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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק בכי המלחמה בנאצים)תיקון מס׳  ,(5תשל״א1971-
י׳-יקיו י ף
ס ע

1

 .1בסעיף  1לחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד) !1954-להלן  -ההדק העיקרי( ,בהגדרת
״השכר הקובע״ במקום ״ו ׳ יבוא ״ח׳/
,

הוספת סעיף 13א

.2

אחרי סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:
״תגמולים אחרי
פטירתו של נכה

13א .נפטר נכה שערב פטירתו היה נצרך ,או מחוסר פרנסה כאמור
בסעיף 4ב ,או שהיה אותה שעה זכאי לתגמול מיוחד או לתגמול נוסף לפי
תקנות על פי סעיף )24ב() (1במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים
לפחות ,יוסיפו לשלם את התגמול-בשיעור שהיה משתלם אותה שעה-עד
תום שנים עשר חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה ,לידי בן המש
פחה שהורה עליו הנכה לפי סעיף  ,20ובאין הוראה — לידי בן זוגו
ובאין בן זוג ,לידי בן המשפחה שהורתה עליו הרשות המוסמכת.״

דברי
לפי סעיף 4א לחוק הקיים /זכאי נכה שדרגת
נכותו איננה פחותה מ־ 10%לתגמולים של
י
^
אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.

הסבר
)ב(

ס

וזו הגדרת השכר הקובע בסעיף  1לחוק:
״ ״ ה ש כ ר הקובע״ /לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא
ילד —  60%מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
שדרגת משכורתו היא ״ ו ״ של הדירוג האחיד ושהרכב
משפחתו הוא במספר בני המשפחה של הנכה /ולגבי נכה
שאין לו בן משפחה שהוא ילד  55% -מסך כל המשכורת
כאמור.״
מוצע להצמיד את השכר הקובע למשכורתו של עובד
מדינה בדרגה ״ ת ״ של הדירוג האחיד /ועל ידי כך יעלו
התגמולים שזכאי להם נכה לפי סעיף 4א ב־ 13%בערך.
הזכות לתגמולים היא של הנכה /ועם פ ט י ־
רתו אין בני משפחתו זכאים לתגמולים.
^
בהפסקה פתאומית זו של תשלום התגמולים מרגישה
המשפחה /אם ערב פטירתו היה הנכה נצרך /מובטל או
מחוסר פרנסה .על כן מוצע להמשיך בתשלום התגמולים
למשפחת נכה כזה אחרי שנפטר /לתקופה של שנים עשר
חדשים נוספים /כדי לאפשר למשפחה בתקופת ביניים זו
להתאושש ולארגן מחדש את חייה מבחינה כלכלית .סעיף
 24אומר:
ס

2

״)א( כל נכה יקבל על חשבון המדינה בתנאים ולפי כללים
שייקבעו בתקנות טיפול רפואי /כמשמעותו בסעיף 27
לחוק תש״ט ,בנכות שבגללה הוכר כנכה בכל עת שיתגלה
צורך בו.

שר הבטחון יקבע בתקנות ענינים אלה:
) (1תגמולים או תגמולים נוספים שישולמו לנכים
המקבלים טיפול כאמור ועקב הטיפול אינם מ ס ו 
גלים לעבוד;
) (2הפחתות מחגמולימ של נכים המקבלים טיפול
כאמור ושכלכלתם אגב :הטיפול היא על חשבון
המדינה.״

בתוקף סמכות זו התקין שר האוצר את תקנות נבי
המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( /ת ש ט ״ ו  / 1 9 5 5 -ובתקנה
 14שבהן נאמר כך:
״תגמול מיוחד ותגמול נוסף
 .14נכה שהובטל מעבודתו הרגילה לפחות יום ביטול
אחד׳ והרשות המוסמכת שוכנעה כי מחמת הביטול פחתו
הכנסותיו של הנכה מעבודתו האמורה ואין לו הכנסות
מספיקות למחייתו מכל מקור א ח ר ישולם לו לכל יום
ביטול כאמור —
׳

) (1אם הוא נכה שאינו מקבל תגמול חדשי —
סכום השווה לתגמול יומי מלא;
׳

) (2אם הוא נכה המקבל תגמול חדשי  -סכום
השווה להפרש שבין התגמול היומי לבין התגמול
היומי המלא.״

״יום ביטול״ הוגדר בתקנה  1כך :״יום שבו הובטל נכה
מעבודתו למעלה משש שעות לרגל הצורך בטיפול רפואי
שאושר לו על ידי רופא מוסמך מקומי או רופא מוסמך
ראשי״.

 1ם״ח תשי״ד /ע מ ׳  ;76תשי״ז /ע מ ׳  ;99תשכ״א׳ ע מ ׳  ;162תשכ״ה /ע מ ׳  ;299תשכ״ט /ע מ ׳ .152
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.3

האמור בסעיף  15לחוק העיקרי יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
׳׳נב( ניתנה החלטה חדשה המזכה נכה בתשלום תגמולים או תגמולים
מוגדלים ,ישולמו התגמולים או התגמולים המוגדלים החל מהמועד של
הגשת הראיות החדשות שעל פיהן ניתנה ההחלטה החדשה? אולם רשאית
הרשות המוסמכת להורות שישולמו החל ממועד מוקדם יותר ,ובלבד שלא
יקדם יותר משנה אחת להגשת הראיות החדשות.״

תיקון סעיף 15

.4

אחרי סעיף  24לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 24א

״ביטוח למקרה
מ ו י ת

.5

24א .נכה הזכאי לתגמולים ושנערך לזכותו ביטוח למקרה מוות בדרך
האמורה בסעיף  ,0)9זכאי להשתתפות בדמי הביטוח מאוצר המדינה
בשיעור שנקבע בתקנות.״

תחילתם של סעיפים  2,1ו־ 4היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל) 1באפריל .(1970

דברי
ב ע ״ א 5'30/68׳ פסקי דין כרך כ ״ ב 2׳
ע מ ׳ 794׳ עמדה לדיון השאלה בדבר ה פ י 
^
רוש שיש לתת לסעיף  35של חוק הנכים )תגמולים
ושיקום(׳ תשי״ט] 1959-נוסח משולב[׳ הזהה בלשונו
לסעיף  15של החוק הקיים ,שזו לשונו:
ס

״ .15רשות מוסמכת רשאית לחזור ולהחליט בכל ענין
החלטה שונה מן הקודמת אף אם היתה ההחלטה הקודמת
סופית לפי סעיף 14׳ אם הוכח׳ שההחלטה הקודמת הושגה
על ידי מעשה או מחדל המהווים עבירה פלילית׳ או אם
נתגלה על סמך ראיות חדשות כי יסודה בטעות.״
• בית המשפט העליון קבע כי הסעיף הנ״ל נותן למעשה
למבקש אפשרות לחדש בכל עת וללא הגבלה את הדיון
בתביעתו׳ שכן כל ראיה שלא היתה בפני קצין התגמולים
בעת מתן ההחלטה׳ יש לראותה כ״ראיה חדשה״ גם אם
המבקש התרשל בהבאת ראיותיו בפני קצין התגמולים
בעת הדיון הראשון.

הצעות חוק  ,952י״ט בתמוז תשל״א12.7.1971 ,

תחילה

הסבר
מוצע כי התגמולים או התגמולים המוגדלים בתוקף
ההחלטה החדשה׳ ישולמו מהתאריך שבו נמסרו לידי
הרשות המוסמכת הראיות החדשות שעל פיהן ניתנה
ההחלטה החדשה׳ אולם רשאית הרשות המוסמכת להורות
כי התגמולים ישולמו ממועד מוקדם יותר׳ עד שנה אחת
לפני הגשת הראיות החדשות.
זה לשונו של סעיף )9ג( לחוק:
סעיך 4
״)ג( על א ף האמור בסעיף קטן )ב( רשאית הרשות
המוסמכת לנכות מן התגמול דמי חברות לטובת ארגון׳
שהוכרז על ידי שר האוצר כארגון יציג של נכים׳ ו ת ש 
לומים לקרן עזרה הדדית של אותו ארגון ודמי השתתפות
בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.״
מוצעת הוראה חדשה בחוק הקובעת כי נכה׳ אשר
ארגון נכי המלחמה בנאצים ערך לזכותו ביטוח למקרה
מוות׳ יהיה זכאי להשתתפות אוצר המדינה בדמי הביטוח
כאמור׳ בשיעור שייקבע בתקנות.
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