישיאבדואת

זכאותםלתוספתהמיוחדתהמשולמתמכוחאותוסעיףצ

להסדיראתסמכות החוקמוצע, 1להצעת בסעיף
אגףהשיקוםלקבלמרשותהמסיםבישראל)להלן-רשות
המסים(מידעעלאודותהכנסותיהםמעבודהשלהנכים,
לתגמולימחיהמכוחהחוק, וזאתביחסלנכיםהזכאים
המשולמיםבהתאםלמבחניהכנסהצההסדרהמוצענועד
לאפשרלאגףהשיקוםלפעולבצורהיעילהליישוםהחוק
לצד הנכיםצ על המוטל הבירוקרטי הנטל את ולהפחית
שיועבר לכך המתנגדים לנכים לאפשר מוצע האמור,
מידעעלאודותיהםלאגףהשיקום,להודיעעלכךלקצין
התגמולים,ובהתאם,הםיידרשולעמודבכלליםהמקובלים

להוכחתגובההכנסותיהםמעבודה,הכולכמפורטלהלןצ

ס"חהתשי"ט,עמ'276;התשע"ז,עמ'238צ 1
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"קבלתמידע
מרשותהמסים

בישראל

בלילפגועבהוראותסעיף27,ועלאףהאמורבכלדין,27אצ )א(
רשאיקציןתגמוליםלקבלמאתמנהלרשותהמסיםבישראל
)בסעיףזה-הרשות(אומישהואהסמיךלענייןזה,מידע
כמפורטלהלןהנמצאבידיהרשות,לצורךקביעתזכאותושל
המבקשלתשלומיםלפיחוקזה,שהזכאותלקבלם,שיעורם

אואופןחישובםתלוייםבהכנסתומעבודהשלהמבקש:

מידעעלאודותהכנסהמעבודהשלמבקשבשנת )1(
המסהקודמתלמועדדרישתהמידע;

מידעבדברשומותניכוייםשנערכולמעסיקשל )2(
המבקשבידיהרשותוכןשומותשהוצאולמבקשבידי
הקודמת המס בשנת מעבודה הכנסה לגבי הרשות

למועדדרישתהמידעצ

קציןתגמוליםיבקשמידעכאמורבסעיףקטן)א(רקאם )ב(
הואנדרשלצורךהתכליתהאמורהבאותוסעיףקטן,ובמידה
שנדרש,ובלבדשנתןלמבקשהזדמנותלסרבלהעברתהמידע

כאמורוהמבקשלאהודיעעלסירובכאמורצ

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יימסרלקציןהתגמולים )ג(
אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתו אלקטרוני, כמסר
התשס"א-22001,ואולםרשאימנהלהרשותלהורותכיפרטי
מידעמסוימיםיימסרולקציןהתגמוליםבדרךאחרת,אם

מצאכיקיימתמניעהלהעבירםכמסראלקטרוניכאמורצ

בסעיףזה- )ד(

"הכנסהמעבודה"-הכנסהלפיסעיף2)1(ו–)2(לפקודתמס
הכנסה3;

"קבלתמידע
מרשותהמסים

בישראל

בלילפגועבהוראותסעיף27,ועלאףהאמורבכלדין,27אצ )א(
רשאיקציןתגמוליםלקבלמאתמנהלרשותהמסיםבישראל
)בסעיףזה-הרשות(אומישהואהסמיךלענייןזה,מידע
כמפורטלהלןהנמצאבידיהרשות,לצורךקביעתזכאותושל
המבקשלתשלומיםלפיחוקזה,שהזכאותלקבלם,שיעורם

אואופןחישובםתלוייםבהכנסתומעבודהשלהמבקש:

מידעעלאודותהכנסהמעבודהשלמבקשבשנת )1(
המסהקודמתלמועדדרישתהמידע;

מידעבדברשומותניכוייםשנערכולמעסיקשל )2(
המבקשבידיהרשותוכןשומותשהוצאולמבקשבידי
הקודמת המס בשנת מעבודה הכנסה לגבי הרשות

למועדדרישתהמידעצ

קציןתגמוליםיבקשמידעכאמורבסעיףקטן)א(רקאם )ב(
הואנדרשלצורךהתכליתהאמורהבאותוסעיףקטן,ובמידה
שנדרש,ובלבדשנתןלמבקשהזדמנותלסרבלהעברתהמידע

כאמורוהמבקשלאהודיעעלסירובכאמורצ

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יימסרלקציןהתגמולים )ג(
אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתו אלקטרוני, כמסר
התשס"א-22001,ואולםרשאימנהלהרשותלהורותכיפרטי
מידעמסוימיםיימסרולקציןהתגמוליםבדרךאחרת,אם

מצאכיקיימתמניעהלהעבירםכמסראלקטרוניכאמורצ

בסעיףזה- )ד(

"הכנסהמעבודה"-הכנסהלפיסעיף2)1(ו–)2(לפקודתמס
הכנסה3;

כאמור,מוצעלעגןבחוקהסדרלענייןהעברת  סעיף 1
ההסדר השיקוםצ לאגף המסים מרשות מידע 
)1(2 המוצעעניינובמידעעלאודותהכנסותלפיסעיף
של מעבודה, הכנסות כלומר הכנסה, מס לפקודת ו–)2(
מישהגישובקשהלתשלוםלפיהחוק,ובכללזהבקשה
- )להלן החוק לפי המשולם אחר לתשלום או לתגמול
מבקשים(,ומידעעלשומותניכוייםשנערכולמעסיקיהם
שהוצאו שומות על וכן הרשות בידי המבקשים של
למבקשיםבידיהרשותלגביהכנסתםמעבודהבשנתהמס
מי לגבי יועבר כאמור מידע המידעצ לדרישת הקודמת
שמבקשיםתגמולימחיהמכוחהחוק)כגוןתגמוליםמכוח
סעיפים7,6ו־7דלחוק(אותגמוליקיוםדומיםהמשולמים
בהתאםלנוהליאגףהשיקום,ואשרעמידהבמבחןהכנסות

מעבודהמהווהתנאילקבלתםצ

צ38א בסעיף הקיים להסדר דומה המוצע ההסדר
לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן
-חוקהביטוחהלאומי(,ונועדלהתגברעלחובתהסודיות

231לפקודתמסהכנסה,תוךמתןזכות הקבועהבסעיף
סירובלמבקשמבעודמועדצהעברתהמידעתאפשריישום
הבירוקרטי הנטל של והפחתה החוק הוראות של יעיל
לאגף לזמן מזמן להמציא שנדרשים הנכים על המוטל
השיקוםהצהרותואישוריםעלאודותהכנסותיהםצכמו
כןתאפשרהעברתהמידעקיצורהליכיטיפולבבקשות

לקבלתתגמולימחיהלפיהחוקוחידושםמזמןלזמןצ

במטרהלהגןעלפרטיותםשלהמבקשים,מוצעלקבוע
כיקציןהתגמוליםיבקשאתהמידעהאמוררקאםהוא
נדרש,בשיםלבלתכליתהמפורטתבסעיףקטן)א(כנוסחו
המוצע,ובמידהשנדרש,בלבדצכמוכן,מוצעלהסדיראת

אופןשמירתהמידעשיועברצ

יובהרכיהעברתהמידעלפיסעיף27אלחוק,כנוסחו
המוצעבסעיףזה,תתבצעבהתאםלתקנותהגנתהפרטיות
)תנאיהחזקתמידעושמירתווסדריהעברתמידעביןגופים

ציבוריים(,התשמ"ו-1986צ

ס"חהתשס"א,עמ'210צ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 3
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"מבקש"-מישהגישלקציןתגמוליםבקשהלתשלוםלפי
חוקזה;

"תשלומיםלפיחוקזה"-כהגדרתםבסעיף36)ב(צ"

תחילתושלסעיף1ביוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(צ2צתחילה )א(

שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהאוצר,רשאי,בצו,להקדיםאתהמועד )ב(
האמורבסעיףקטן)א(צ

בתקופהשמ־1בחודששלאחרתוםחודשמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-המועד3צהוראתשעה
הקובע(עדתום12חודשיםמהמועדהאמור,יקראואתהחוקהעיקריכך:

בסעיף1,אחריההגדרה"השכרהקובע"יבוא: )1(

""השכרהממוצע"-כמשמעותובסעיף2לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-1995צ)להלן-חוקהביטוחהלאומי(;

"שכרמינימום",לחודש-כהגדרתובחוקשכרמינימום,התשמ"ז-51987צ";

בסעיף6,בסעיףקטן)ב(- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

איןלוהכנסהכאמורבסעיף2)1(ו–)2(לפקודתמסהכנסה)להלן- )1("
הכנסהמעבודה(ולאמשולמיםלודמיאבטלהלפיפרקז'לחוקהביטוח

הלאומי;";

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילה"הכנסה"יבוא"הכנסהמעבודה"; )ב(

בסעיף7- )3(

להשתכר מסוגל אינו "הוא יבוא נצרך" "והוא במקום )א(, קטן בסעיף )א(
למחייתווהכנסתומעבודהאינהעולהעלהשכרהממוצע"ובסופויבוא"לעניין
סעיףקטןזה,"הכנסהמעבודה",שלנכה-הכנסתוהחודשיתהממוצעתשל

הנכהבשנתהמסשהיאהכנסהמעבודה";

מוצעלקבועכיהסדרהעברתהמידעמרשות  סעיף 2
הביטחון, במשרד נכים שיקום לאגף המסים 
ייכנסלתוקףבתוםשנת2022,וזאתכדילאפשרלרשות
העברת ולאמצעי לתשתית הנוגע בכל להיערך המסים
המידעלאגףהשיקוםצלצדזאת,מוצעלהסמיךאתשר
הביטחון,לאחרשהתייעץעםשרהאוצר,להקדיםבצואת

מועדכניסתושלההסדרהאמורלתוקףצ

כללי סעיף 3 

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעים 
תיקוניםבסעיפים7,6ו־7דלחוק,שיחולוכהוראתשעה
שלאחרתוםחודש ב־1בחודש שתחילתה שנה, למשך
מיוםפרסוםהחוקהמוצע)להלן-תקופתהוראתהשעה(צ

לפסקה )1(

מינימום",לחודש למונחים"שכר מוצעותהגדרות
ו"השכרהממוצע",עלדרךההפניהלחוקיםהרלוונטייםצ

לפסקה )2(

מוצעלקבועכיבתקופתהוראתהשעה,תנאילקבלת
תגמולחוסרפרנסה,הניתןלפיסעיף6לחוקלמישנמצא
בהליכישיקוםוהשמהבעבודה,הואשלאותואדםאין
הכנסהמעבודהולאמשולמיםלודמיאבטלהלפיפרק
ז'לחוקהביטוחהלאומיצכך,נכהשישלוהכנסותשאינן
הכנסותמעבודהאודמיאבטלהכאמור,יהיהזכאילתגמול

לפיסעיף6לחוקצ

לפסקה )3(

מבחן השעה, הוראת בתקופת כי לקבוע מוצע
ההכנסההמהווהתנאילקבלתתגמולנצרך,לפיסעיף7
לחוק,יהיההעדרהכנסהמעבודההעולה,בממוצעחודשי
)בחישובשנתי(,עלהשכרהממוצעבמשקצכך,יתחשבמבחן
ההכנסהרקבהכנסותמעבודהשלהנכה,ואילוכלהכנסה
מקצבאות רק, לא אך לרבות, שהוא, מקור מכל אחרת
שונות,פיצויים,תשלומיביטוח,פנסיות,לרבותגמלאות

ס"חהתשנ"ה,עמ'210צ צ

ס"חהתשמ"ז,עמ'68צ 5
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בסעיףקטן)א1(- )ב(

ברישה,המילים"בנוסףעלהאמורבסעיףקטן)א("-לאייקראו, )1(
במקום"והואנצרךתשולםלותוספתלתגמוליו"יבוא"וזכאילתגמולים

לפיסעיףקטן)א(,תשולםלו,נוסףעלהתגמוליםכאמור,תוספת";

בפסקה)1(,במקום"אילולאהיהנצרך"יבוא"אילולאהיהזכאי )2(
לתגמוליםלפיסעיףקטן)א(";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

נכההזכאילתגמוליםלפיסעיפיםקטנים)א(או)א1(,וישלוהכנסה ")ב(
)א(,העולהעלשכרהמינימוםלחודש, מעבודהכהגדרתהבסעיףקטן
מהכנסתו החלק מחצית קטנים סעיפים אותם לפי מתגמוליו תנוכה
מעבודהכאמורהעולהעלשכרהמינימוםלחודש;ואולם,פחתהתגמול
המשולםלנכהלפיסעיףקטןזהמהתגמוללפיסעיף5,ישולםלנכהתגמול

לפיאותוסעיףצ";

סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )ד(

בסעיף7ד,האמורבויסומןכסעיףקטן")א("ואחריויבוא: )צ(

נכהשמתקייםלגביוהאמורבסעיףקטן)א(,זכאילתוספתלתגמוליוכאמור ")ב(
באותוסעיףקטןאףאםישלוהכנסהמעבודה,ובלבדשההכנסהכאמוראינה

עולהעלשכרהמינימוםלחודשצ";

בסעיף7ה)א(,במקום"7)א(עד)ג("יבוא"7)א(ו–)ב("; )5(

"זכאי יבוא "נצרך" במקום מקום, בכל ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים 20א, בסעיף )6(
לתגמוליםלפיסעיף7";

בסעיף36א,המילים"]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(" )7(
-לאייקראוצ

בסעיףקטן)א1(- )ב(

ברישה,המילים"בנוסףעלהאמורבסעיףקטן)א("-לאייקראו, )1(
במקום"והואנצרךתשולםלותוספתלתגמוליו"יבוא"וזכאילתגמולים

לפיסעיףקטן)א(,תשולםלו,נוסףעלהתגמוליםכאמור,תוספת";

בפסקה)1(,במקום"אילולאהיהנצרך"יבוא"אילולאהיהזכאי )2(
לתגמוליםלפיסעיףקטן)א(";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

נכההזכאילתגמוליםלפיסעיפיםקטנים)א(או)א1(,וישלוהכנסה ")ב(
)א(,העולהעלשכרהמינימוםלחודש, מעבודהכהגדרתהבסעיףקטן
מהכנסתו החלק מחצית קטנים סעיפים אותם לפי מתגמוליו תנוכה
מעבודהכאמורהעולהעלשכרהמינימוםלחודש;ואולם,פחתהתגמול
המשולםלנכהלפיסעיףקטןזהמהתגמוללפיסעיף5,ישולםלנכהתגמול

לפיאותוסעיףצ";

סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )ד(

בסעיף7ד,האמורבויסומןכסעיףקטן")א("ואחריויבוא: )צ(

נכהשמתקייםלגביוהאמורבסעיףקטן)א(,זכאילתוספתלתגמוליוכאמור ")ב(
באותוסעיףקטןאףאםישלוהכנסהמעבודה,ובלבדשההכנסהכאמוראינה

עולהעלשכרהמינימוםלחודשצ";

בסעיף7ה)א(,במקום"7)א(עד)ג("יבוא"7)א(ו–)ב("; )5(

"זכאי יבוא "נצרך" במקום מקום, בכל ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים 20א, בסעיף )6(
לתגמוליםלפיסעיף7";

בסעיף36א,המילים"]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(" )7(
-לאייקראוצ

]נוסח )גימלאות( המדינה חוקשירות המשולמותמכוח
משולב[,התש"ל-1970,ומכוחחוקשירותהקבעבצבא־

הגנהלישראל)גימלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985,
וכיוצאבאלה,לאתובאבחשבוןצ

ולו לעבוד הנכים את לעודד במטרה כך, על נוסף
באופןחלקיומוגבל,חרףנכותם,מוצעכיהכנסהמעבודת
באופן תנוכה במשק, המינימום שכר על העולה הנכה
חלקיבלבדמהתגמוליםצעלפיהמוצע,ינוכהמהתגמולים
כאמורסכוםהשווהל־50%מחלקההכנסהמעבודתהנכה
התגמול אם ואולם במשקצ המינימום שכר על העולה
שישולםלנכהלאחרהניכויכאמורנמוךמגובההתגמול
הבסיסילפיסעיף5לחוק,ישולםלנכהתגמוללפיאותו

סעיףולאלפיההסדרהמוצעבפסקהזוצ

כאמור,נכהשהכנסתומעבודתועולהבממוצעשנתי
עלגובההשכרהממוצעבמשק,לאיהיהזכאילתגמול
שנקבע לנכים ניתן זה תגמול מלכתחילה שכן נצרך,
עבודתם,ומטרת כושר לצמיתותאת איבדו כי לגביהם
השינויהמוצעבפסקהזוהיאלאפשרלנכיםלהשתקםולו

באמצעותעבודהחלקיתומוגבלתצ

לפסקה )4(

מוצעלקבועכימישזכאילתגמולפרישהמוקדמת
לפיסעיף7דלחוק,יוכללהמשיךלקבלו,אףאםהואעובד
ומשתכרשכרשאינועולהעלשכרהמינימוםהחודשי
כושר את שאיבדו נכים גם לעודד במטרה זאת במשקצ
ונאלצולפרושפרישהמוקדמת,לעבודבאופן עבודתם

חלקיומוגבלצ

לפסקה )6(

סעיף20אלחוקמסדיראתזכאותםשלבניהמשפחה
את זה ובכלל מותו, לאחר תגמולים לקבלת הנכה של
הזכאותשלאלמנתנכהנצרךלקבלתגמולזההלתגמול
הניתןלאלמנתחיילצבאההגנהלישראלשנספהבמערכה
שנספו חיילים משפחות לחוק )2( או 7)ב()1( סעיף )לפי
במערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-1950(צמאחרשעלפי
המוצע,בתקופתהוראתהשעהיינתןהתגמוללפיסעיף7
לחוקלפיתנאיםמקילים,כמוצעבפסקה)3(,ולארקלנכה
שהואבגדר"נצרך"כהגדרתובחוק,מוצעלתקןבהתאם

אתסעיף20א)ב(ו–)ג(לחוקצ
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הוראתשעה
-תחולהוסייג

לתחולה

סעיפים6ו־7לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיף3)2(ו–)3(לחוקזה)בסעיףקטןזה-צצ )א(
סעיפים6ו־7החדשים(,יחולוגםעלנכהכהגדרתובחוקהעיקרי)בסעיףזה-נכה(,
שערבהמועדהקובעשולםלותגמוללפיסעיפים6ו־7לחוקהעיקריכנוסחםבמועד
האמוראושאושרהזכאותולתגמולכאמור;התנאיםלענייןהכנסהמעבודהאועבודה
כפישנקבעובסעיפים6ו־7החדשים,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןתשלום
מחיהמיוחד,המשולםבהתאםלהוראותנוהלשלאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון

)בסעיףזה-נוהליהאגף(צ

סעיף7דלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3)צ(לחוקזה)בסעיףקטןזה-סעיף7ד )ב(
החדש(,יחולגםעלנכהשערבהמועדהקובעשולםלותגמוללפיסעיף7דלחוק
העיקריכנוסחוערבהמועדהאמור;התנאיםלענייןהכנסהמעבודהאועבודהכפי
שנקבעובסעיף7דהחדש,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןתשלוםמחיהמיוחד

עקבפרישהמוקדמת,המשולםבהתאםלנוהליהאגףצ

הוראותסעיף7לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה)בסעיףקטןזה-סעיף )ג(
7החדש(,לאיחולולענייןנכהשמתקייםלגביוהאמורבסעיףקטן)ב(רישה,ויחולו
לענייןנכהכאמורהוראותסעיף7לחוקהעיקרי,כנוסחוערבהמועדהקובע)בסעיף
שנקבעו כפי עבודה או מעבודה הכנסה לעניין התנאים הישן(; 7 סעיף - זה קטן

בסעיף7החדשלאיחולולענייןתשלוםמחיהמיוחדעקבפרישהמוקדמת,המשולם
בהתאםלנוהליהאגףלנכהשערבהמועדהקובעשולםלותשלוםכאמוראושנקבעה
זכאותולתשלוםכאמור,ויחולולענייןתשלוםכאמורהתנאיםלענייןהכנסהמעבודה

אועבודהכפישנקבעובסעיף7הישןצ

לסעיף קטן )א( סעיף 4 

מאחרשההסדרהמוצעכהוראתשעהבסעיף 
3להצעתהחוקהואמיטיבלעומתההסדרהקייםהיום
החל יחול, סעיף באותו כנוסחו החוק כי מוצע בחוק,
קיבל האמור המועד שערב מי על גם הקובע, מהמועד
תגמוליםמכוחסעיפים7,6או7דלחוקאושנקבע,ערב
מאותו החל כלומר, לקבלםצ זכאי שהוא המועדהאמור,
מועד,יעודכנוהתגמוליםלכלהזכאיםהקיימים,וכןבקשות
חדשותייבחנובהתאםלהוראותהחוקכנוסחובסעיף3

האמורצ

נוסףעלכך,מכיווןשתגמולימחיהדומיםבעיקרם
ניתניםמכוחנהליםפנימייםשלאגףהשיקום)הוראותאגף
שיקוםנכיםמספר01צ85ו־02צ85()להלן-הוראותהאגף(
גםלנכיםשדרגתנכותםפחותהמ־50%,ובלבדשעמדו
באותםמבחניהכנסההקבועיםבסעיף7לחוק,מוצעכי
מבחניההכנסההמעודכניםכאמוריחולוגםביחסלאותם
תגמולים-תשלומימחיהמיוחדים-המשולמיםמכוח

הוראותהאגףצ

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מוצעלקבועכיהתיקוןהמוצעביחסלמקבליתגמול
3)צ(להצעתהחוק,יחול פרישהמוקדמתכאמור,בסעיף
גםעלמישקיבלאואושרלוערבהמועדהקובע,התגמול
האמור,מכוחסעיף7דלחוקצכמוכןמוצעכימבחןההכנסה
המעודכן,כמוצעבסעיף3)צ(האמור,יחולגםלענייןתשלום
מחיהמיוחדעקבפרישהמוקדמתהמשולםמכוחהוראות

האגףצ

עודמוצעלקבועכינכהשערבהמועדהקובעקיבל
אואושרלותגמולמכוחסעיף7דלחוק)תגמולפרישה
7לחוקכתיקונו מוקדמת(,לאיחולועליוהוראותסעיף
המוצעבסעיף3)3(להצעתהחוק,והואימשיךלקבלאת
התגמולמכוחסעיף7דלחוקכתיקונוהמוצעבסעיף3)צ(
להצעתהחוק,כלעודהואעומדבתנאיםלקבלתוצהוראה
דומהמוצעתגםלענייןנכהשערבהמועדהאמורקיבל
תשלוםמחיהמיוחדעקבפרישהמוקדמתמכוחהוראות

האגף,אושאושרהזכאותולתשלוםכאמורצ
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