רשומות

הצעות
י״ב באייר תשי״ב

חוק
 7במאי 1952
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.

מתפרסמות בזה הצעות חוקך מטעם הממשלה:

חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון( ,תשי״ב—1952
פירושים

תיקה

משמעותו של כל מונח בחוק זה — כמשמעותו בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
.1
תשייט—) * 1949להלן — החוק העיקרי(; וחוק זה ייקרא עם החוק העיקרי כאחד ,אם אין
כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין.
.2

סעי!* 1

סעיף  1לחוק העיקרי יחוקן כך:
)א( בהגדרה ״בן משפחה״ —
) (1במקום פסקה)ג( תבוא פסקה זו:
״)ג( הורה ,ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ ,שאין לו ,זולת הנכה ,יותר
משבי ילדים העומדים ברשות עצמם והוא אחד מאלה:
) (1אב בצדך שטרם מלאו לו חמישים שנהן
) (2אב שמלאו לו חמישים שנה ,ואין לו הכנסה מספקת למחיתו;
) >3אם שאין לה הכנסה מספקת למחיתה;״
) (2בפסקה )ד( ,בשורה השניה׳ במקום המלים ״אח שמלאו לו שמונה עשרה
שנה״ יבואו המלים ״אח העומד ברשות עצמו״;
)ב( אחרי ההגדרה ״נצרך״ יבואו הגדרות אלה:
״ ״עומד ברשות עצמו״ פירושו — אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה ואיננו
נצרך;
״אדם שאינו מסוגל להשתכר למחיתר׳ פירושו — אדם שאינו מסוגל להשתכר
למחיתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי ,ובן אדם שהוכר,
לפי כללים שייקבעו בתקנות ,כבלתי מסוגל להשתכר למחיתו;
״הכנסה מספקת למחית אדם״ פירושו — הכנסה שהוכרה כמספקת למחיתו
של אדם והתלויים בו ,לפי כללים שייקבעו בתקנות.״

תיקון
םעי

*

תישי!
י'*
1 1 0

4

5

החלפת
סעי)* 6

)א( סעיף  4לחוק העיקרי יתוקן כך:
.3
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום המלים ״חמש לירות״ יבואו המלים ״עשר לירות״:
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום המלים ״שבע לידות״ יבואו המלים ״ארבע עשרה
לירות״.
)ב( הוראות סעיף קטן)א( לא יחולו לגבי חייל משוחרר שהגיש את בקשתו להענקה׳
כאמור בסעיף  16לחוק העיקרי ,לפני תחילת תקפו של חוק זה.
 . .4סעיף  5לחוק העיקרי יתוקן כך:
)א( בפסקה ) (1במקום המלים ״שתים עשרה לירות״ יבואו המלים ״עשרים ושלוש
לירות״;
)ב( בסופה של פסקה ) (2ייווספו המלים ״וארבע לירות לחודש — בעז־ כל ילד;״
במקום סעיף  6לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

.5
1
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ספר החוסים  25מיום כ״א בא5ו 5תש״ט ) ,(15.9.49עמ׳ .278
הצעות חוק  ,115י״ב באייר תשי״ב.7.5.1952 ,

; ^ ו ^ ^ צ ו } ;:ל^ )א( נכה שדרגת נכותו אינה ©ז^'עד 50%והיא 5ח^1ז-םי—1%%
ישולמו־ לו כל ימי חייו* בהתאם לדרגת ־נכותו מזמן לזמן ובהתאם למ0פר
בני משפחתו מזמן אמן ,תגמולים בסכום שהיחס שבינו ובין סך כל
התגמולים שהיה זכאי להם אילו היתה דרגת נכותו 100%׳ שווה ליחס
שביןיאחוז נכותו ובין מאה.
7

)ב( היה אותו נכה מחוסר פרנסה ,רשאי קצין תגמולים להורות,
כי ישולמו לנכה ,כל עוד הוא מחוסר פרנסה ,תגמולים בשיעור גבוה
משנקבע בסעיף קטן )א( ,ובלבד שלא יעלה על שיעור התגמולים שהיה
מקבל אותו נכה אילו היתה דרגת נכותו .100%
)ג( ״נכה מחוסר פרנסה״ הוא נכה שאין .לו הכנסה מכל מקוד
שהוא ,פרט לתגמולים לפי חוק זה׳ ושהוכיח.לקצין התגמולים ,לפי כללים
שייקבעו בתקנות ,כי הוא.עשה את כל אשר ביכלתו ,כדי לקבל הכנסה
כאמור.״
בסעיף  7לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה:

.6

״)אא( היה נכה בעל דרגת נכות מיוחדת זקוק ,מחמת נכותו זו ,לטיפול אישי רצוף
ואין׳ הוא מקבלו על חשבון המדינה ,רשאי קצין' התגמולים להורות ,כי ישולמו
לאותו נכה ,כל .עוד הוא זקוק לטיפול כאמור ,תגמולים מיוחדים בשיעור גבוה
משנקבע בסעיף קטן)א( ,ובלבד שלא יעלה על סכום השכר החדשי הממוצע שמקובל
־ לשלם במקום מגוריו של הנכה לאדם המועבר בטיפול כזה.״

תיקח
0עי1י 7

:

.7

בסעיף  12לחוק העיקרי אחרי סעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה:
״)אא( קצין תגמולים רשאי ,בתנאים שייקבעו בתקנות ,לערער לפגי ועדה רפואית
עליונה על בל החלטה של ועדה רפואית.״

חיסון
םעין* 12

.8

בסעיף  13לחוק העיקרי אחרי סעיף קטן)ד( יבוא סעיף קטן זה:
״)ה( גבה שלא גבה תגמול או הענקה תוך שנה מיום התשלום או תוך שנה מיום
:תחילת תקפו של חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון( ,תשי״ב— ,1952הכל לפי
התאריך המאוחר יותר — תפקע זכותו לקבלם׳ אלא &ם הורה קצין תגמולים הוראה
אחרת.״

תיקוז
םעי13 *1

.9

אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

תופפת
'םעיו*  16א

.התישנות
תביעות

16א .הזכות להגיש בקשה ,כאמור בסעיף  ,16מתיישנת במועד המאוחר
משלושה אלה:
) (1בתום שתי שנים מהיום שבו לקה החייל המשוחרר בנכות
המזכה אותו בהענקה או בתגמול שהוא מבקשו!
) (2כתום שתי שנים מיום שחרורו של החייל משירותו
הצבאי;
) (3כתום,ששה חדשים מיום תחילת תקפו של חוק הנכים
)תגמולים ושיקום()תיקון( ,תשי״ב—.1952״

בסעיף ) 17א( לחוק העיקרי תוחלף הנקודה שבסופו בפסיק ,ואחריו יבואו המלים
.10
״אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערעור לתקופה נוספת שלא תעלה על ארבעה
עשר יום*.
הצעות חוס  ,115י׳׳ב כאייר תעי״ב.7.5.1952 ,

גזיקוז
פעי* 17
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תוספת
סעי17 >1א

אחרי סעיף•• 17לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
,11
17א .קצין תגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בכל בקשה ,אף אם
״החלטות
ניתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף  ,17אם הוכח ,כי
י
ההחלטה הושגה על ידי מעשה או חדלה המהווים עבירה פלילית ,או אם
נתגלה על סמך ראיות הדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת,
כי אותה החלטה בטעות יסודה.״
ח ד ש

ת

במקום סעיף  18לחוק העיקרי יבוא סעיף זה!

הח5פח
םעיו* 18

.12

תוספת
םעי18 1א

אחרי סעיף  18לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
,13
18א) .א( חייל משוחרר הזכאי ,בשל נכות שלקה בה ,להענקה או לתג־
״תאומים
מולים לפי חוק זה והוא זכאי ,בשל המחלה ,החבלה או החמרת המחלה,
ופיצ"״^"
5פי חוק אחר שכתוצאה מהן לקה באותה נכות ,גם לפיצויים לפי חוק אחר ,יחולו עליו
הוראות אלה:

,,הפחתות

.18

)א(

בסעיף זה —

״הכנפה״ פירושו — הכנסה מכל מקור שהוא ,לרבות כל תמיכה
וטובת הנאה ,פרט לתגמולים לפי חוק זה:
׳,תקופת חשבון״ פירושו — תקופה של ששה חדשים מיום 1
באפריל עד יום  30בספטמבר או מיום  1באוקטובר עד יום  31במרס ?
״הסכום הקובע״ בתקופת חשבון מסויימת ,פירושו —
) (1לגבי נכה שעיקר הכנסתו באותה תקופה היא משכורת
או שכר המשתלמים לעובד על ידי מעבידו — סכום התגמולים
שהיו מגיעים לפי סעיף  6לחייל משוחרר שדרגת נכותו 75%
ושהרכב משפחתו כהרכב משפחת הנכה;
) (2לגבי נכה אחר — סכום התגמולים האמורים כשדרגח
הנכות היא ,60%
)ב( נכה שהכנסתו החדשית בתקופת חשבון מסרימת עלתה
בממוצע על הסכום הקובע לגבי אותו נכה ,יופחתו תגמוליו בכל חודש של
תקופת החשבון שלאחר התקופה האמורה בסכום השווה ל־ 90%מההפרש
* שבין הכנסתו האמורה ובין הסכום הקובע ,ובלבד שסכום ההפחתה לא
יעלה על  75%מהתגמולים שהיו מגיעים לו ,אלמלא הוראות סעיף זר״
)ג( נכה חייב למסור מדי פעם בפעם לקצין תגמולים פרטים על
הכנסתו בצורת דין וחשבון חדשי או בכל צורה אחרת ,הכל כפי שידרוש
קצין התגמולים בהודעה בכתב ובמועד שייקבע בהודעה .כאמור.
)ד( קצין תגמולים רשאי להורות ,כי תגמוליו של הנכה יופחתו
תוך תקופת חשבון מםויימת כמפרעה על חשבון ההפחתה שיש לעשותה
בתקופת החשבון שלאחריה ,כאמור בסעיף קטן )ב( ,ובלבד שסכום
ההפחתה הזמנית לא יעלה —
) (1לגבי נכה שמילא חובתו לפי סעיף קטן)ג( — על סכום
ההפחתה ,שתחושב לפי הפרטים שמסר כאמור ,בדבר הכנסתו:
) (2לגבי נכה שלא מילא את חובתו האמורה — על 75%
מהתגמולים שהיו מגיעים לו ,אלמלא הוראות סעיף זה.״
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הצעות חוש  ,115י״ב באייר תעי׳*.7.5.1952 ,

) (1הוא רשאי לנקוט:צעדים׳משפטיים ,כדי לזכות בהענקה
או בתגמולים לפי חוק זה וכן בפיצויים לפי החוק ,האחר ,אך
לא יגבה פיצויים לפי החוק האחר והעבקה או תגמולים־ לפי
חוק זה כאחד;
) (2שולמו לו :הענקה או תגמולים לפי חוק זה ,זכאית
המדינה להיות מפוצה בעד תשלומים אלה׳ מידי האדם שעליו
מוטלת החובה לשלם לו פיצויים לפי החוק האחר ,עד לסכום
אותם הפיצויים;
) (3שולמו לו פיצויים לפי החוק האחר ,לא יחולו עליו שאר
הסעיפים של חוק זה ,אלא במידה שקצין תגמולים יראה
לנבון.
)ב( בסעיף זה ״פיצויים לפי חוק אחר״ פירושו — פיצויים על
נזקים אזרחיים או פיצויים לפי פקודת הפיצויים לעובדים 1947 ,או דיה.״
 .14במקום סעיף  19לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
) .19א( קצין.תגמולים רשאי להורות בכל עת על בדיקתו מחדש של
״בדיהות
חרמות
נכה.
)ב( קצין תגמולים חייב ,לפי דרישת נכה ,להורות על בדיקתו
מחדש ,אם עברו לפחות ששה חדשים מיום קביעת דרגת נכותו לאחרונה.
)ג( הורה קצין תגמולים על בדיקתו מחדש של נכה ,יהיה הנכה
חייב להתייצב ,בזמן .ובמקום שנקבע לפי ההוראה ,בפני ועדה רפואית
ולהיבדק כל בדיקה שתידרש לשם קביעת דרגת נכותו מחדש.
<ד( הורה קצין תגמולים על בדיקתו מחדש של נכה ,והנכה לא
מילא חובה מן החובות המוטלות עליו לפי סעיף קטן)ג( ,ומיום קביעת
דרגת נכותו לאחרונה ועד מועד בדיקתו החדשה עברו לפחות ששה
חדשים — רשאי קצין תגמולים להורות על הפחתת תגמוליו עד אשר
ימלא אותה חובה.
)ה( הוצאות של בדיקה שקצין תגמולים הודה עליה לפי סעיף
קטן )ב( יהיו על הנכה ,אלא אם הודה קצין התגמולים הוראה אחרת או
אם קבעה הבדיקה ,כי חל שינוי בדרגת נכותו .היו ההוצאות על הנכה,
רשאי קצין תגמולים לראותם ככספים שסעיף ) 13ד( הל עליהם.

החלפת
םעי!9 «1

 .15אחרי סעיף  19לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
,׳שינוי יםורי 19א) .א( נכה המקבל תגמולים לפי חוק זה וועדה רפואית ,או ועדה
בדדנת הנכלת רפואית עליונה ,קבעה לו מחדש דרגת נכות פחותה מ־ ,50%וכן נכה
שקיבל הענקה לפי סעיף  4וועדה כאמור קבעה לו מחדש דרגת נכות של
 50%ומעלה )לשתי הדרגות ייקרא בסעיף זה — הדרגה החדשה( ,יחולו
עליו הודאות אלה:

הוספת
סעיוי *19

) (1היתד! הדרגה החדשה פחותה מ־ — 50%תפקע מיום
תחילת דרגתו החדשה זכותו של הנכה לקבל תגמולים,
ובמקומם תשולם לו הענקה בהתאם לדרגתו החדשה ,כאמור
בסעיף  ; 4ואם שולמו לו תגמולים לחשבון הזמן שלאחר יום
תחילת דרגתו החדשה ,ייזקפו התגמולים האלה על חשבון
ההענקה;
ע׳׳ר מס׳  1604מיום  ,16.8.47תום׳  ,1עטי .153
•חצעוח מוק  ,115י״ב באייר ת<8י״ב.7.5.1952 ,
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) (2היונה הדרגה החדשה  50%או למעלה מזה — ישולמו
לו מיום תחילת דרגתו החדשה תגמולים חדשיים לפי אותה
דרגה! עלתה ההענקה שקיבל על סך כל התגמולים המשוערים
בעד התקופה שלפני יום תחילת דרגתו החדשה׳ יראו את
ההפרש ככספים שםעיף ) 13ד( חל עליהם.
)ב( בסעיף זה׳ ״תגמול משוער״ פירושו — התגמול שהיה מגיע
לנכה שדרגת נכותו פחותה מ־ ,50%אילו חל סעיף  6גם על נכה בעל
דרגת נכות כזו.
תיקון
סעי]* 21

החלפת
סעי24 *1

בסעיף ) 21ב( לחוק העיקרי תוחלף הנקודה שבסופה בפסיק ואחריו יבואו המלים!
.16
״לרבות הסתמכות ,בשאלה רפואית ,על חוות דעת של ועדה רפואית או ועדה רפואית
עליונה ,שתינתן לפי דרישת קצין תגמולים או ועדת ערעור.״
במקום סעיף  24לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

.17

״סילוק
םילוות שיקום

) .24א( קיבל נכה ,בין לפני תחילת תקפו של חוק הנכים )תגמולים
ושיקום( )תיקון( ,תשייב— ,1952ובין לאחר מכן׳ הילווה שיקום מאוצר
המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה ,רשאי
קצין תגמולים —
) (1לגבי נכה שסעיף  4חל עליו — לזקוף מילווה זה על
חשבון ההענקה שהנכה זכאי לה לפי אותו סעיף;
) (2לגבי נכה הזכאי לתגמולים — להורות שיעכבו מתגמוליו
החדשיים חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שהמילווה
יסולק במלואו.
)ב( ״מילווה שיקום״ פירושו בסעיף זה — מילווה שקצין תגמולים
משוכנע בו שניתן למטרות שיקום.״

תוספת
סעיוי 25א

אחרי סעיף  25לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

,18

״םסל הנכים

25א) .א( ועדה ,שאופן הרכבתה וסמכויותיה ייקבעו בתקנות ,תעניק
לכל נכה שדרגת נכותו היא  35%או יותר סמל מיוחד )להלן — סמל
הנכים( ,וכן רשאית הועדה להעניק את הסמל לנכה שדרגת נכותו פחותה
מ־ 35%אך אינה פחותה מ־ ,20%אם היא סבורה ,כי הוא זכאי לסמל
מחמת סוג נכותו .מקבל הסמל רשאי לענדו כל עוד הוא נכה כאמור.
)ב( צורת סמל הנכים ,ממדיו ודרכי הענקתו ,ההוראות בדבר
ייצורו ,בדבר המסחר וכל שימוש אחר בו ובדבר האופן שבו יחזיר את
הסמל ,מי שפקעה זכותו לענדו — ייקבעו בתקנות.״

תיקוז
סעיף 26

,19

סעיף  26לחוק העיקרי יתוקן כך:
)א( סעיף קטן)ג( יסומן כסעיף קטן)ד(:
)ב( אחרי סעיף קטן)ב( יבוא סעיף קטן זה:
״)ג( אדם שענד את סמל הנכים׳ או סמל הדומה לו עד כדי להטעות ,ולא היה
רשאי לענדו ,או שעשה בהם כל דבר אחר שלא הותר לעשותו ,דינו — מאסר
עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני הענשים באחד.״

204

הצעות חוק  ,115י״ב באייר תשי״ב,7.50952 ,

^:ץ^^^ קןוק;העיקרייי^ז03
:

;

י?.'.':יי"• ׳־
1

•י•־' -"-.ף׳
,

)א( בסעיף קטן)א( אחרי המלים ״בחבלה שנחבל״ ייווספו המלים ״או במחלה
שהחמירה״.
) ס בסעיף קטן)ג( במקום המלים ״מכשירים רפואיים ואברים מלאכותיים״ יבואו
המלים ״מכשירים רפואיים ,תותבות ,מכשירים אורטופדיים ,מכשירי תנועה לקיטעים
ולמשותקים וכלבי־בחיה לעוורים והשתתפות בהוצאות החזקתם של כל אלה.״
.21

תחילת תקפו של חוק זה הוא מיום ג׳ בטבת תשי״ב ) 1בינואר .(1952

דברי

הסבר

החוק המוצע בא להכניס לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשייט— ,1949תיקונים
שהצורך בהם נתגלה תוך שתי שנות הפעלתו של החוק ,ואלה התיקונים:
< (1לפי החוק הקיים אין נכה זכאי לתוספת תגמול בעד הודו ,אם ההורה מסוגל
להשתכר למחיתו או אם יש לו הכנסה מספקת למחיתו ..נתעורר ספק לגבי התנאים שבהם
יש לראות.אדם כבלתי מסוגל להשתכר למחיתו ולגבי שיעור ההכנסה שיש לראותה כמספקת
למחיה .החוק המוצע בא לסלק את הספקות על ידי תוספת הגדרות למונחים אלה.
) (2לפי החוק הקיים ,זכאי נכה לתוספת תגמול בעד הורו ,כשאין להורה זה זולת
הנכה ,אלא ילד אחד שמלאו לו שמונה עשרה שנה .החוק המוצע בא לקבוע כי —
)א( הורה חורג והורה מאמץ יהיה דינם כדין הורה טבעי;
)ב( ! בגרותם בלבד של ילדי ההורה ,זולת הנכה ,לא תגרע מזכותו של הנכה
לקבל תוספת תגמול בעדו .ילדים אלה צריכים להיות לא רק מבוגרים׳ אלא גם
עומדים ברשות עצמם ,כלומר בני שמונה עשרה ומעלה המסוגלים להשתכר
למחיתם או בעלי הכנסה מספקת למחיתם הם ולתמיכה בהודה.
)ג( הנכה יהיה זכאי להגדלת תגמולו בגלל הורו ,גם אם יש להורה זולתו עוד
שני ילדים העומדים ברשות עצמם.
) (3לפי החוק הקיים זכאי נכה להגדלת תגמולו בגלל אחיו או אחותו היתומים ,אם
אין לתם זולתו אח או אחות שמלאו להם שמונה עשרה שנה .לפי החוק המוצע תהיה הגדלה
זו מותנית בכך ,אם אין ליתומים זולתו אח או אחות העומדים ברשות עצמם.
) , (4לפי החוק הקיים נכה בעל .דרגת.נכות פחותה מ־  50%אינו מקבל תגמולים
חדשיים ,אלא הענקה חד פעמיה בשיעור של חמש לירות לכל אחוז נכותו ,אם דרגת נכותו
פחותה מ־ 40%או בשיעור של שבע לידות — אם דרגת נכותו היא  40%או יותר .החוק
המוצע בא להכפיל את שיעורי ההענקה החד פעמית.
) (5לפי סעיף  5לחוק הקיים ,מגיע לנכה בעל דרגת נכות של  ,100%תגמול חדשי
המצטרף מתשלום ייסודי ומתוספת יוקר .התשלום היסודי מורכב מסכום של שתים עשרה
לירות — בעד הנכה; שלוש לירות — בעד האשה! ושתי לירות — בעד כל בן משפחה
אחר .לפי החוק המוצע יוגדל תשלום היסוד האמור לנכה בעל דרגת נכות של ; 100%
ובהתאם לכך יוגדלו גם תגמוליהם של נכים בעלי דרגת נכות הפחותה מ־ .100%לאחר
קבלת החוק המוצע יהיה לסעיף  5הנוסח הבא:
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נכה שדרגת נכותו היא  100%ישולמו לו כל ימי חייו׳ בהתאם
״תנםולים 5נכים .5
י למספר בני משפחתו מזמן לזמן ,תגמולים אלה:
היא
) (1עשרים ושלש לירות לחודש — בעד הנכה!
) (2שלוש לירות לחודש — בעד אשה; וארבע לירות לחודש בעד
כל ילד;
) (3שתי לירות לחודש בעד כל בן משפחה אחר;
) (4תוספת יוקר בשיעור תוספת היוקר הנהוגה מזמן לזמן לגבי
עובד מדינה שהרכב משפחתו הוא כהרכב משפחת הנכה ,ושמשכורת
היסוד שלו שווה לסך הכל של התגמולים המשתלמים לנכה על פי
פסקות ) (2) ,(1ו־)\(3
לפי אינדכם יוקר המחיה של  380נקודות ,בתוספת האינדכס החדש של  107נקודות,
נכה• רווק  100%נכות שהיה זכאי לתגמול בשיעור של  39.205לירות ,יקבל לפי החוק המוצע
 54.576לירות .ונכה נשוי עם שני ילדים יקבל במקום  58.379לידות —  74.430לירות.
) (6נכה שדרגת נכותו פחותה מ־ 100%זכאי ,לפי סעיף  6לחוק הקיים ,לתגמולים
קטנים מתגמוליו של נכה בדרגת נכות 100%׳ ביחס השווה לאחוז דרגת נכותו .ההנחה היא,
שכשרו של נכה להשתכר למחיתו גדל במידה שדרגת נכותו קטנה .אולם יש אשר נכה
שדרגת נכותו קטנה מ־ 100%אינו מקבל ,מסיבות שאינן תלויות בו ,הכנסה נוספת על
התגמולים שהוא זכאי להם והוא נמצא ־מחוסר הכנסה מספקת כדי מחיתו .החוק המוצע בא
למנוע מצב כזה ומאפשר לנכה האמור לקבל תגמולים גדולים יותר אם יוכיח ,כי על אף
מאמציו ,אין לו הכנסה חוץ מתגמולים ,אך גם תגמולים מוגדלים אלה לא יעלו על שיעור
התגמולים של נכה שדרגת נכותו היא .100%
) (7לפי סעיף  7לחוק הקייס מגיעים לנכה בעל דרגת נכות מיוהדת)כגון — משותק
שיתוק מלא ,קיטע בשתי רגליו( ,נוסף על התגמולים הרגילים׳ תגמולים מיוחדים ,כמפורט
באותו סעיף ,שאינם יכולים לעלות על עשרים לירות לחודש.
יש ונכים בעלי דרגת נכות מיוחדת זקוקים לטיפול רצוף מצד מטפל מיוחד והסכום
האמור של התגמולים המיוחדים אין בו בדי לכסות את שכרו של המטפל הזה .בא החוק
המוצע להתיר לקצין התגמולים לשלם לנכה כזה תגמולים מיוחדים ,העולים על עשרים
לירות עד כדי שיעור השכר החדשי הממוצע הנדרש בעד טיפול רצוף מאותו סוג.
) (8לפי סעיף  12לחוק הקיים׳ רשאי הנבדק על ידי ועדת רפואית ,והוא בלבד,
לערער על החלטתה בפני ועדה רפואית עליונה .׳החוק המוצע בא לתת זכות ערעור ,כאמור,
גם לקצין התגמולים.
) (9יש מקרים ונכים מסרבים לקבל כספים שהועמדו לרשותם או נמנעים מלגבות
אותם׳ ללא צידוק מספיק .החוק המוצע בא לקבוע ,כי אין לצבור תגמולים או הענקות תקופת
זמן העולה על שנה.
) (10התובע תגמול או הענקה חייב להגיש בקשה על כך לקצין התגמולים ,וקצין
התגמולים צריך לבדר את הבקשה ולהחליט לפיה ,אם התובע זכאי לתגמולים או להענקה
שהוא מבקשם .החוק הקיים אינו מגביל את הזמן להגשת הבקשה על ידי התובע .החוק המוצע
בא להוסיף סעיף 16א לחוק הקיים שמטרתו להגביל את זמן הגשת הבקשה לשנתיים מהיום
שבו נולדה העילה לבקשה או מיום שחרורו של הנבה משירותו הצבאי ,הכל לפי התאריך
המאוחר יותר .תובעים שעילת תביעתם נולדה לפני תחילת תקפו של החוק המוצע ,יוכלו
להגיש את בקשתם תוך ששה חדשים מיום תחילת תקפו ,אף אם חלפו שנתיים מיום שנולדה
העילה או מיום שחרורם.
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;^יי סעיף ד! )א(־לחוק הקיים׳ :רשאי ^דם<שנפגע על ידי החלטהי של קצין
תגמולים לערער עליה תוך ארבעה עשר יום לפני ועדת ערעור .החדק המוצע בא לאפשר
לועדה להאריך את מועד הערעור עד לארבעה עשר יום נוספים .לאחר קבלת החוק המוצע
יחיה לסעיף ) 17א( הנוסח הבא:
״תובע הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה כל שהיא של קצין תגמולים -רשאי לערער
עליה בפני ועדת ערעור תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על
החלטת קצין התגמולים׳ אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערעור לתקופה
נוספת שלא תעלה על ארבעה עשר יום.״
) (12התעורר ספק׳ אם לפי ־החוק הקיים ,אפשר לבטל החלטה המעניקה תגמול או
הענקה ,אף אם נתגלה לאחר מבן ,כי ההחלטה הושגה במרמה או שיסודה בטעות ,החוק
המוצע בא לאפשר ביטול החלטה כזאת במקרים שנקבעו בסעיף החדש 17א.
) (13החוק המוצע בא לשנות במידה ניכרת את שיטת ההפחתות מתגמוליו של נכה
שיש לו הכנסה נוספת לתגמולים .לפי סעיף  18לחוק הקיים מפחיתים מתגמוליו של נכה׳
מבלי להתחשב בדרגת נכותו ובהרכב משפחתו ,אם בתקופת החשבון שקדמה לחישוב עלתה
הכנסתו על  60%מתגמול היסוד .אם ההכנסה היא בין  60%ובין  80%מתגמול היסוד׳
מפחיתים לו את כל הפרש ההכנסה שמעל לששים האחוז .אם ההכנסה היא  80%מתגמול
היסוד או יותר מזה׳ מפחיתים לו  25%מהכנסתו בצירוף  1%מהכנסתו על כל  4%שבהם
עולה הכנסתו על  80%מתגמול היסוד .לפי החוק המוצע לא יופחתו תגמוליו של נכה׳ אלא
אס בתקופת החשבון שקדמה לחישוב עלתה הכנסתו על הסכום הקובע ,־המחושב בהתאם
להרכב משפחתו של הנכה ולמקור הכנסתו .ההפחתה תהיה ,לפי החוק המוצע ,בשיעור של
 90%מההפרש שבין הכנסת הנכה ובין הסכום הקובע ,אך על כל פנים ,ישולם לנכה תגמול
מינימלי שהוא  25%מתגמוליו המלאים .לפי החוק הקיים תלויה ההכגסה )לרבות תגמולים(
השמורה לנכה על אף ההפחתות ,מדרגת נכותו וממצבו המשפחתי .לפי החוק המוצע תהיה
ההכנסה השמורה תלויה ממצבו המשפחתי ומזה ,אם עיקר הכנסתו הוא שכר עבודה או לאו.

להלן טבלה המדגימה א ת שיעורי ה ה פ ח ת ו ת לפי החוק הקיים ולפי החוק המוצע
)אינדכס יוקר המחיה  380נקודות בתוספת האינדכם החדש של  107נקודות(
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23.523

46.256

37.005

48.475

77.093

67.842

50

נשוי  +ילד

27.071

34.026

23.523

51.039

40.831

50.594

85,065

74.837

50

1שוי  2 +ילדים 29.189

37.215

23.523

55.822

44.658

52.712

93.037

81.873

50
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לפי החוק הקיים אין בידי קצין התגמולים אמצעים מספיקים כדי לקבל אה• מדינים
והחשבונות על הכנסותיו של הנכה הדרושים לשם חישוב ההפחתות,־כהד כן אין הוא יכול
לבצע את ההפחתות אלא לגבי הכנסות שהנכה קיבל והוציא מזמן .החוק המוצע בא לאפשר
לקצין התגמולים לקבל באופן סדיר את הדינים והחשבונות הדרושים וכן לבצע את ההפחתה
בגלל הכנסה מסויימת סמוך לקבלתה.
) (14נכד .שלקה בנכות ,וכתוצאה מנכות זו הוא זכאי לתגמולים לפי החוק הקיים
ולפיצויים לפי חוק אחר ,יכול הוא ,לפי החוק הקיים ,לגבות גם את התגמולים לפי החוק
האחר .החוק המוצע בא להוסיף לחוק הקיים את סעיף 18א ,שלפיו יוכל הנכה לגבות׳ לפי
בחירתו ,או תגמולים לפי חוק זה או פיצויים לפי החוק האחד.
אם בחר בתגמולים — תהיה המדינה זכאית לגבות את הפיצויים במקומו .אם בחר
בפיצויים — לא יהיה זכאי ליהנות מהזכויות המגיעות לנכה ,אלא במידה שהנסיבות
ידרשו זאת.
) (15סעיף  19לחוק הקיים קובע ,כי נכה חייב להיבדק על ידי ועדה רפואית לשם
קביעת דרגת נכותו מחדש פעם לששה חדשים ,אם ידרוש זאת קצין תגמולים .החוק המוצע
בא לקבוע את התנאים בהם יכול הנכה להיבדק כאמור בתקופות זמן אחרות או שלא לפי
דרישת קצין התגמולים.
) (16נכה שדרגת נכותו היא פחותה מ־ 50%אינו זכאי לפי החוק הקיים לתגמולים,
אלא משלמים לו הענקה הד־פעמית .בחוק הקיים אין פתרון לשאלת זכויותיו של נכה העובר
מסוג אחד של דרגת נכות לסוג שני ,כלומר מדרגת נכות שהיא פחותה מ־ 50%לדרגת נכות
גבוהה מזו ,ולהיפך .החוק המוצע בא לתת פתרון לשאלה זו על ידי תוספת סעיף 19א .סעיף
זה קובע ,כי נכה שהיה בדרגת נכות המזכה אותו בתגמולים והוא עבר לדרגת נכות פחותה
מ־50%׳ אין העובדה שהוא קיבל עד כה תגמולים שוללת ממנו את הזכות לקבל הענקה
חד־פעמית .נכה שקיבל הענקה חד־פעמית ולאחר מכן נקבעה לו דרגת נכות המזכה אותו
בתגמולים ,לא תיפגע זכותו לתגמולים מחמת ההענקה שקיבל ,אלא שההענקת תובא במידה
מסויימת בחשבון סכום התגמולים המגיעים לו לפי דרגת נכותו החדשה.
) (17בחוק הקיים נקבע שקצין תגמולים וועדות ערעור רשאים לברר את השאלות,
העומדות בפניהם בדיון ,בדרך שתיראה להם כמועילה ביותר ומשום כך רשאים הם ,לשמוע
מומחים ולקבל את חוות דעתם לפי ראות עיניהם ,אולם נתעורר ספק׳ אם רשאים הם לדרוש
חוות דעת כזאת מועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה׳ שסמכויותיהם הוגדרו בחוק הקיים.
החוק המוצע בא להרחיק ספק זה .כשיתקבל החוק המוצע יהיה לסעיף ) 21ב( של החוק
הקיים הנוסח הבא:
״קציני תגמולים וועדות ערעור לא יהיו קשורים בדקדוקי דיון ובדיני ראיה ,אלא
יפעלו בדרך שתיראה להם כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון ,לרבות
הסתמכות ,בשאלה רפואית ,על חוות דעת של ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה,
שתינתן לפי דרישת קצין תגמולים או ועדת ערעור.״
) (18סעיף  24לחוק הקיים קובע:
) .24א( קיבל נכה מילווה שיקום מן המדינה לפני היכנס חוק זה לתקפו,
°י יי ק י רשאי קצין תגמולים להורות שיעוכב חלק מן התגמול שאינו עולה על
שליש התגמול ,עד שהמילווה יסולק במלואו.

י ס י  5י ק
5

ח שי

ם

)ב( ״מילווה שיקום״ פירושו ,בסעיף זה — מילויה אשר ביחס
אליו יהיה קצין תגמולים משוכנע כי ניתן למטרות שיקום.־״
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לאחר שהחוק.הקייס נכנם לתקגיו המשיך אוצר:המדינה לתת בדליות שיקום לנכיפ.
במו כן ניתנו מילדות אלה לעתים קרובות ,לא באופן ישיר על ידי אוצר המדינה ,אלא
בערבות המדינה או מקרן מיוחדת שהוקמה לכך ,ושהמדינה היא הערבה להפסדים סעיף 24
לחוק הקיים אינו חל על סילוק מילוות כאלה .אין אפשרות גם ,לפי החוק הקיים ,לסלק.
מילווה שיקום בדרך של עיכוב תשלום לנכה שאינו מקבל תגמולים ,אלא הענקה חד פעמית.
החוק המוצע בא לאפשר את סילוקם ש^ כל המילוות האמורים בין בדרך עיכוב חלק מתג
מולים ובין בדרך זקיפה על חשבון ההענ!קה החד פעמיה.
) (19סעיפים  18ו־ 19לחוק המ|1צע באים לקבוע מעמד מיוחד לסמל הנכים ,שיוענק
לנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 35%או לנכה שדרגת .נכותו פחותה מזו ,אך ועדה
מיוחדת הכירה שהוא זכאי לסמל.
) (20לפי סעיף ) 27א( לחוק ד קיים ,רשאי נכה לקבל על חשבון המדינה טיפול
במחלה שחלה בה או בחבלה שנחבל ב זקופת שירותו עקב שירותו בכל עת שיתגלה צורך
בכך .לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום()תיקון( ,תש״י— ,1950יבול אדם ללקות בנכות לא
דק מחמת מחלה שחלה בה או חבלה ע ׳נחבל ,אלא גם כתוצאה ממחלה שהחמירה .לכן בא
החוק המוצע ומתקן את הסעיף האמור של החוק הקיים ומעניק לנכה את הזכות לטיפול גם
במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו .כשיתקבל החוק המוצע יהיה לסעיף קטן)א(
של סעיף  27הנוסח הבא:
״)א( כל נכה יקבל על חשבון המדינה ,בתנאים שייקבעו בתקנות ,טיפול במחלה
שחלה בה או בחבלה שנחבל או במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו ,בכל
עת שיתגלה צורך בטיפול באמורא
סעיף קטן)ג( לאותו סעיף מגדיר את האמצעים שהם בגדר ״טיפול״ ונתעורר ספק,
אם אספקת מכשירי תנועה לקיטעים ולמשותקים וכלבי נחיה לעוורים ,וכן כיסוי הוצאות
החזקתם כלולים באותה הגדרה .החוק ומוצע בא להרחיק את הספק הזד -כשיתקבל התיקה
המוצע לסעיף קטן)ג( יהיה לו הנוסח הב^:
״)ג( ״טיפול״ פירושו ,בסעיף זה ,טיפול רפואי ובכלל זה ,טיפול כירורגי ,בדיקות
רפואיות ,אשפוז ,טיפול בית ,הגדאה׳ ואספקת רפואות ,מכשירים רפואיים ,תותבות,
מכשירים אורטופדיים ,מכשירי תנועה לקיטעים ולמשותקים ובלבי נחיה לעוורים,
והשתתפות בהוצאות החזקתם של כל אלד*-

'המיחחוק  ;115י״ב באייר ת׳עי״ב.7.5.1952 ,

חוק משפחות חיילים שנספר במערכה
)תגמולים ושיקום( )תיקון( ,תשי״ב—1952
פירושים

משמעותו של כל מונח בחוק זה — במשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערבה
.1
)תגמולים ושיקום( ,תש״י—) 1950להלן — החוק העיקרי(; וחוק זה ייקרא עם החוק
העיקרי כאחד ,אם אין כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין.
1

תיקון םעי1 *1

.2

סעיף  1לחוק העיקרי יתוקן כך :י
)א( אחרי ההגדרה ״נספה״ יבואו הגדרות אלה:
״ ״אדם שאינו מסוגל להשתכר למחיתד׳ פירושו — אדם שאינו מסוגל להשתכר
למחיתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי ,וכן אדם שהוכר,
לפי כללים שייקבעו בתקנות ,כבלתי מסוגל להשתכר למחיתו!
״הכנסה כדי מחיה״ פירושו — הכנסה שהוכרה כמספקת למחיתו של האדם
והתלויים בו ,לפי כללים שייקבעו בתקנות!״

)ב( בפסקה )ג( של ההגדרה ״בן משפחה״ במקום המלים ״הורו של הנספה״ יבואו
המלים ״הורו של הנספה ,ובכלל זה ,באין הודה מלידה ,הורה חורג והורה מאמץ״.
תיקו! סעיף 7

החלפת מעיף

בסעיף  7לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,בפסקות ) (1ו־) ,(2במקום המלים ״חמש
.3
עשרה לירות״ יבואו המלים ״עשרים ושש לירות״.
במקום סעיף  8לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
.4
אלמנה של נספה שיש אחריו יתומים והם סמוכים על שולחנה —
.8
״תנמול ים
לאלמנה
ישולם לה תגמול חדשי בשיעור של שלושה רבעים מסך כל הסכומים
עם יתומים
האלה:
)א( עשרים ושש לירות!
)ב( ארבע לירות בעד כל יתום הסמוך על שולחנה;
)ג( תוספת יוקר בשיעור תוספת היוקר החדשית הנהוגה אותה
שעה לגבי עובד מדינה נשוי שיש לו ילדים במספר היתומים הסמוכים על
שולחנה ושמשכורת היסוד החדשית שלו לחודש שווה לסך כל הסכומים
הנזכרים בפסקות)א( ו־)ב(.״

תיקח סעי9 1

סעיף  9לחוק העיקרי יתוקן כך!
.5
)א( בסעיף קטן )א( בפסקה ) (1ו־) (2במקום המלים ״שתים עשרה לירות״ יבואו-
המלים ״עשרים ושלוש לירות״.
)ב( במקום סעיף קטן)ב( יבוא סעיף קטן זה:
״)ב( המליצה מועצה ,שהוקמה לפי הוראות שנקבעו בתקנות ,בפני קצין
תגמולים כי אח או יתום ,כאמור ,זקוק להשגחתו של מוסד מסויים או של מוסד
מסוג מסרים ,רשאי קצין התגמולים להורות ,כי ישולם בעדו למוסד הזה במקום
התגמול האמור בסעיף קטן )א( תגמול בשיעור דמי החזקתו במוסד ,ובלבד
שלא יעלה ביותר מ־ 50%על התגמול האמור בסעיף קטן)א(.״

1
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־תיקוין םעיז*־=»~'

׳ )א( בסעיף קטן)א(׳ בפסקה ) (1ו־) ,(2במקום המלים ״שבע עשרה לירות״ יבואו
המלים ״שלושים לירות״ ז
)ב( בסעיפים קטנים)ג( י־)ו( במקדם המלים ״כרבע התגמול החדשי״ יבואו המלים
*כשליש התגמול החדשי״.
)ג( בסעיפים קטנים )ד() ,ה( ו ־) 0במקום המלים ״שבן זוגו אינו בחיים״ יבואו
המלים• ״שאין לו בן זוג שבול״.
סעיף  11לחוק העיקרי — בטל.

.7

ביטול םעיףי 11

בסעיף  12להדק העיקרי תוחלף הנקודה שבסופו בנקודה ופסיק ואחריו יבואו המלים
.8
״אולם אס לא הניח אחריו הנספה הורה ז^כול׳ יהיה דין,אותו סב אד סבה כדין שכול ,ולצורך
חישוב תגמוליהם רואים את נכדיהם ונשיהם העומדים ברשות עצמם ,כאילו היו ילדיהם.״
במקום סעיף  13לחוק העיקרי יבד/א סעיף זה:

.9

תיקח סעי!־ 12

ה ח ל פ ה

םעין* • 13
״חנטוליט
ג

״י י"

וטימ

בעהאלטנה

 .13אלמנה של נספה שנישאה לאחד ויתומי"הנספה סמוכים על שול־
חנה — ישולם לה בזתי היתומים הסמוכים על שולחנה תגמול חדשי
,

ן

בשיעורים אלה:
• • יש ל
)א( היה יתום אחד סמוך על שולחנה — שיעור התגמול המגיע
 .בעד יתום לפי סעיף ) 9א(;
)ה היו שני יתומים או יותר סמוכים על שולחנה — שיעור
ההפרש שבין סכום התגמול החדשי שהיתה זכאית לו אלמלא נישאה ובין
סכום השווה ל־  60%מהתגמול החדשי המגיע לאלמנה על פי סעיף ) 7א(.״
)א( בסעיף  14לחוק העיקרי׳ במקום המלים ״שלושים לירות״ יבואו המלים
.10
״ששיס לירות״.
<ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחדל לגבי אלמנה שהיתה זכאית להענקה המיוחדת
לפגי תחילת תקפו של חוק זה ,אף אם היא גובה אותה לאחר מכן.
נ

.11

א ה

א ח ר

ו

בסעיף ) 21א( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה) (2תבוא פסקה זו:
״) (3שולמו לד או בעדו פיצויים לפי החוק האחד ,לא יחולו עליו שאר הסעיפים
של חוק זה.״

במקום סעיף  22לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
,12
) .22א( בסעיף זה —
״
״הכנסה״ פירושו — הכנסה מכל מקור שהוא לרבות כל תמיכה
וטובת הנאה ,פרט לתגמולים לפי חוק זה ולתמיכה של שכול מילדו
שאינו סמוך על שולחנו!
״תקופת חשבון״ פירושו — תקופה של ששה חדשים מיום  1באפריל
עד יום  30בספטמבר או מיום  1באוקטובר עד  31במרס;
״הסכום הקובע״ פירושו — שיעור .התגמול המגיע לאלמנה על פי
סעיף ! 7
״תגמול אישי״ ,לגבי אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה,
פירושו — ההפרש בין התגמול שהיא זכאית לו לפי סעיף  8ובין התגמול
שהיה משתלם לה בעד היתומים£ ,ילו נישאה לאחד.

תימחםעי141
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החלפת םעי!« 22
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״הפחתה קיצונית״ פירושו —
) (1לגבי מקבל לפי סעיף ) 7ב() 75% — (1מהסכום הקובע ז
) (2לגבי מקבל לפי סעיף  — 8סכום העודף שבו עולה
תגמולו האישי על  25%מהסכום הקובע!
) (3לגבי מקבל אחר — התגמול שהיה מגיע למקבל ,אלמלא
הוראות סעיף זה.
)ב( סעיף זה לא יחול על מקבל לפי הסעיפים) 7 :ב()) 7 ,(2ב(),(3
 29 ,13 ,9או ) 30ה(.
)ג( לצורך סעיף זה רואים כהכנסת מינימום הכנסה בשיעורים
אלה:
) (1לגבי אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה —
שיעור ההפרש שבין סכום השווה ל־ 175%מהסכום הקובע
ובין תגמולה האישי!
) (2לגבי מקבל אחר —  75%מהסכום הקובע בצירוף 10%
מהסכום הקובע לכל ילד של המקבל הסמוך על שולחנו.
)ד( שכול הגר יחד עם בן זוגו השכול יחושבו תגמוליהם והכ
נסותיהם כאחד לענין הפחתה ,ובחישוב הכנסת המינימום יועלה האחת
האמור בסעיף קטן)ג() (2מ־ 75ל־.100
)ה( מקבל שהכנסתו החדשית בתקופת השבץ מסויימת עלתה
בממוצע על הכנסת המינימום — יופחתו תגמוליו בכל חודש של תקופת
החשבון שלאחר התקופה האמורה בסכום השווה ל־ 90%מההפרש שבין
הכנסתו האמורה ובין הכנסת המינימום ,ובלבד שפכום ההפחתה לא יעלה
על ההפחתה הקיצונית.
) 0מקבל חייב למסור מדי פעם בפעם לקצין התגמולים פרטים
על הכנסתו בצורת דין וחשבון חדשי או בכל צורה אחרת ,הכל לפי שידרוש
קצין התגמולים בהודעה בכתב ובמועד שייקבע בהודעה ,כאמור.
)ז( קצין התגמולים רשאי להורות ,כי תגמוליו של מקבל יופחתו
תוך תקופת חשבון מסויימת כמפרעה על חשבון ההפחתה שיש לעשותה
בתקופת החשבון שלאחריה ,כאמור בסעיף קטן)ה( ,ובלבד שסכום ההפחתה
הזמנית לא יעלה —
) (1לגבי מקבל שמילא חובתו לפי סעיף קטן)ו(— על סכופ
ההפחתה שתחושב לפי הפרטים שמסר כאמור בדבר הכנסתו ז
) (2לגבי מקבל שלא מילא את חובתו האמורה — על החפ־
חתה הקיצונית.״
תיקו! פעי!* 25

 ,13בסעיף  25לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)א( ,תוחלף הנקודה שבסופו בפסיק ,ואחריו
יבואו המלים ״אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערעור תקופה נוספת שלא תעלה
על שלושים יום״.

הוטפת

 .14אחרי סעיף  25לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
25א .קצין תגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בבל בקשד* אף אפ
״החלטות
ניתנה כבר החלטה* סופית לפי סעיף  ,25אם הוכח ,כי ההחלטה,
׳

מיף25א
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^אם^הגלהעל
סמך ראיות חדשות שלא היד בפני נותן ההחלטה הקודמת ,כי אותה החלטה
בטעות יסודר-״ .
.15

סעיף  26לחוק העיקרי יתול!ז : V
)א( סעיף קטן)ב( יסומן כסעיף קטן)ג(%
)ב( לפני סעיף קטן)ג( יבוא סעיף קטן זה:

חיקה % VJB

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,אלמנה שקיבלה תגמולים לפי סעיף 8
וחדלה מהיות זכאית לפי אותו סעיף ,לא תתיישן זכותה לתביעת תגמול על פי
סעיף ) 7ג(׳ אלא כתום חמש שנים מהיום שחדלה להיות זכאית כאמור.״
.16

סעיף  28לחוק העיקרי יתוקן כך:

תיקו! םעיו* 28

)א( במקום סעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה:
״)א( תגמולו של זכאי ישולם לו מיום היותו לזכאי ,אולם לחשבון התקופה
שלפני הגשת הבקשה לתגמול לא ישולם תגמול בעד תקופה הערלה על שנה.״
)ב( סעיף קטן)ב( — יימחק.
.17

בסעיף  30לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן) 0יבוא סעיף קטן זה:

תיקוז סעי!* 30

״)ו( לצורך סעיף זה הלקו האישי של זכאי בתגמולים הוא —
) (1לגבי אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה —  60%משיעור התגמול
המגיע לאלמנה על פי סעיף s 7
') (2לגבי מקבל אחר — התגמול החדשי המגיע לו.״
.18

סעיף  31לחוק העיקרי יתוקן כך:

חיקו! פעי1י 31

)א( בסעיף קטן )א( ,במקום המלים ״לערבות לשעבוד אז עיקול״ יבואו המלים
״לערבות ,לשעבוד או לעיקול״.
)ב( בסעיף קטן)ג( במקום המלים ״שולמו לד בתורת תגמולים״ יבואו המלים ״קיבל
מאוצר המדינה ,מחמת מותו של נספר״ בתורת תגמולים או בתורת תשלומים למחיתו הוא או
למחית בני משפחתו של הנספה״.
)ג( אחרי סעיף קטן)ג( יבוא סעיף קטן זה:
״)ד( זכאי שלא גבה תגמול אד הענקה המגיעים לו לפי חוק זה תוך שנה מיום
תשלומם או תוך ששה חדשים מידם תחילת תקפו של חוק משפחות חיילים
שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תיקון( ,תשי״ב— ,1952הבל לפי התאריך
המאוחר יותר — תפקע זכותו לקבלם ,אלא אם הורה קצין תגמולים הוראה
אחרת.״
בסעיף ) 33א( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1אחרי המלים ״או ביסוסם״ יבואו המלים
.19
״ולשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית״,

תיקו! סעיף 33

סעיף  35לחוק העיקרי יתוקן כך:
.20
)א( במקום המלים ״בפרק זה״ יבואו המלים ״בפרק זה ,פרט לסעיף ) 33א(״;
)ב( בפסקה )ב( במקום המלים ״כדלל אח או אחות״ יבואו המלים ״כולל כל בן
משפחה של נספה ,וכן אח או אחות״.

תיקו! סעיף 35

 . .21תקפו של חוק זה הוא מיום ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר ,(1952

תחי5ת חוקו*
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דברי

הסגר

החוק המוצע בא להגדיל א ת התגמולים וההענקות שנקבעו בחוק משפחות חיילים
שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש״י— ,1950ובן להכניס בו תיקונים אחדים שהצורך
בהם נתגלה תוך השנה הראשונה של הפעלת החוק .ואלה התיקונים:
) (1לפי החוק הקיים נמצאת זכותם של בני משפחה מסויימים לקבלת תגמולים
תלויה בכך ,אם הם או בני משפחתם מסוגלים להשתכר למחיתם או אם יש להט הכנסה
מספקת למחיתם .נתעורר ספק לגבי התנאים שבהם יש לראות אדם כבלתי מסוגל להשתכר
למחיתו ולגבי שיעור ההכנסה שיש לראותה כמספקת למחיה .החוק המוצע בא לסלק את
הספקות על ידי תוספת הגדרות למונחים אלה.
) (2נתעורר ספק ,אם בחוק הקיים כולל המונח ״הורה״ גם הורה חורג והורה מאמץ.
בא החוק המוצע לקבוע ,כי באין הורה מלידה ,יהיה דינם של אלה כדין הורה מלידה.
) (3לפי החוק הקיים משמש כבסיס לחישוב תגמוליהם של בני משפחת הנספה
שיעור השכר המגיע לעובד מדינה שמשכורת היסוד שלו היא שתים עשרה לירות והתוספת
המשתלמת בעד ילד היא שתי לירות .החוק המוצע בא לקבוע ,כי כבסיס לחישוב זה ישמש
שכרו של עובד מדינה שמשכורת היסוד שלו היא עשרים ושלוש לירות והתוספת בעד ילד
היא ארבע לירות.
והנה דוגמאות אחדות להפרשים בשיעורי התגמולים לפי החוק הקיים ולפי החוק
המוצע ,כשתוספת היוקר היא על בסים של  380נקודות )אינדבס ישן( בתוספת  107נקודות
של האינדכס החדש.
ס מ הזכאי

,1
.2
3
A
.5

התנמול החדשי בל״י
המניע לפי החוס הקיים

אלמנה ללא יתומים
יתום
אלמנה עם יתום אחד
אלמנה עם שלושה יתומים
זוג שכולים שאין להם ילדים
העומדים ברשות עצמם

החנמול ההדעי בל״י
המגיע לפי החוס הםוצע

30.838
27.285

24.952
21.400
40.232

51.039

46.962

60.604

35.761

45.368

) (4לפי סעיף ) 9ב( לחוק הקיים ,רשאי קצין תגמולים להורות כי בעד יתום או אח
הנתון להשגחתו של מוסד חינוכי ,ישולם תגמול יותר גדול מהתגמול הרגיל המשתלם בעדו.
לפי החוק המוצע יהיה קצין תגמולים רשאי לתת הוראה כזו רק אם מועצה מיוחדת,
שאופן הקמתה ייקבע בתקנות ,תמליץ בפניו שהיתום או האח זקוקים להשגחתו של אותו
מוסד .אולם גם הסכום המשתלם למוסד אינו יכול לעלות על  150%מהתגמול הרגיל.
) (5לפי הסעיפים הקטנים )ג( ד)ו( לסעיף  10של החוק הקיים משתלם לשכול או
לשכולים שאין להם אלא שני ילדים העומדים ברשות עצמם תגמול חדשי בשיעור של רבע
התגמול המגיע לשכול או לשכולים שאין להם בכלל ילדים העומדים ברשות עצמם .לפי
החוק המוצע ישולם במקרה בזה לא רבע ,אלא שליש מהתגמול האמור.
) (6לפי הסעיפים הקטנים )ד() ,ה( ו־)ו( לסעיף  10לחוק הקיים מגיע לשכול שבן
זוגו אינו בחיים תגמול המחושב על בסיס אחר מאשר תגמול המגיע לזוג שכולים .נתעורר
ספק לגבי דינו של שכול שבן זוגו בחיים ,אך הוא התגרש ממנו או לגבי שכול שיש לו בן
זוג חדש שאינו שכול .החוק המוצע בא לקבוע ,כי החישוב שנקבע לגבי שכול אלמן יחול
גם לגבי שכול גרוש וגם לגבי שכול שהתחתן מחדש.
214
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)?( י התגמול המשתלם לפי החוק הקיים לשכוליט שמפרנסים את נכדיזזס׳ יתומי
בנס הוא יותר קטן מהתגמול שהיה מגיע להם ,אילו קיבלו.את תגמולס כשכולים בנפרד
מהסכומים המשתלמים לפי החוק הקיים בעד החזקת יתום .החוק המוצע בא להורות על
הפרדת התגמולים של השכולים והיתומים.
) (8לפי סעיף  12לחוק הקיים ,רשאי קצין תגמולים להורות ,כי לסב או לסבה של
הנספז־ ,שמחםורם היה על הנספה סמוך לפני מותו ישולם תגמול חדשי ,שלא יעלה לכל
אחד מהם על ארבע לירות .החוק המוצע בא לקבוע ,כי לסב או לסבה כאמור ,ישולם תגמול
חדשי בשיעור התגמול המגיע לשכול ,אם הנספה לא השאיר אחריו הורים שכולים.
) (9בסעיף  13לחוק העיקרי הקיים נאמר:
״תנמולים
י יי
כשחאלמנה
ב ע

 1י מ י ם

 .13אלמנה של נספה שנישאה לאחר ,ויתומי הנספה סמוכים על שול־
חנה — ישולם לה מיום נישואיה בעד היתומים הסמוכים על שולחנה
,

,

,

,

נישאה לאחר תגמול חדשי כהפרש שבין התגמול החדשי שהיתה זכאית לו אלמלא
נישאה ובין התגמול החדשי המגיע לאלמנה על פי סעיף ד)א(״•
החוק המוצע בא להגדיל את שיעוד התגמולים שישתלמו לאלמנה שנישאה בעד
היתומים הסמוכים על שולחנה.
לדוגמה) :כשאינדכם יוקר המחיה הוא על בסיס של  380נקודות )אינדכס ישן(
בתוספת  107נקודות של האינדכם החדש(.
מספר היתומים
הםמוכים על שולחז
האלמנה שנישאה לאחר

שיעור התגמולים בלירות
לפי החוק הקיים

לפי החזה המוצע

יתום אחד

15.280

27.285

שני יתומים
שלושה יתומים

-18.832
22.010

37.320

;

) (10לפי החוק הקיים זכאית אלמנה של נספה להענקת לידה חד פעמית בשיעור של
שלושים לידות .החוק המוצע בא להכפיל את שיעודה של הענקה זו.
) (11סעיף  21לחוק הקיים קובע ,כי בן משפחה הזכאי גם לתגמולים וגם לפיצויים
לפי חוק אחר יכול לגבות או את התגמולים או את הפיצויים ,א ך לא את שניהם יהד ,ואם
בחר בתגמולים ,רשאי אוצר המדינה לגבות במקומו את הפיצויים .החוק המוצע בא לקבוע
הוראה נוספת למקדה שהזכאי בחד בגביית פיצויים.
 (12).החוק המוצע בא לשנות מעיקרה את שיטת.ההפחתות מתגמוליו של בן משפחה
שיש לו הכנסה נוסף לתגמול .לפי סעיף  22לחוק הקיים מפחיתים מתגמולו של בן משפחה
כשהכנםתו עולה על אחוז מסויים מ ת ג מ ו ל ה י ס ו ד  ,שהוא סכום אחיד בשביל כל בן
משפחה מבלי להתחשב בקרבתו לנספה ומספר התלויים בו .לפי אותו סעיף ,אלמנה שיתומי
הנספה סמוכים על שולחנה והכנסתה היא בין  80%ובין  100%מתגמול היסוד — מפחיתים
לה את כל הפרש ההכנסה שמעל ל־ ,80%אם הכנסתה עולה על תגמול היסוד — מפחיתים
לה  25%מהכנסתה בצירוף  1%מהכנסתה על כל  4%שלעליית הכנסתה על תגמול היסוד.
לעומת זאת ,בן משפחה אהד שהכנסתו היא בין  60%ובין  80%מתגמול היסוד — מפחיתים
לו את כל הפרש ההכנסה שמעל לששים האחוז .אם ההכנסה היא  80%מתגמול היסוד או
יותר מזה — מפחיתים לו  25%מהכנסתו בצירוף  1%מהכנסתו על כל  4%שבהם עולה
הכנסתו על  80%מתגמול היסוד .לפי החוק המוצע לא יופחתו תגמוליו של בן משפחה ,אלא
הצעות חוק  ,115י״ב באייר תשי׳׳ב.7.5.1952 ,
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אם עלתה הכנסתו על ה כ נ ס ת מ י נ י מ ו ם ששיעורה שונה לכל ס משפחה ׳בהתאם
לקרבתו לנספה ולמספר התלויים בו .לפי החוק המוצע תהיה ההפחתה בשיעור של 90%
מההפרש שבין ההכנסה שנתקבלה ובין הכנסת המינימום האמורה .ההכנסה יחד עם התג
מולים השמורה למקבל על אף ההפחתות ,היא לפי החוק הקיים צירוף של התגמולים המלאים
עם אחוז מסויים מתגמול היסוד .לפי החוק המוצע מהווה ההכנסה השמורה כאמור צירוף
של התגמולים המלאים עם הכנסת המינימום המותנית בהרכב המשפחתי של המקבל ובקר
בתו לנםפה .לגבי אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה פוטר החוק המוצע את חלק
היתומים בתגמוליה מהפחתה כל שהיא.
טבלה המדגימה את שיעורי ההפחתות לפי החוק הקיים ולפי החוק המוצע:
כשתוספת היוקר היא על בסים  380נקודות)אינדכס ישן( בתוספת  107נקודות
של האינדכם החדש.

סונ הזבאי

אלמנה ללא
יתומים
(נלמנה עם
יתום אהד
אלמנה עם
שני יתומים
אלמנה עם
שלושה יתומים
שכולים ששני
ילדים שלהם
סמוכים על
שולחנם
שכול בלי בן זוג
ובלי ילדים
סמוכים
על שולחנו
שכול בלי בן זוג
ששני ילדים
סמוכים
על שולחנו

שיעור התנסול
בלירות

ההכנסה בלירות
שממנה מתחילה
ההפחתה

מכסימום הסכום
בלירות
•שאפשר להפחית

החוק
הקיים

החוק
המוצע

החוק
הקיים

החוק
המוצע

החוק
הקיים

החוק
המוצע

ההכגסה יחד
עם התגמול
המובסחת למקבל,
על אף ההפחתות
החוק
החוק
המוצע
הקיים

24.952

30.838

25.680

23.128

18.714

23.128

50.632

53,966

40.232

51.039

34,240

30.212

30.174

16.044

74.472

81,251

43.784

55.822

34.240

35.464

32.838

10.792

78X124

91.286

46.962

60.604

34.240

35.464

35.235

10.792

81.202

96.068

35.761

45.368

25.680

37.005

כל התגמולים

61.441

82.373

24.952

30.838

25.680

23.128

כל התגמולים

50.632

53.966

24.952

30.838

25.680

29.294

בל התגמולים

50.632

60.132

לפי החוק הקיים אין בידי קצין התגמולים אמצעים מספיקים כדי לקבל את הדינים
והחשבונות על הכנסותיו של מקבל הדרושים לשם חישוב ההפחתות .במו כן אין הוא יכול
לבצע.את ההפחתות ,אלא לגבי הכנסה שבן המשפחה קיבל והוציא מזמן .החוק המוצע בא
לאפשר לקצין התגמולים לקבל באופן סדיר את הדינים והחשבונות הדרושים וכן לבצע את
ההפחתה בגלל הכנסה מםויימת סמוך לקבלתה.
) (13לפי סעיף ) 25א( לחוק הקיים ,רשאי אדם שנפגע על ידי החלטתו של קצין
התגמולים לערער עליה תוך שלושים יום לפני ועדת ערעור .החוק המוצע בא לאפשר לועדה
להאריך את מועד הערעור עד לשלושים יום נוספים ,לאחר קבלת החוק המוצע יהיה לסעיף
) 25א( הטסה הבא:
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״תובע הרואה עצמו נפגע על ידי כל החלטה שהיא של קצין תגמולים ,רשאי לערער
עליה לפני ועדת ערעור תוך שלושים יום מיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת
קצין התגמולים ,אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערעור תקופה נוספת
שלא תעלה על שלושים יום.״
) (14התעורר ספק אם לפי החוק הקיים ,אפשר לבטל החלטה המעניקה תגמול ,אף
אם נתגלה לאחר מבן ,בי ההחלטה הושגה במרמה או שיסודה בטעות .החוק המוצע בא
לאפשר ביטול החלטה כזאת ,במקרים שנקבעו בסעיף החדש 25א.
) (15לפי סעיף ) 7ג( לחוק הקיים אלמנה שביום מות הנספה לא מלאו לה ארבעים
וחמש שנה ,תהיה זכאית לתגמול קבוע אם תוכיח שהיא נצרכת ,אולם זכותה זו מתיישנת
תוך תקופה של חמש שנים ,של שנתיים או של שנה מיום מות הנספה ,הכל לפי גילה ביום
מותג אלמנה צעירה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה זכאית ,לפי החוק הקיים ,לתגמול
קבוע בל עוד היתומים סמוכים על שולחנה .יכול לקרות כי אלמנה כזו לאחר שהילדים
גדלו וחדלו להיות סמוכים על שולחנה לא תוכל לקבל תגמולים קבועים ,אף אם היא נצרכת
אותה שעד״ היות ועברה כבר תקופת ההתיישנות האמורה .לכן בא החוק המוצע לקבוע ,כי
תקופת ההתיישנות לתביעת.תגמול קבוע על ידי אלמנה כזו.תהיה חמש שנים החל מהיום
שבו חדלו היתומים להיות סמוכים על שולחנה.
) (16בסעיף  28לחוק הקיים נאמר י.
״טאימ״י ) .28א( זכאי שהגיש בקשה לתגמול תוך שנה מיום היות לזכאי —
תנםו5י ישולם לו התגמול מיום היותו לזכאי.
)ב( זכאי שהגיש בקשה לתגמול לאחר שנה מיום היותו אכאי —
ישולם לו התגמול מיום הגשת הבקשה.״
החוק המוצע בא לבטל את סעיף קטן)ב( לחוק הקיים ולקבוע ,כי זכאי שהגיש בקשה
לתגמול לאחר שנה או יותר מיום היותו אכאי ישולם לו תגמול גם על חשבון שנה אחת
שלפני הגשת הבקשה.
) (17בסעיף ) 31א( לחוק הקייס נפלו טעות פיסוק וטעות לשונית .החוק המוצע גא
לתקן טעויות אלד -לאחר שיתקבל החוק המוצע יהיה לסעיף קטן זה הנוסח הבא t
״)א( זבות לתגמול אינה ניתנת להעברה ,לערבות ,לשעבוד או לעיקול בבל דרך
שהיא ,אלא אם כן נקבע בחוק זה אחרת.״
) (18לפי החוק הקיים ,זכאי שקיבל בתורת תגמולים סכום למעלה מן המגיע לו מותר
יהיה לגבות ממנו את העודף על ידי ניכוי מהתגמולים השוטפים .קדה שבני משפחה של
נספה קיבלו ,תוך בדי טיפול בבקשתם לתגמול ,תשלומים למחיתם מאוצר המדינה,
שלא בתורת תגמולים)למשל מהמשרד לנפגעי מלחמה( .משהוכדה לאחר מכן זכותם לתגמול
שיש לשלמו גם בעד התקופה שחלפה ,התעורר ספק ,אם לפי החוק הקיים אפשר לנכות
מתגמוליהס את הסכומים שכבר קיבלו למחיתם ,כאמור .החוק המוצע בא לתקן סעיף ) 31ג(
לחוק הקיים ,כדי למנוע תשלומי כפל במקרים כאלה.
ם

) (19יש וזכאי ללא כל צידוק מספיק מסרב לקבל תגמול שהועמד לרשותו או נמנע
מלקבלו .החוק המוצע בא לקבוע שאין לצבור תגמול תקופת זמן העולה על שנה.
) (20סעיף ) 33א( לחוק הקיים מעניק לשר הבטחון את הסמכות להתקין תקנות
בענין הענקת תשלומים ומתן מילוות לזכאים ,לשם יצירת מקורות פרנסה אד ביסוסם .החוק
המוצע בא להוסיף על כך גם את הסמכות להתקין תקנות בענין הענקת תשלומים ומתן
'גיליות אכאים לשם רכישת מקצוע או לשם רכישת השכלה כללית או מקצועית .לאחר
ןןבלתו של החוק המוצע יהיה לפסקה) (1שבסעיף ) 33א( הנוסח הבא:
;צעות חוק  ,115י״ב באייר חש^׳ב.7.5.1952 ,

״תקנוח

.33

בדבי שיקום

)א( שר הבטחון רשאי להתקין תקנות בענינים אלה:
) (1הענקת תשלומים ומתן מילוות לזכאים ,לשם יצירת
מקורות פרנסה וביסוסם ולשם רכישת מקצוע או השכלה
כללית או מקצועית ,ואופן סילוק המילוות האלה;״

) (21סעיף  35לחוק הקיים קובע ,כי מאמצעי השיקום זכאים ליהנות גם אחים ואחיות
של הנספה ,יתומים׳ שאינם מקבלים תגמולים מחמת היותם נתמכים על ידי אח או אחות
העומדים ברשות עצמם ,וכן האח או האחות הזה התומך ביתומים האמורים .החוק המוצע
בא לקבוע כי מזכויות עדיפות לעבודה וכן מהקלות שונות ,שייקבעו לפי סעיף ,34
דשאים ליהנות נוסף לזכאים ,לא רק האחים או האחיות היתומים של הנספה כאמור בחוק
הקיים ,אלא גם בני משפחה אחרים שלא מגיעים להם תגמולים חדשיים ,כגון אלמנות
צעירות ללא ילדים או אבות בגיל למטה מ־ 50שנה המסוגלים להשתכר למחיתם .לאחד
קבלת החדק המוצע יהיה לסעיף  35הנוסח הבא:
.,הגדרות
מיוחדות

.35

בפרק זה ,פרט לסעיף ) 33א( —

)א( המונח ״בן משפחה״ כולל אח או אחות יתומים מאב ומאם,
הסמוכים על שולחנם של אח או אחות העומדים ברשות עצמם ,ואשר
אלמלא האח או האחות העומדים ברשות עצמם היה מגיע להם תגמול:
)ב( המונח ״זכאי״ כולל כל בן משפחה של הנספה ,וכן אח או אחות
העומדים ברשות עצמם שהמכרים בפסקה )א( סמוכים על שולחנם.״
) (22החוק המוצע קובע את תחילת תקפו לראשית שנת .1952
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