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מתפרסטות בזה הצעות חוק מטעם הטטשלה:

חוק נכי רדיפות הגאצים )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ח1968-
תיקון סעיף 1

.1
יבוא:

בסעיף  1לחוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי׳יז-ד) 1195להלן  -החוק העיקרי( ,בסופו
׳״׳נצרך׳ — מי שנתקיימו בו כל אלה:
) (1אינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת מחלתו או ליקויו
הגופני או השכלי;
) (2אין לו תומך ואינו מוחזק במוסד כאמור בסעיף 5־,
)(3

טרם מלאו לו  65שנים בגבר ו־ 60שנים באשה.״

תיקון סעיף 3

,2

בסעיף  3לחוק העיקרי ,בראש פסקה) (3יבוא ״לאחר עלותו לישראל״.

תיקון סעיף 4

,3

בסעיף ) 4א( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1במקום ״ 500פרוטה״ יבוא ״ 65אגורות״.

הוספת סעיפים

 ,4אחרי סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:
4א .נכה שדרגת נכותו איבה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ,והכנסתו האחרת,
׳׳תגמול נוסף
פרט לתגמול לפי חוק זה ,איבה עולה על תגמול המשתלם לנכה אשר
דרגת נכותו  ,50%ישולם לו בנוסף לתגמול שהוא זכאי לקבל לפי סעיף 4
)להלן  -התגמול העיקרי( תגמול נוסף השווה לתגמול העיקרי)להלן -
תגמול נוסף( ז עלתה ההכנסה האחרת על המקסימום האמור ישולם לו
התגמול הנוסף בניכוי הסכום שבו עלתה ההכנסה האחרת על אותו
מקסימום,
4ב) .א( התובע תגמול נוסף יגיש בקשה לרשות המוסמכת בצירוף
בקשית והחלטת
ראיות הדרושות להוכחת תביעתו כפי שנקבע בתקנות ,ולא ישולם תגמול
נוסף בעד תקופה העולה על  120יום לפני הגשת הבקשה לתגמול הנוסף.
)ב( הרשות המוסמכת תדון בבקשה ותודיע את החלטתה לנכה
בהקדם האפשרי.״
ה ר ש י ת

החלפת סעיף 5

תיקון סעיף 17

ה מ י ם מ ב ת

 .5במקום סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
נכה הזכאי לתגמול ואין בן משפחה תלוי בו ,והוא מוחזק על חשבון
.5
״הקטנת תגמולים
המדינה או רשות מקומית במוסד לנכים או לקשישים או במוסד אחר
כיוצא בזה ,יוקטן התגמול שהוא זכאי לפי חוק זה ב־ 75%החל מהחודש
הרביעי להחזקתו במוסד וכל עוד הוא מוחזק בו.״

.6

בסעיף  17לחוק העיקרי -
) (1אחרי סעיף קטן)ז( יבוא:
״)ח( על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט
העליון בשבתו בבית משפט לערעורים אזרחיים ,תוך שלושים יום מיום
מתן ההחלטה ,ואם ניתנה בהעדר המערער — מיום שנמסרה לו ההחלטה,
אך אין לערער אלא בנקודה משפטית בלבד.״;
) (2לכותרת השוליים יווסף ״וערעור״.

 1ס״ה תשי׳׳ז׳ עמ׳  ;103ם״ח תש״ך׳ עמי .88
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 ,7אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:
״תק:ות וסירי ייו 17א .שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערר ובערעור
לפי סעיף .17״
תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף  2שבו ,היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל

) ,8א(
.(1968
)ב( תחילתו של סעיף  2מיום תחילתו של חחוק העיקרי ,ומי שבאותו יום היה זכאי
לתגמול אילו היה סעיף  2בתקפו ,רשאי להגיש תביעתו לתגמול תוך שנה אחת מיום תחילתו
של חוק זה ,בין שכבר הגיש תביעה לפני כן והיא נדחתה ,בגלל האמור בסעיף (3) 3
לחוק העיקרי ,ובין שטרם הגיש תביעה בכלל.

דברי

הוספת סעיף ז1א

החילה

הסבר

תכליתו של החוק המוצע להגדיל את התגמול המשתלם לכלל הנכים על פי חוק
נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז) 1957-להלן  -החוק העיקרי( ,להעניק תוספת תגמול לנכים
בצרכים ולתקן מספר ליקויים שנתגלו בהפעלת החוק העיקרי.
 .1התגמול המשתלם לנכים מורכב מתגמול יסוד של  50אגורות לכל דרגת בכות ותוספת
יוקר על סכום זה .עם העליה במדד יוקר המחיה גדל גם התגמול לנכים ,אבל נראה צורך
להעלות גם את תגמול היסוד .מוצע איפוא להגדיל את תגמול היסוד לכל דרגת נכות מ־50
אגורות ל־ 65אגורות )סעיף .(3
 .2מלבד הגדלת תגמול היסוד ב־ 30%לכל הנכים מוצע גם לשלם תוספת תגמול ,כסכום
התגמול הרגיל ,לנכה נצרך ,הייבו נכה שדרגת נכותו  50%או למעלה מזה ושמחמת נכות
או מחלה אינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו תומך ואיני מוחזק במוסד .תוספת התגמול
תשולם לנכה הנצרך עד הגיעו לגיל קיצבת זיקנה ,בתנאי נוסף שמלבד תגמוליו אין לו
הכנסה נוספת בסכום שהוא כתגמול לנכה שדרגת נכותו  .50%היתה לנכה הכנסה נוספת
מעל לסכום האמור ,יוקטן התגמול הנוסף בסכום הכנסתו העולה על הסכום כאמור )סעיפים
 1ו־.(4
 .3סעיף  3לחוק העיקרי מתנה את הזכות לתגמולים בין השאר בתנאי שהנכה לא קיבל
ואינו זכאי לקבל תגמול ,קיצבה או פיצוי אחר בגלל נכותו מכל מקור אחר .מוצע ,שהתג
מול יישלל לפי סעיף זה רק אם הנכה מוסיף לקבל תגמול קיצבה אד פיצוי כאמור גם אחר
עלותו לישראל ,ולא יישלל בגלל העובדה שהוא קיבל תגמול קיצבה או פיצוי בגלל נכותו
בטרם עלה לישראל .תחילתה של הוראה זו מיום תחילתו של החוק העיקרי)סעיף .(2
 .4סעיף  5לחוק העיקרי מחייב הקטנת התגמול ב־ 75%לנכה המוחזק ללא תשלום במוסד
ציבורי שהוכר על ידי משרד הסעד לצורך זה ,וכל עוד הוא מוחזק במוסד כאמור .מוצע,
שהתגמול יוקטן רק לנכה שבן משפחה אינו תלוי בו .מצד שני ,יוקטן התגמול גם לנכים
המוחזקים במוסדות שאינם מוסדות ציבוריים מוכרים על ידי משרד הסעד ,ובלבד שהחזקתי
של הנבה במוסד היא על חשבון המדינה או רשות מקומית )סעיף .(5
 .5על החלטת הרשות המוסמכת ניתן לעדור לפני ועדת עררים שהוקמה על פי החוק
העיקרי .בהעדר כל הוראה בדבר זכות ערעור על החלטת ועדת העררים מוגשים ערעורים
כאלה לבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק .מוצע לקבוע ,כי על החלטת
ועדת העררים ניתן לערער בנקודה משפטית לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
לערעורים אזרחיים )סעיף .(6
הצעות חוה  ,775ח׳ באייר .תשכ״ה6.5.1968 ,
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חוק יישוב סכסוכי עבודה )תיקון /תשכ״ח־ 1968
הוספת

סעיף »5

אחרי סעיף  5לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז-ד) *195להלן — החוק העיקרי( יבוא:

,1

״חובת הודעה על
ש  : ,י ה ה

תיקון

סעיף 6

.2

א

י

ד  ,ש ב ת ה

5א .על אף האמור בסעיף  ,5חייבים עובדים למסור לממונה הראשי
הודעה כאמור באותו סעיף על כל שביתה ,וחייב מעביד למסור לו הודעה
כאמור על כל השבתה ,חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן.״

בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום ״לפי סעיף 5״ יבוא ״לפי סעיפים  5או 5א״.

דברי

הסבר

חוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז ,1957-קובע כסעיף  5כי צד לסכסוך עבודה רשאי
להודיע על הסכסוך לממונה הראשי על יחסי עבודה שנתמנה על פי הוראות החוק .משנמסרה
הודעה כזאת לממונה הראשי ,רשאי הוא להתערב בסכסוך ,וליטול לידיו את התיווך בו׳
או להטיל את התיווך על ממונה על יחסי עבודה ,או על מתווך מיוחד שנתמנה ,לענין אותו
סכסוך עבודה ,על ידי שר העבודה.
מהנםיון הרב שהצטבר מאז חקיקתו של החדק נתברר ,כי במקרה שסכסוך עבודה גורר
אחריו החלטת עובדים לשבות מעבודה ,או החלטת מעבידים להשבית את העבודה ,מן הדין
שתהיה חובה מפורשת למסור על כך הודעה לממונה.
החוק המוצע בא לקבוע חובת מסירת הודעה על כל שביתה או השבתה ,הנובעת
מסכסוך עבודה ,לפחות חמישה־עשר יום קודם לכן .תקופת ביניים זו תשמש למגע נוסף
בין הצדדים לסכסוך ולאפשרות תיווך.
להלן הוראות החוק העיקרי שהחוק המוצע מתקנן או מאזכרן:
״מסירת הודעות
על סכסוך עבודה

צד בסכסוך עבודה רשאי להודיע על הסכסוך לממונה הראשי; תובן ההודעה ,צורתה ודרך
.5
מסירתה יקבע שר העבודה בתקנות.

החלטה
על תיווך

נמסרה הודעה לפי סעיף  5או שנודע לממונה הראשי בדרך אחרת על סכסוך עבודה,
.6
יחליט הממונה הראשי אם •תווך בסכסוך; החליט לחיוב — יטול לידיו את תפקיד המתווך ,אם שר
העבודה לא בטל לידיו הפקיד זה ,או יטיל את התיווך על ממונה או על מי שיתמנה במיוחד על
ידי שר העבודה ליישוב אותו סכסוך עבודה.״

 1ס״ח תשי״ז ,עמי .58
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המחיר  12אגודות

הצעות חוס  ,775ח׳ באייר תשכ״ח6.5-1968 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

