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•י זי״,-

מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעס הממשלה:

חוק הנכים)תגמולים ושיקום()תיקון מס׳  ,(3תשכ׳יה־1965
תיקון

 .1בסעיף  1לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט 195&-ננוםח משולב[ י ) ל ה ל ן -
החוק העיקרי( ,במקום הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:

סעיף!

״״השכר הקובע״ ,לגבי בכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד 60% -
מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״
של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בבי המשפחה של הנכה,
ולגבי בכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד  55% -מסך כל המשכורת
כאמור״.
ה»ל»ת י ף
סע

.2

3

'

ה ע נ

במקום סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:
ק

ה

בכה שדרגת בכותו אינה פחותה מ־ 10%והיא פחותה מ־ 19%תשולם
.3
לו הענקה בשיעור של אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו
כפול שלושים ושישה.״

ל נ ב י ם

פ ח י ת ה

תיקון סעיף

4

י

מיקון מעיף 6
״ח ״* ״י)*
5,

6

7

.3

בסעיף  4לחוק העיקרי׳ במקום ״אינה פחותה מ־25%״ יבוא ״אינה פחותה מ־19%״.

,4

בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום ״לפי הסעיפים 3׳  ,4או 5״ יבוא ״לפי הסעיפים  4או 5״.

.5

בסעיף  7לחוק העיקרי -
) (1במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ויש לו בן
משפחה ישולמו לו ,במקום התגמולים האמורים בסעיפים  5או  ,6תגמולים
בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו
היא ״ו״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של
הנכה :נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ואין לו בן
משפחה׳ ישולמו לו ,במקום התגמולים האמורים בסעיפים  5או  ,6תגמולים
בשיעור של  90%מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת
משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד׳ ואין לו בן משפחה שבזכותו משת
למת לו תוספת שכר.״;
)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( נכה בעל דרגת נכות מיוחדת שנקבעה לפי כללים שפורטו
בתקנות ישולמו לו ,כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו -
) (1אם איננו נצרך  -תוספת של  15%לתגמוליו ותגמולים
מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם הכללים,
)(2

ממלפת סעיף לא

אם ה*1א נצרך — תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה )(1״.

במקום סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא ל
.6
7א .נכה המקבל תגמולים לפי סעיפים  4או  5ואיבו זכאי לתגמולים לפי
״תופפת ל:בים
סעיף  7והגיע לגיל 65׳ ישולם לו ,בנוסף לתגמוליו שהוא זכאי להם
ש ה ג י ע י

ל ג י ל

6 5

* ס״ח 295׳ תשי״ט ,עמי  ;276תשב׳׳א׳ עמי  ;156ס״ח  ,437תשכ״ה׳ עמי .6
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העעות ח!< ,666 $ח׳ בתמי( תשכ״זז8.7.1&65 ,

לפי הסעיפים  4או 5׳ תוספת כשעוד של  10%מתגמולי*!־ אלה׳ ולא יחול
על הנכה סעיף 6״.
האמור בסעיף  14לחוק העיקרי יסומן)א(׳ ואחריו יבוא:
״)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי קצין תגמולים לנכות
מן התגמול של נכה דמי חברות לטובת ארגון׳ שהוכרז על ידי ש ר הבמחון
כארגון יציג של נכים׳ ותשלומים לקרן לעזרה הדך־ת של אותו ארגון
ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.

.7

תיקון סעיף

14

)ג( ש ר הבטחון׳ באישור ועדת העבודה של הכנסת .יקבע בתקנות.
את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של הנכה לפי
סעיף קטן)ב>.
)ד( הודיע הבכה לקצין התגמולים בכתב על התנגדותו לניכוי*
יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.״
.8

במקום סעיף
״שינוי הזכאות
לתגמולים

י*״*׳

38
.38

לחוק העיקרי יבוא:
)א(

בסעיף זה

הת<» םעיף 38

-

״חוק תשכ״ה״  -חוק הנכים )תגמולים ושיקום()תיקון מם׳ (3׳ תשכ״ה*-
1965־
״תגמואם משוערים״ — תגמולים שהיו משתלמים במועד פלוני לנכה
לפי סעיף  4כפי שהוא היה באותו מועד׳ אילו היה מזכה בתגמולים
גם בעד נכות שדרגתה פחותה מן הקבוע בסעיף  4באותו מועד.
)ב( לענין סעיף זה רואים את התגמולים המשוערים כמגיעים
החל מהמועד לתחילת תשלומם של תגמולים כאמור בסעיף  18כאילו
במקום המועד להגשת התביעה לתגמולים בא המועד של הגשת הבקשה
להענקה.
)ג(

בכה שבתמלאו בו אלה:
) (1קיבל׳ הן לפבי פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות והן•
לאחר מכן׳ הענקה או הענקות לפי סעיף  3או לפי סעיף זהן
נ (2היה לזכאי לתגמולים עם פרסום חוק תשכ״ה ברשומות
או לאחר מכןז

) (3עלה סך כל ההענקות שקיבל הנכה ושלא נוכו לפי סעיף
זה לפני פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות על תגמוליו
המשוערים^-
ינוכה העודף מתגמוליו בשיעורים חדשיים שלא יעלו ע ל מחצית
תגמולו החדשי.
גד( נכה שהיה זכאי לתגמולים לפי הסעיפים  4או  5ונקבעה לר
דרגת נכות שהיא פחותה מ־־19%׳ תפקע מיום תחילתה של אותה דרגה.
זכותו לתגמולים׳ ובמקומם תשולם לו הענקה בהתאם לדרגת נכותו החדשה
כאמור בסעיף  :3אולם אם שולמו לו תגמולים ע ל חשבון הזמן שלאחר
יום תחילתה של הדרגה החדשה׳ ייזקפו תגמולים אלה על חשבון ההענקה.
נה( קיבל נכה׳ הן לפני פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות והן
לאחר מכן ,הענקה לפי סעיף  3או סעיף זה בעד דרגת נכות שהיא פחותה:
מ ־  1 9 %ונקבעה לו לפי הפרק השלישי׳ אחדי הפרסום האמור ,דדגת נכוון
הצעות חוק  ,665ח׳ בתמוז תשכ״ה 3 ^ ,נ & ? .

!מה

:

*

 .העולה על הדרגה שבעדה קיבל את ההענקה׳ אך היא פחותה מ־19%׳
תשולם לו הענקה לפי סעיף  3כאילו נגרמה לו ,במועד תחילתה של דרגת
נכותו החדשה ,נכות בדרגה ששיעורה שווה להפרש בין שיעור דרגת
נכותו החדשה לבין שיעוד דרגת נכותו הקודמת.״

־'־'"י*־' 'י

תיקי! סעיף 44

הייאיח מעבי

>:

 .9בסעיף  44ל ח  pהעיקרי ,במקום ״חוק הנכים)תגמולים ושיקום()תיקון( ,תשט״ו1955-״
יבוא *חוק הנכים )תגמולים ושיקום()תיקון מס׳  ,(3תשכ״ה1965-״.
;10

נכה.שנתמלאו בו -אלה:

) (1בקבעה לו לפני פרסום חוק זה ברשומות דרגת נכות שלא היתה פחותה
מ־;19%

^..

״י*»

) >2עברה שנה מיום הקביעה-
רשאי קצין התגמולים להורות על בדיקת דרגת הנכות מחדש ולעכב את תשלום תגמוליו
של הנכה עד שהנכה עבד את הבדיקה; סעיף זה אינו גורע מסמכויות לפי סעיף  37לחוק
העיקרי.
) .11א( תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות ,אולם תגמולים לפי הסעיפים 5 ,4
ו־ 7נא( של החוק העיקרי ישולמו החל מיום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל  ,(1964כאילו היו
הסעיפים  3 ,1ו־ 5לחוק זה בתקפם אותה שעה.
)ב( על אף .האמור בסעיף  18לחוק העיקרי ,כל טובת הנאה ,חדשה או מוגדלת ,לפי
הוק זה ,לא תגיע לאדם .בעד התקופה שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן)א(.
דברי־הסבר
מאז התיקון היסודי האחרון לחוק הנכים)היינו ביוני  (1961חלו ,בעקבות דו״ח ועדת
הורוביץ׳ תמורות מרחיקות־לכת במשכורת של עובדי המדינה שלדרגותיהם הוצמדו תגמולי־
נ5ים< וזה&חייב להכניס שינויים מתאימים גם בתגמולי־נכים.
גם הנםיון בביצוע חוק הנכים מצביע על צורך להכניס בחוק הקיים כמה שינויים
כדי להתאימו יותר למציאות ולחוקי השיקום הנהוגים במדינות מתוקנות.
.ואלה התיקונים המוצעים;
 .1חלק ניכר,מתגמולים ותשלומים כספיים אחרים המשתלמים לנכים לפי חוק הנכים
צמוד ל״שכר־הקובע״ ,המוגדר בחוק כשבי שלישים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
המדינה ש ד ר ג ת משכורתו היא  14והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחת הנכה.
הדרגה  14שובתה בסיווג החדש של עובדי המדיבה וממילא יש לשבות גם את דרגת
המשכורת שאליה יוצמדו התגמולים )סעיף .(1
שיעור הענקה המשתלם לנכים אלה הוא נמוך מדי בהשוואה להענקה המשתלמת לנכי
.2
הביטוח הלאומי באותה דרגת נכות ,לפיכך מוצע להגדיל שיעור זה כפליים׳ מ״ */ %של
״השכר הקובע״ לכל אחוז נכות — לאחוז שלם מ״שכרו הקובע״ של הנכה לכל אחוז של
דרגת נכותו)סעיף .(2
2

נתבדר כי במדינות הנחשבות כמתקדמות מבחינת חוקי השיקום נהוג לשלם תשלומים
.3
תקופתיים בשל נכות החל מדרגת נכות של  20%לפחות. .

&*0

ו!צ»ות ווו?  ,605ח> בתסוזמשכ״ר״ 8.7.1965

לפיכך /מוצע לתקן אתהחוק הקיים ברוח זו ולהעמיד את הדרגה המינימלית המזכה.
בתשלום תגמולים חדשיימ על 19%׳ וזאת בשל חישוב הנכות הקיים ב א ^ שלפיו נכה
שנפגע במספר פגיעות המםתכמוח בחישוב מתימטי של חיבור רגיל ל־ ,20%יקבל לפי השיטה .
הנהוגה בארץ  19%נםעיף .(3
.4

סעיף  4הוא טכני בטבעו ובא לתאם הוראות שונות של ה ח ^

ההעלאה המוצעת בסעיף קטן)א( לסעיף  7לתגמולי בכיס ״בצרכים״ גדולה מן ההעלאה
.5
המוצעת לתגמולי נכים שאינם ״נצרכים״ ,משום שקיומם של הראשונים הוא ע ל תגמול
בלבד ,שהרי ה״נצרכות״ נקבעת על יסוד אי-כדשרו של הבכה להשתכר מעבודתו וחוסר
אמצעים למחייתו,
התוספת לנכות מיוחדת המוצעת בסעיף קטן נב> לסעיף  7באה לפצות נכים כאלה על
הסבל הנגרם להם בשל נכותם זו .״נכות מיוחדת״ פירושו נכות המזקיקה את הנכה לטיפול
רצוף בידי אחר ,כגון עיוור שתי עיניו ,קטוע אברים ,לקוי בשיתוק מלא וכדומה)סעיף .(5
ככל שנכה מזדקן והולך נכותו קשה עליו יותר .ההצעה באה לפצותו על הקושי הזה.
.6
ההסדר שהיה קיים לענין זה עד כה נתגלה כמסובך ולא מתאים למציאות)סעיף .(6
שיתוף ארגוני נכים בביצועם ש ל חוקי הנכים היא לתועלת רבה ,גם לנכים וגס
.7
למדינה .ארגוני נכים בארץ פיתחו פעולה מבורכת בשטח הביטוח והעזרה ההדדית של
הנכים .אך פעולות אלה מצריכות גם מקורות כספיים מתאימים ,לפיכך הוחלט ,כדוגמת
ההסדר הקיים בארצות אחרות ,להסמיך את קצין התגמולים לנכות מתגמוליהמ של הנכים
הרוצים בכך סכומים מסויימים ע״ח דמי חברותם בארגון נכים ״יציג״ ובקרבות לעזרה
הדדית ולביטוח )סעיף .(7
הוראה זו היא טכנית ובאה לפתור שאלת זכויותיו של נכה העובר מסוג של דרגת
.8
נכדת המזכהו להענקה  -לסוג של נכות המזכהו לתגמולים חדשיים)סעיף .(8
.9

סעיף  9הוא טכני בטבעו ובא לתאם הוראת החוק הקיים לזו שבהצעת החוק.

 .10סעיף  10כולל הוראת מעבר שבאה להקל על ביצוע ההוראה המוצעת בדבר הרחבת
הזכות לתגמולים חדשיים על נכים בעלי דרגת נכות בין  19%ל־.24%
 .11סעיף  11מוצע בעקבות העובדה ,שההעלאה האחרונה במשכורת עובדי המדינה
שהומלץ עליה בדו״ח הורוביץ תקפה מיום  1באפריל .1964

חוק נכי המלחמה בנאצים)תיקון מם׳  ,(3תשכ״ה1965-
 ,1בסעיף  1לחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד) !1954-להלן  -החוק העיקרי( ,במקום
הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:
״״השכר הקובע״ ,לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד  60% -מסך
כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״ של
הדירוג האחיד ושהדכב משפחתו הוא כמספד בבי המשפחה של הנכה׳
ולגבי בכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד  55% -מסך כל המשכורת
כאמור״.
.2

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום ״אינה פחותה מי25%״ יבוא ״אינה פחותה מ־19%״.

תיקון סעיף

1

תיקון סעיף 4

ג ם״זז  ,147תשי״ד ,עמי 6ד; ס*ת תשי״ז ,עמ׳  ;99חשב-א ,עמי ,162

הצעות חמנ  ,665ח׳ בתמוז תשבייר״ 8.7.1865
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החלפת

סעיף 4ג

יקיז

ף

.3

בסעיף 4ג לחוק העיקרי —
) (1במקום סעיף קטן)א( יבוא:
׳׳)א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ויש לו בן
משפחה׳ ישולמו לו׳ במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב,
תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת
משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני
המשפחה של הנכה; נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ~ 50%והוא נצרך
ואין לו בן משפתה ,ישולמו לו ,במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א
או 4ב ,תגמולים בשיעור של  90%מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
המדינה שדרגת משכורתו היא ״וי׳ של הדירוג האחיד ואין לו בן משפחה
שבזכותו משתלמת לו תוספת שכר,״;
) >2במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( נכה בעל דרגת נכות מיוחדת׳ שנקבעה לפי כללים שפורטו
בתקנות׳ ישולמו לו׳ נוסף לתגמוליו ,כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו -
) (1אם איננו נצרך  -תוספת של  15%לתגמוליו ותגמולים
מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;
) (2אם הוא נצרך — תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה ).(1״

ת

סעי

9

.4

בסעיף  9לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים ) 0ו־)ד( יסומנו)ו( ו־נז( ולפניהם יבוא:
״)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( רשאית הרשות המוסמכת
לנכות מן התגמול דמי הכרות לטובת ארגון ,שהוכרז על ידי שד האוצר
כארגון יציג של נכים׳ ותשלומים לקרן עזרה הדדית של אותו ארגון
ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.
)ד( שר האוצר׳ באישור ועדת העבודה של הכנסת׳ יקבע בתקנות
את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה לפי סעיף
קטן)ג(.
)ה( הודיע הנכה לרשות המוסמכת בכתב על התנגדותו לניכוי,
יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.״

הודאות מעבר
יי

 1ח י ל ה

) .5א( תגמולים לפי סעיפים 4,4א ו־4ב לחוק העיקרי ישולמו החל מיום י״ט בניסן תשכ״ד
) 1באפריל  (1964כאילו היו סעיפים  1ו־ (1)3של חוק זה בתקפם אותה שעה; תחילתם של
הסעיפים  2ו־ (2)3מיום פרסומו של חוק זה ברשומות.
)ב( כל טובת הנאה ,חדשה או מוגדלת׳ לפי חוק זה׳ לא תגיע לאדם בעד התקופה
שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן)א(׳ על אף האמור בסעיף  8לחוק העיקרי.
דברי•הסבר
חוק נכי המלחמה בנאצים׳ תשי״ד) 1954-להלן  -החוק העיקרי( נתקבל׳ בשינויים
מםויימים ,במתכונת חוק הנכים )תגמולים ושיקום(׳ תש״ט ,1949-שפורסם מחדש כחוק
הנכים)תגמולים ושיקום( ,תשי״ט) 1959-נוסה משולב(.
בעקבות הצעת חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון מס׳  ( 3׳ תשכ״ה ,1965-מוצעים
תיקונים גם בחדק העיקרי כלהלן:
לפי החוק העיקרי ״השכר הקובע״ לענין נכה הזכאי לתגמולים הוא שני שלישים מסך
.1
כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא  14והרככ משפחתו כמספר
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בני המשפחה של הנכה .מוצע להגדיל את סכום התגמולים לנכים על ידי שינוי דרגת המש
כורת הקובעת לדרגה  r״ של הדירוג האחיד ,תוך אבחנה בין נכה שהוא אב לילד ,כהגדרתו
בחוק העיקרי ,לבין-נכה שאיננו אב ל י ל ד ) ס ע י ף .(1
 .2לפי החוק העיקרי זכאי נכה לתגמולים אם דרגת נכותו איננה פחותה מ־ .25%מוצע
להעניק את הזכות לתגמולים לנכים שדרגת נכותם אינה פחותה מ״)19%סעיף .(2
״ נ צ ר ך ׳ לפי החוק העיקרי הוא אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה
.3
מספקת למחייתו .נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ,זכאי לקבל תגמול
בשיעור המשכורת המשתלמת לעובד מדינה בדרגה  13במקום התגמולים הרגילים .מוצע
לתאם את התגמול לנצרכים לדירוג האחיד של עובדי המדינה ,תוך העלאת סכום התגמולים
ואבחנה בין נכה רווק לבין נכה בעל משפחה)סעיף .((1)3
נכה בעל ״דרגת נכות מיוחדת״ ,לפי כללים שנקבעו בתקנות על פי החוק העיקרי,
.4
הוא בכה שדרגת נכותו 100%׳ והוא נפגע בשתי גפיו או בראשו ,או שהוא עיוור .מוצע
לקבוע כ י לנכה כזה תשולם תוספת של  15%על תגמוליו ,אם אינו זכאי לתגמול כנצרך
)סעיף .((2)3
 .5בחוק העיקרי נקבע כי התגמול אינו ניתן להעבר ,לשעבוד׳ או למשכון .מוצע לאפשר
לרשות המוסמכת לנכות דמי חבר לטובת ארגון נכים יציג וכן תשלומים לקרן עזרה הדדית
ולביטוח חיים הדדי שיסודרו על ידי אותו ארגון)סעיף .(4
 .6מוצע לקבוע כי התגמולים החדשיים השוטפים וכן תגמול לנצרכים לפי השיעורים
הקבועים בחוק זה ישולמו החל מיום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל  .(1964יתר ההטבות לפי
חוק זה ,לרבות תשלומים שחישובם מבוסם על התגמול החדשי׳ ישולמו החל מפרסומו של
החוק ברשומות )סעיף .(5
להלן סעיפי החוק העיקרי שהחוק המוצע דן בהם:
 .1בחוק זה —
׳׳שירות מלחמתי״ — שירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית בתקופה שבין יום י״ז באלול
תרצ״ט ) 1בספטמבר  (1939ובין יום כ׳׳ ד באלול תש״ה) 2בספטמבר  ,(1945או באחת היחי
דות שלחמו במחתרת נגר שלמון עויין ,למעט שידות צבאי שחל עליו חוק הבבים )תגמולים
ושיקום( ,תש״ט—) 1949להלן — חוק תש״ט(;
״מעצמות הברית״ — המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות מיום ב׳ בטבת תש״ב )1
בינואר  (1942או הצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה׳ ובן שאד המדינות אשד
 .נלחמו אותה תקופה נגד גרמניה ובני.בריתה ,שעה שלחמו נגדם;
״שלטון ע מ י ך ו״תקופת מלחמת העולם השניה״ — כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוז
ריהם ,תש״י;1950-
״נכות״  -איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה ,בין גופנית ובין שכלית׳ או פחיתתו של כושר זה;
״נכה״ ~ אדם שלקה בנכות מחמת חבלה שנחבל בה בתקופת שירות מלחמתי עקב אותו שירות;
״בן משפחה של נכה״ —
) (1אשה׳ ובכלל זה אשה הגרח יחד עם הנבה והיא ידועה בציבור כאשתו;
) (2ילד — ובכלל זה ילד חורג וילד מאומץ — שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה׳
או שבהגיעו לגיל שמונה עשרה לא עמד ברשות עצמו מחמת מוס גופני או שכלי ,ובל
עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלה ,אך למעט ילד חורג שאינו סמוך על שולחן
הנכה ושמוחזק על ידי קרובו מלידה שאינו בן זוגו של הנכה;
) (3הורה׳ ובכלל זה הדרה חורג והודה מאמץ׳ שאין לו ,זולת הנכה ,יותר משני
ילדים העומדים ברשות עצמם והוא אחד מאלה:
)א( אב נצרך שטרם מלאו לו חמישים שנה;
)ב( אב שמלאו לו חמישים שנה ,ואין לו הכנסה מספקת למחייתו;
)ג( אם שאין לה הכנסה מספקת למחייתה;
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) (4אה יתום משני הוריו* אשר טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה ,ואינו משתכר
למחייתו׳ ואין לו׳ זולת הנכה׳ אה העומד ברשות עצמו* ומחםורו היה על הגפה סמוך
לפני התגייסותו של הנכה לשירות;
״אה״ — כולל אחות;
נצרך״ — אדם שאינו מסוגל להשתכר למחיתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו;״עומד ברשות עצמו״ — אדם שמלאו לו שמונה עשרה שגה ואיננו נצרך;
״אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו״ — אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או
מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי׳ וכן אדם שהוכר׳ לפי כללים שנקבעו בתקנות׳ כבלתי
מסוגל להשתבר למחייתו;

תגמולים לנכים
שנכותם פחותה
מ־50%

״הכנסה מספקת למחיית אדם״ — הכנסה שהוכרה לפי כללים שנקבעו בתקנות כמספקת למחייתו
של אדם והתלויים בו;
״השבר הקובע״׳ לגבי נכה פלוני — שני שלישים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
שדרגת משכורתו היא  14ושהרבב משפחתו הוא כמספד בני המשפחה של הנכה.
 .4נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 25%אך פחותה מ־״״50׳ ובל עוד הוא נכה כאמור׳
ישולמו לו׳ לכל אתת של דרגת נכותו׳ תגמולים שיהיו בשנת הכספים  7/12 — 1961/62מאחוז
אהד של שכרו הקובע׳ ומכאן ואילך׳ עד שנת הכספים 1966/67׳ יווםף לכל שנת כספים שקדמה
לה׳  1/12מאחוז אחד של שכרו הקובע׳ עד שיעמוד סכום התגמולים בשנת הכספים 1966/67
וממנה ואילך על אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז של דרגת נכותו.

4א .נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%ישולמו לו׳ כל עוד הוא נכה כאמור ,תגמולים
תגמולים לנכים
בשיעור של אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.
של 10d%-50%
4ב) .א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 20%והוא מחוסר פרנסה׳ ישולם לו׳ כל עוד הוא
תגמול
• מחוסר פרנסה׳ תגמול חוסר פרנסה בשיעור המפורט בסעיף קטן)נ(׳ וזה בנוסף לתשלומים שהוא
למחוסר פרנסה
קיבל או זכאי לקבל לפי הסעיפים  4ו־־4א.
)ב( ״נכה מחופר פרנסה״ — נכה שנתמלאו בו שני אלה:
) (1אין לו הכנסה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה׳ או שהכנסתו אחרי
ניבוי תגמולים אלה פחותה ממחצית שכרו הקובע;
) (2הוכיח לרשות המוסמכת׳ לפי כללים שייקבעו בתקנות׳ כי עשה כל אשר ביכלתו
כדי לקבל הכנסה או להגדילה עד למחצית שכרו הקובע;
)ג( ״תגמול חוסר פרנסה״ —
) (1בנכה שאין לו הכנסה מכל מקור שהוא׳ חוץ מתגמולים לפי חוק זה  -מחצית
שברו הקובע;
) (2בנכה שהכנסתו ,חוץ מתגמולים לפי חוק זה׳ פחותה ממחצית שברו הקובע -
סכום שישלים את הכנסתו האמורה עד מחצית שכרו הקובע.
4ג) .א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך׳ ישולמו לו׳ במקום התגמולים
תגמולים
האמורים בסעיף 4א או 4ב׳ תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
מיוחדים
שדרגת משכורתו היא  13ושהרכב משפחתו הוא במספר בני המשפחה של הנבה.
)ב( נכה בעל דרגת נכות מיוחדת׳ שנקבעה לפי כללים בתקנות׳ ישולמו לו נוסף לתגמול
בל עוד הוא בעל דרגת נכות בזו׳ תגמולים מיוחדים בשיעור שנקבע לפי אותם הכללים.
 .8תגמול כאמור בחוק זה מניע לנכה מיום הגשת הבקשה׳ ואם הוגשה הבקשה לפני תחילת
תחילת התגמול
תקפו של חוק זה — מיום תחילת תקפו׳ אולם ועדה רפואית רשאית לקבוע לתחילת התגמולים
תאריך מאוחר יותר.
) .9א( התגמול ישולם בסופו של כל חודש.
תשלום התגמול
)ב( התגמול אינו ניתן להעבר׳ לשעבוד׳ או למשכון׳ ואין להטיל עליו עיקול׳ אלא לשם
הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה
ערבה להפסדיה.
)ג( שולמו לנכה כספים למעלה מן התגמול המניע לו* רשאית רשות מוסמכת לעכב מתג־
מוליו עד כדי הסכום ששולם למעלה מן המגיע.
)ד( נכה שלא גבה תגמול תוך שנה מיום שהתגמול הוצע לתשלום פקעה זכותו לקבלו׳ אלא
אם כן הורתה הרשות המוסמכת הוראה אחרת.
1
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הודפס ע״ י המדפים הממשלתי׳ ירושלים

