


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

1בפברואר2017 1114 ה'בשבטהתשע"ז

עמוד

הצעתחוקהנכים)תגמוליםושיקום()תיקוןמס'30(,התשע"ז-2017                          816



הצעותחוקהממשלה-ו111,ה'בשבטהתשע"ז,2017צ2צ1 816

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון מס' 30(, התשע"ז-2017

בחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[1)להלן-החוקהעיקרי(,1צתיקוןסעיף1
בסעיף1-

חוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959  כללי
]נוסחמשולב[)להלן-החוקאוחוקהנכים(, 
מטרתולבטאאתחובתההערכיתוהמוסריתהמיוחדתשל
מדינתישראלכלפינכיצבאההגנהלישראל)להלן-צה"ל(
וכוחותהביטחוןשעליהםחלהחוקצבמסגרתזו,קובעחוק
הנכיםאתהתנאיםשבהתקיימםיוכרחיילמשוחרראוחייל
בשירותקבעכנכה,אתהכלליםלקביעתדרגתהנכותואת
זכותושלהנכהלשיקום,ובכללזהטיפולרפואיושיקוםואת

זכותולתגמוליםולזכויותנוספותהמפורטותבחוקצ

הוראות ולעגן להמיר בעיקרו בא המוצע התיקון
פנימיותשלמשרדהביטחוןשמכוחןניתןלהעניקכיום
הטבותשונותלנכהצה"ל)להלן-הטבותמכוחהוראות
פנימיות(,בהוראותלמתןזכאויותנוספותשייקבעובחוק

הנכים)להלן-זכאויותנוספות(צ

עד הניתנות הפנימיות ההוראות מכוח ההטבות
עתהלנכים,הןלמטרהמסוימתשהיאאחתמאלה:דיור,
והטבות טיפול קבלת כלכלית, רווחה תעסוקתי, שיקום
פסיכוסוציאליות,רכבוניידותוהטבותרפואיותצההטבות
לטובות למענקים, לתגמולים, מעבר ניתנות האמורות
הנכים חוק לפי הניתנים התשלומים ולשאר ההנאה
בנוסחוכיום,והןבאותלהיטיבעםהנכים,ולסייעלהם
בהתמודדותםעםהנכותבכלמישוריהחיים,וזאתבהתאם

לדרגתהנכותולסוגהנכותצ

במהלךהשנים,כלאחת האמורותנוספו ההטבות
ובהתאם זו ייחודית אוכלוסייה על החל שונה מהיבט
לנכה לסייע נועד מההטבות חלק העדכנייםצ לצרכיה
לחזורלתפקודככלהניתןחרףהנכות,כגוןהטבותלשיקום
תעסוקתי,חלקןנועדלפתורצורךמסויםשהתעוררושדרש
וחלק כלכלית, או נפשית רפואית, בעיה כגון פתרון,
מההטבותניתןכדילהקלעלהנכהבתחומיהחייםהשונים,

כגוןתשלוםימיהבראהצ

ההטבותמכוחההוראותהפנימיותניתנותבתנאים
הנכות, לסוג ומתייחסות הפנימיות בהוראות הקבועים
לדרגתהנכותולצרכיושלהנכהצחלקניכרמהןניתנות
לאחרשהנכההזקוקלהטבהמסוימתהגישבקשהלקבלתהצ

נצייןכינכיםבעלידרגתנכותמיוחדת)דרגתנכות
+100%(זכאיםלהטבותנוספותאומורחבותלמשללדיור,
נכותם לסוג הן גם המותאמות כלכלית, ורווחה ניידות

ולצורכיהםצ

משרד של הפנימיות ההוראות כוללות כן, כמו 
הביטחוןועדותחריגיםבתחוםהדיורוהניידות,וכןועדת

הקבוע ההטבות גובה את להגדיל שבסמכותה חריגים
בהוראותצלצדזאת,פועלתגםהוועדההמייעצתלמתן
סיועלפניםמשורתהדיןהמוסמכתלאשרבמקריםחריגים
ומיוחדיםמתןהטבותגםלמישאינועומדבאמותהמידה

לקבלתןצ

בדרך ניתנות הפנימיות ההוראות מכוח ההטבות
כספית)תשלום,מימון,החזרהוצאהשהוצאהבפועל,מענק
אומילווה(אובדרךאחרת,כגוןמתןהטיפולהנדרשישירות,
והןכוללותגםאתהמבחניםלהחלתהשלכלהטבהעל

הנכיםוכןאתהתנאיםלקבלתהודרכיהוכחתהזכאותצ

ובלא הפנימיות ההוראות מכוח ההטבות מתן על
מקורסמכותחוקי,מתחמבקרהמדינהביקורת,ובעקבותיה
הנחההיועץהמשפטילממשלהאתמשרדהביטחוןלעגן
אתהסמכותלתתאותןמכוחחוקהנכיםצהצעתחוקזו

באהליישםהנחיהזוצ

בהתאםלכךמוצעלעגןבחוקהנכיםאתההטבות
מכוחההוראותהפנימיותשייקראובחוקהנכים"זכאויות
זו חוק בהצעת כלזכאותנוספתקבועים בצד נוספות"צ
וסוג הנכות דרגת לפי נוספת, זכאות לאותה הזכאים
המידה ואמות והיקפה הנוספת הזכאות מהות הנכות,
בהוראה כאמור הכול לנתינתהצ הנדרשות המרכזיות
הפנימיתהקובעתאתאותההטבה,וכןקבועיםשיעורי
הזכאותהנוספתוסכומהלמעטלגביאותןזכאויותנוספות
שקיימתדרךאחרתלקביעתןצכמוכן,מוצעלהסמיךאתשר
הביטחוןלקבועבתקנותתנאיםנוספיםלמתןזכאותנוספת
לפיהחוקובכללזה,לגבידרכיהגשתהבקשהלקבלתה
באמות המבקש לעמידת ההוכחה דרכי נתינתה, ואופן
לרבות לפיו בתקנות או הנכים בחוק הקבועות המידה
לענייןהוכחתהתנאיםלנתינתה,האםלאיינתנולנכה
שאינותושבישראל,האםוכיצדיינתנולנכהשהואגם
זכאילפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים
ושיקום(,התש"י-1950,היקףההטבהושיעורה,ואםנקבע
כיהזכאותהנוספתתינתןבדרךשלמתןסיועכספי-אם
תשולםבסכוםחד–פעמיאובשיעוריםצכןיהיהרשאישר
הביטחוןבתקנותכאמורלקבועתנאים,שיעוריםוהיקפי
סיועשונים,ביןהשאר,לפידרגתהנכות,סוגהנכות,מצבו
האישי הכלכלי, ומצבו נכותו עקב הנכה של הרפואי

והמשפחתיצ

לענייןזהמוצעלהגדיראתהמונחים"זכאותנוספת"
ו–"סיוע"כדילאבחןאתההטבותמשארהתשלומיםהניתנים
לנכיםלפיחוקהנכיםצזאת,מהטעםכישלאכמתןתגמול
בסיסילמשל,הניתןלכללהנכים,הזכאויותהנוספותלפי

ס"חהתשי"ט,עמ'276;התשע"ז,עמ'238צ 1
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בהגדרה"בןמשפחה"שלנכה,במקוםפסקה)3(יבוא: )1(

הורה,ובכללזההורהחורגוהורהמאמץ,שאיןלוזולתהנכהיותרמשני )3("
מהשכר פחותה שהוא מקור מכל והכנסתו עצמם ברשות העומדים ילדים

הקובע;";

במקוםההגדרה"נצרך"יבוא: )2(

""נצרך"-נכהשאינומסוגללהשתכרלמחייתובשלנכותוואיןסיכוינראהלעין
שיהיהאפשרלשקמואי–פעם;";

ההגדרות"אדםשאינומסוגללהשתכרלמחייתו"ו"הכנסהמספקתלמחייתאדם" )3(
-יימחקו;

אחריההגדרה"השכרהקובע"יבוא: )ו(

""אגףשיקוםנכים"או"האגף"-אגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון;

בהגדרה"בןמשפחה"שלנכה,במקוםפסקה)3(יבוא: )1(

הורה,ובכללזההורהחורגוהורהמאמץ,שאיןלוזולתהנכהיותרמשני )3("
מהשכר פחותה שהוא מקור מכל והכנסתו עצמם ברשות העומדים ילדים

הקובע;";

במקוםההגדרה"נצרך"יבוא: )2(

""נצרך"-נכהשאינומסוגללהשתכרלמחייתובשלנכותוואיןסיכוינראהלעין
שיהיהאפשרלשקמואי–פעם;";

ההגדרות"אדםשאינומסוגללהשתכרלמחייתו"ו"הכנסהמספקתלמחייתאדם" )3(
-יימחקו;

אחריההגדרה"השכרהקובע"יבוא: )ו(

""אגףשיקוםנכים"או"האגף"-אגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון;

פרקיםשני1ו־שני2המוצעים,ניתנותלפיצרכיהיחידרק
לנכהשמתקיימותבואמותהמידההקבועותבאותופרק,

הוראותהחוקוהתנאיםשקבעשרהביטחוןצ

הפנימיות ההוראות מכוח ההטבות של ניכר חלק
הטבה לקבלת הנכה של בקשה הגשת של בדרך ניתן
מסוימתוחלקןניתןבלאצורךבהגשתבקשהצמוצעכי
התגמולים תוגשבקשהלקצין הטבותמסוימות לקבלת
שמונהעלידישרהביטחון,שיהיהבעלהסמכותלאשר
אתהבקשהאולדחותה,ובהתאםלכך,ערעורעלהחלטתו
יהיהבהתאםלקבועבסעיף33לחוקצלעומתזאת,זכאויות
בתחום יהיו בקשה הגשת המחייבות רפואיות נוספות
המוסמך הרופא הראשי, המוסמך הרופא של הסמכות
המרחביאוהרופאהמוסמךהמחוזי,לפיהעניין,ועלכן

בקשהלקבלתןתוגשאליהםצ

כמוכןמוצעכיהזכאויותהנוספותיוצמדולמדד
המחיריםלצרכן,כךשהןיעודכנובתחילתכלשנהלפי
שיטת המדד,אלאאםכןנקבעהבתקנות עליית שיעור
הצמדהאחרתלגביזכאותנוספתמסוימתצאםהמדדירד,
לאיופחתוסכומיהזכאויותהנוספותוהןיישארועלכנן,
כךשבמועדהעדכוןהבא,אםהמדדיעלה,יעודכנוסכומי
ההטבותביחסלמדדשהיהבמועדהעדכוןבפועלהאחרוןצ

טיפול לקבלת ההטבה את לעגן מוצע עוד
פסיכוסוציאלי,אתהזכאותלשיקוםבלימודיםובתעסוקה
ואתההטבותהשיקומיותהנוספותבמסגרתפרקנפרד,הוא

פרקשני2המוצעצ

כמוכןמוצעלעגןאתמקורהסמכותלעבודתןשל
ועדותהחריגיםהשונות,ובפרטהוועדהלמתןזכויותלפנים

משורתהדין)במסגרתפרקשביעי1המוצע(צ

תיקונים גם נדרשים בחוק, ההטבות עיגון לנוכח
נלוויםלסעיפיםשוניםבחוקהנכים,הכולכמפורטלהלןצ

לפסקה )1(  סעיף 1

פסקה)3(להגדרה"בןמשפחה"שמוצעלתקנה 
קובעת,קובעתהיוםכיהורהשלנכההוא:

")3(הורה,ובכללזההורהחורגוהורהמאמץ,שאין
לוזולתהנכהיותרמשניילדיםהעומדיםברשותעצמם

והואאחדמאלה:

)א(אבנצרךשטרםמלאולוחמישיםשנה;

הכנסה לו ואין שנה, חמישים לו שמלאו אב )ב(
מספקתלמחייתו;

)ג(אםשאיןלההכנסהמספקתלמחייתה;"צ

עד )א( בפסקאות הקבועות המידה אמות במקום
)ג(האמורות,מוצעלקבועכיאמתמידהלהכללתושל
הורהבהגדרהשל"בןמשפחה"תהיהלפיגובההשכר
הקובעצדהיינוכאשרהכנסתושלההורה"מכלמקורשהוא
פחותהמהשכרהקובע",לפיכךפסקאותהמשנההאמורות

מתייתרותומוצעלמחקןצ

לפסקה )2( 

ההגדרה"נצרך"בנוסחהכיוםקובעתכינצרךהוא
הכנסה לו ואין למחייתו להשתכר מסוגל שאינו "אדם
מספקתלמחייתו"צמוצעלהחליףאתההגדרההאמורה
ולהבהיראתנוסחהכךשנצרךיהיה"נכהשאינומסוגל
לעין נראה סיכוי ואין נכותו בשל למחייתו להשתכר

שאפשריהיהלשקמואי–פעם"צ

לפסקה )3(

בעקבותשינויאמותהמידהבפסקה)3(להגדרה"בן
משפחה"והחלפתההגדרה"נצרך"כאמורלעיל,מתייתרות
ההגדרות"אדםשאינומסוגללהשתכרלמחייתו"ו"הכנסה
מספקתלמחייתאדם"-ומוצעלמחקןצוזהנוסחההגדרות

האמורותשמוצעכאמורלמחקן:

""אדםשאינומסוגללהשתכרלמחייתו"-

כשהוא"בןמשפחה"-אדםשאינומסוגל )1(
או מחלתו או גילו מחמת למחייתו להשתכר
ליקויוהגופניאוהשכלי,וכןאדםשהוכר,לפי
כלליםשייקבעובתקנות,כבלתימסוגללהשתכר

למחייתו;
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"גילפרישה"-כמשמעותובסעיף3לחוקגילפרישה,התשס"ד-ו2200;

"הכנסהמיגיעהאישית"-הכנסהמעבודה,ממשלחידאומעסקעצמאי;

"זכאותנוספת"-סיועהניתןלפיפרקשני1,לנכהשמתקיימיםבואמותהמידה
הקבועותבאותופרק,הוראותחוקזהוהתנאיםשקבעשרהביטחון;

"חוקמשפחותחייליםשנספובמערכה"-חוקמשפחותחייליםשנספובמערכה
)תגמוליםושיקום(,התש"י-31950;

"סיוע"-סיועמלאאוחלקי,הניתןבתשלום,במימון,בהחזרהוצאהשהוצאה
בפועל,במענק,במילווה)בחוקזה-סיועכספי(אובדרךאחרתכפישקבע

שרהביטחון;

"סיועשיקומי"-סיועהניתןלפיפרקשני2לנכהשמתקיימיםבואמותהמידה
הקבועותבאותופרק,הוראותחוקזהוהתנאיםשקבעשרהביטחון;

"עובדסוציאלי"-כהגדרתובחוקהעובדיםהסוציאליים,התשנ"ו-1996ו;"צ

סעיף3לחוקהעיקרי-בטלצ2צביטולסעיף3

מסוגל שאינו אדם - "נכה" כשהוא )2(
להשתכרלמחייתובגללמוםגופניאושכליואין
סיכוינראהלעיןשאפשריהיהלשקמואי–פעם;

"הכנסהמספקתלמחייתאדם"-הכנסהשהוכרה
כללים לפי בו, והתלויים אדם של למחייתו כמספקת

שייקבעובתקנות;"צ

כמוכןמוצעלהוסיףהגדרותנוספותהנדרשותלאור
התיקוןהמוצעצ

מוצעלבטלאתההסדרהקייםהיוםבסעיף3  סעיפים 
לחוקהנכיםלעדכוןהתגמוליםולקבועתחתיו  2 ו־12 
התגמולים, עדכון אופן לעניין חדש הסדר 
במסגרתסעיף7והמוצעצוזהנוסחסעיף3לחוקשמוצע

כאמורלבטלו:

"סמכות להעלות שיעורים

שרהביטחוןרשאיבצו,בהתייעצותעםשרהאוצר 3צ
להעלות הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור
אתשיעורהשכרהקובע,אתשיעורהדרגההקובעתואת

שיעוריהתגמוליםהמשתלמיםעלפיחוקזהצ"

1986,עלרקעשיעוריהאינפלציההגבוהים בשנת
בשניםהקודמות,נקבעהסדרביןמשרדהביטחון,משרד
האוצרוהארגוןהיציגשלהנכים,שלפיוהתגמוליםיוצמדו
למדדהשכרבסקטורהציבורי-קהילתי)להלן-מדדהשכר(
ויעודכנובהתאםלעלייתמדדזהפעמייםבשנה)בחודשים
אפרילואוקטובר(צעודנקבעבהסדרהאמורכיהתגמולים
יעודכנורקבמקרהשלעלייהבמדדהשכר,ואילובמקרה
שלירידהתובאזובחשבוןבמועדהעדכוןהבאצכמוכן
נקבעכיאםיוחלטעלמתןתוספותשכראותוספותיוקר
לעובדיהסקטורהציבורי-קהילתיבתקופותשביןמועדי
העדכון,הרישגםהזכאיםלפיחוקיהשיקוםיקבלותוספות

אלהבאופןאוטומטיובמועדהעדכוןהבאיקוזזוהתוספות
משיעורעלייתמדדהשכר,זאתכדילמנועמצבשלכפל

תשלומיםצ

הסדרזההוחלגםעלהמשפחותהשכולותוכןקיבל
בשעתואתברכתהשלועדתהעבודההרווחהוהבריאות
שלהכנסתצבהתאםלהסדרהאמור,פעלמשרדהביטחון
והביאם כנדרש הצווים את ערך התגמולים, לעדכון
הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת לאישור

לאחרהליךהתייעצותעםשרהאוצרצ

המצבהקייםמעוררכמהקשייםכמפורטלהלן:

הוא ומהותו, אופיו שבשל במדד מדובר ראשית,
מתפרסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבאיחור
התגמולים בעדכון רב עיכוב נוצר וכך שנה, כחצי של

לזכאיםצ

ארוך עדכון להליך מביא הקיים ההסדר שנית,
ומסורבלשמביאלעיכוביםנוספיםבעדכוןהתגמוליםצכך,
לאחרפרסוםמדדהשכרנדרשמשרדהביטחוןלבחוןאם
נדרשיםקיזוזיםבגיןירידותמדדהשכרבעבראותשלום
תוספותשכרותוספותיוקר;בהמשך"לתרגם"אתשיעור
עלייתמדדהשכרלאחוזמהתגמוליםוהתשלומיםהשונים
המשולמיםלזכאים,לערוךצוויםותיקוניםלתקנותשמכוח
חובת במסגרת האוצר, שר לפני ולהביאם הנכים, חוק
ההתייעצות,ולאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאות
שלהכנסתצרקלאחרהליךזהופרסוםהצוויםוהתקנות
בשיעורם התגמולים את הזכאים מקבלים ברשומות,

המעודכן,לרבותהפרשיםרטרואקטיבייםצ

אשרעלכן,מוצעלבטלאתסעיף3לחוקהנכיםולקבוע
תחתיוהסדרחדש,במסגרתסעיף7והמוצע,הןלענייןסוג

המדדשאליויוצמדוהתגמוליםוהןלענייןהליךהעדכוןצ

ס"חהתשס"ד,עמ'6וצ 2

ס"חהתש"י,עמ'162צ 3

ס"חהתשנ"ו,עמ'152צ ו
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בסעיףודלחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולאיקבלזכאותנוספתלפיפרקשני1אוסיוע3צתיקוןסעיףוד
שיקומילפיפרקשני2"צ

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:וצהוספתסעיף5א

"תוספתלנכהבעל
דרגתנכותמיוחדת

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשנקבעהלפיכלליםשפורטו5אצ
כאמור, נכות דרגת בעל הוא עוד כל לו, תשולם בתקנות,

תוספתשל0%ולתגמולוצ"

בסעיף6לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיסעיף5"יבוא"לפיסעיפים5 )1(
ו־5א";

בסעיףקטן)ג(,בהגדרה"תגמולמחוסרפרנסה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

")ו(לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתלפיסעיף5א-3%צ188מהדרגההקובעת,ואם
ישלנכהילד-209%מהדרגההקובעת;"צ

בסעיף7לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיפים5ו־6"יבוא"בסעיפים5עד6"; )1(

בסעיףודלחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולאיקבלזכאותנוספתלפיפרקשני1אוסיוע3צ
שיקומילפיפרקשני2"צ

תיקוןסעיףוד

הוספתסעיף5אאחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:וצ

"תוספתלנכהבעל
דרגתנכותמיוחדת

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשנקבעהלפיכלליםשפורטו5אצ
כאמור, נכות דרגת בעל הוא עוד כל לו, תשולם בתקנות,

תוספתשל0%ולתגמולוצ"

תיקוןסעיף6בסעיף6לחוקהעיקרי-5צ

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיסעיף5"יבוא"לפיסעיפים5 )1(
ו־5א";

בסעיףקטן)ג(,בהגדרה"תגמולמחוסרפרנסה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

")ו(לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתלפיסעיף5א-3%צ188מהדרגההקובעת,ואם
ישלנכהילד-209%מהדרגההקובעת;"צ

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-6צ

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיפים5ו־6"יבוא"בסעיפים5עד6"; )1(

לענייןסוגהמדד-מוצעלקבועכיהתגמוליםיוצמדו
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים למדד
לסטטיסטיקהמדיחודש)להלן-המדד(,ויעודכנואחת
לשנה,בחודשינואר,בהתאםלשיעורעלייתהמדדלעומת
המדדבחודשינוארבשנההקודמתצאםהמדדלאיעלה
הרישגובההתגמוליםיישארעלכנוובמועדהעדכוןהבא
לשיעור בהתאם התגמולים יעודכנו יעלה, המדד שבו
עלייתהמדדהחדשלעומתהמדדהאחרוןשלגביובוצע

עדכוןבפועלצ

התגמולים שעדכון מוצע - העדכון הליך לעניין
משנה חקיקת של הליך ובלא אוטומטי באופן ייעשה
כנדרשכיוםצלמעןהשקיפותמוצעכיסכומיהתגמולים
המעודכניםיפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשלאגף
שיקוםנכיםבמשרדהביטחון)להלן-אגףהשיקוםאו

האגף(צ

סעיףודלחוקהנכיםקובעכינכההזכאילמענק  סעיף 3
פחותה אינה נכותו שדרגת )נכה חד־פעמי 
מ־10%ואינהעולהעל19%ושהגישתביעתולאחריום
ט'בטבתהתשנ"ו)1בינואר1996((,לאישולםלוכלתגמול
אחרלפיהחוקצבהתאםלכללזה,ולאורעיגוןההטבות
המוצעכעת,מוצעלתקןאתהסעיףולקבועכינכהכאמור
לאיהיהזכאיגםלכלזכאותנוספתאולסיועשיקומילפי

חוקהנכיםצ

מוצעלהוסיףלחוקהנכיםאתסעיף5אהמוצע  סעיף 4
שעניינותוספתלנכהבעלדרגתנכותמיוחדת 
ולקבועבוכילנכהבעלדרגתנכותמיוחדתשנקבעהלפי
כלליםשפורטובתקנות,תשולם,כלעודהואבעלדרגת
נכותכאמור,תוספתשל0%ולתגמולוצכיוםהסדרזהמעוגן

במסגרתסעיף7)ד(לחוקהקובעכך:

לפיכללים מיוחדתשנקבעה דרגתנכות נכהבעל ")ד(
שפורטובתקנות,תשולםלו,כלעודהואבעלדרגתנכות
כאמור,תוספתשל0%ולתגמולו"צואולםמאחרשסעיף7

לחוקעוסקבתגמולספציפי-"תגמולנצרך",

מוצעלהעביראתההסדרהנוגעלנכיםבעלידרגת
7)ד( סעיף את ולמחוק המוצע 5א לסעיף מיוחדת נכות

האמורצ

את להתאים מוצע האמור, התיקון ולאור כן כמו
נוסחםשלסעיף7)א1()5(לחוק)סעיף6)2(להצעתהחוק(,
שלסעיף7אלחוק)סעיף7להצעתהחוק(ושלסעיף7גלחוק

)סעיף9להצעתהחוק(צ

סעיף6לחוקהנכיםקובעאתהתנאיםלתשלום  סעיף 5
תגמולמחוסרפרנסהואתשיעורוצבהוראות 
מחוסרפרנסה נקבעשיעורתגמול הפנימיותשלהאגף
גבוהיותרלנכיםבעלידרגתנכותמיוחדת)+100%(צמוצע

כעתלעגןשיעורזהבחוקהנכיםצ

לפסקה)3(סעיף7לחוקהנכיםקובעאתתנאי  סעיף 6
הזכאותלתגמולנצרך,שהואתגמולקיוםהניתן 
לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50%ואשרלאמסוגל
לעבודלמחייתובשלנכותוואיןלוהכנסהכדימחייהצלצד
זהנקבעבמסגרתההוראותהפנימיותשלהאגףתגמול
מיוחד)להלן-תג"מ(הניתןלנכיםשדרגתנכותםאינה
מגיעהכדי50%אךהםעומדיםבשארהתנאיםלקבלת

תגמולנצרךצ

בעקבותהחלטתהממשלהמספר135ומיוםד'באב
התשס"ה)9באוגוסט2005(צומצםהתג"מרקלנכיםכאמור
שדרגתנכותםאינהפחותהמ־20%בשלפגימהנפשיתאו

פגימתראשצ
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בסעיףקטן)א1()5(,במקוםהרישהעדהמילים"כלליםשפורטובתקנות"יבוא )2(
"לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתלפיסעיף5א";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )3(

")א2(נכהשדרגתנכותומ־20%עד9%ווהואנצרך,ישולמולו,במקוםהתגמולים
האמוריםבסעיפים5ו־6-

)1(אםהוארווק,אלמןאוגרושואיןלוילד-2%ו1מסךכלהמשכורת
המשתלמתלעובדהמדינהשדרגתמשכורתוהיא22שלהדירוגהמינהלי

)בסעיףקטןזה-הדרגההקובעת(;

)2(אםהואנשויואיןלוילד-5%צ152מהדרגההקובעת;

)3(אםישלוילד-1%צו18מהדרגההקובעתצ";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"סעיףקטן)א("יבוא"או)א2(",במקום"מכלמקורשהוא )ו(
חוץמתגמוליםלפיחוקזה"יבוא"מיגיעהאישית,מדמישכירותבעבורהשכרתנכס
שבבעלותואובבעלותבןזוגואומרווחהון"ובמקום"הסכוםשנקבעכהכנסתוכדי
מחייה"יבוא"השכרהקובע;לענייןזה,"דמישכירותבעבורהשכרתנכס"-למעטדמי
שכירותבעבורנכסאחדהמיועדלמגוריםהנמצאבבעלותהנכה,אםהנכהשוכרנכס

אחרלמגוריוצ";

במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )5(

בסעיףקטןזה,"קצבה"-קצבהאותשלוםכיוצאבזהשמקבלהנכה")ג( )1(
לפיחוקאחראולפיהסכםאוהסדרכלשהו,למעט-

הכנסהלפיסעיףקטן)ב(; )א(

]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי המשתלמת זקנה קצבת )ב(
משולב[,התשנ"ה-51995)בחוקזה-חוקהביטוחהלאומי(;

קצבתשירותיםמיוחדיםהמשתלמתלפיסעיפים206ו־206א )ג(
לחוקהביטוחהלאומי;

מוצעלעגןאתהתג"מבחוקהנכים,במסגרתסעיף
7לחוק,ולקבועבו,בסעיףקטן)א2(המוצע,כיהואיינתן
שאר החלת תוך 9%ו עד 20% נכותם שדרגת לנכים
התנאיםהקבועיםלגביתגמולנצרך,בשינוייםהמחויביםצ

לפסקה )4(

סעיף7)ב(לחוקהנכיםקובעכי"נכההזכאילתגמולים
חוץ מכלמקורשהוא הכנסה וישלו )א( קטן סעיף לפי
מתגמוליםלפיחוקזה,ינוכהמתגמוליוחלקמהכנסתו
העולהעלמחציתהסכוםשנקבעכהכנסתוכדימחיהצ"
לצורך ההכנסות כלל בחשבון מובאות לא כיום בפועל
חישובהניכויהנדרשצמוצעכעתלעגןבחוקאתהחישוב
כפישנעשהבפועלולקבועכיההכנסותשיובאובחשבון
יהיואלהבלבד:הכנסה"מיגיעהאישית,מדמישכירות
בעבורהשכרתנכסשבבעלותואובבעלותבןזוגואומרווח
הון"צכמוכןמוצע,כיהניכוימהתגמוליהיהשלהסכום
מתוךההכנסההעולהעל"מחציתגובההשכרהקובע",

לאורהשינויבהגדרותהמוצעבסעיף1)3(להצעתהחוקצ

לפסקה )5( 

סעיף7)ג(לחוקקובעכיוםכדלקמן:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,נכהשדרגתנכותו ")ג(
למחייתו, להשתכר מסוגל ושאינו מ־50% פחותה אינה
והואזכאילקצבהאותשלוםכיוצאבזהלפיחוקאחר
אולפיהסכםאוהסדרכלשהוא)להלן-הקצבה(,אף
אםהקצבהעולהעלהסכוםשנקבעכהכנסהכדימחיה,
)א(ו–)א1(בניכוי ישולםלוהתגמוללפיסעיפיםקטנים

סכוםהקצבהובלבדשלאיפחתמהתגמוללפיסעיף5צ"

מבחן את ולתקן האמור הסעיף את להחליף מוצע
ההכנסותלקבלתתגמולנצרךהקבועבוכיום,שלפיועל
קציןהתגמוליםלנכותמתגמולהנצרךקצבאותהמשולמות
לנכהממקוראחרצמאחרשבמהלךהשניםהוחלטשלא
לנכותקצבאותמסוימותמהתגמול,כמוקצבתזקנה,מוצע
לעגןבחוקאתהאופןשלפיופועלאגףשיקוםנכים:לערוך
שינוייםבהגדרתהמונח"נצרך"שבסעיף1)2(לחוקהנכים,
לשנותאתאופןהפעלתמבחןההכנסותהקבועבסעיף7)ג()1(

ס"חהתשנ"ה,עמ'210צ 5
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גמלתניידותהמשתלמתבהתאםלהסכםבדברגמלתניידות )ד(
לפיסעיף9לחוקהביטוחהלאומי,ובלבדשהנכהאינוזכאילרכב

לפיסעיפים9כבאו9להלחוקזה,לפיהעניין;

התוספתלקצבתשאיריםבעבורילדיהנכההמשתלמתלפי )ה(
סעיף252)ב(או)ג(לחוקהביטוחהלאומי;

קצבתילדיםהמשתלמתלפיפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )ו(

גמלתסיעודהמשתלמתלפיפרקי'לחוקהביטוחהלאומי; )ז(

תשלוםלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-61972; )ח(

תשלוםעלפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה; )ט(

בריאות נזקי על כפיצוי המתקבלים תקופתיים תשלומים )י(
שנגרמומחמתרדיפותהנאציםאומחמתהמלחמהבנאצים;

קצבהלפיחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-ו7199; )יא(

תגמוליביטוחסיעודילפיהסדרביטוחשנעשהלפיחוקזה; )יב(

תגמוליביטוחסיעודילפיהסדרשנעשהמכוחחוקהפיקוח )יג(
עלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-81981;

הכנסהמיגיעהאישיתשלבתהזוגשלהנכהאותשלוםלבת )יד(
הזוגכאמורבפסקאותמשנה)ב(עד)יג(צ

נכההזכאילתגמוללפיסעיףקטן)א(או)א2(ומקבלקצבה,ישולםלו )2(
התגמוללפיסעיפיםקטנים)א(עד)א2(,לפיהעניין,בניכויסכוםהקצבה,
ובלבדשהתגמולהאמורלאיפחתמהתגמוללפיסעיף5או5א,לפיהענייןצ

הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)א2(לאיחולועלנכהשביוםשהגישבקשה )ג1(
לתגמוללפיאותםסעיפיםהגיעכברלגילפרישה;ואולםנכהשקיבלתגמוללפי
סעיףקטן)א2(ולאחרשהגיעלגילפרישהעלתהדרגתנכותול־50%אויותר,

רשאיקציןתגמוליםלאשרלותגמוללפיסעיףקטן)א(או)א1(,לפיהענייןצ"

5אאו"7צתיקוןסעיף7א 7א)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ואינוזכאילתגמולים"יבוא"לפיסעיף בסעיף
והמילים"כמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-ו200)בסעיףזה-גילהפרישה("

-יימחקוצ

בסעיף7בלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:8צתיקוןסעיף7ב

גמלתניידותהמשתלמתבהתאםלהסכםבדברגמלתניידות )ד(
לפיסעיף9לחוקהביטוחהלאומי,ובלבדשהנכהאינוזכאילרכב

לפיסעיפים9כבאו9להלחוקזה,לפיהעניין;

התוספתלקצבתשאיריםבעבורילדיהנכההמשתלמתלפי )ה(
סעיף252)ב(או)ג(לחוקהביטוחהלאומי;

קצבתילדיםהמשתלמתלפיפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )ו(

גמלתסיעודהמשתלמתלפיפרקי'לחוקהביטוחהלאומי; )ז(

תשלוםלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-61972; )ח(

תשלוםעלפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה; )ט(

בריאות נזקי על כפיצוי המתקבלים תקופתיים תשלומים )י(
שנגרמומחמתרדיפותהנאציםאומחמתהמלחמהבנאצים;

קצבהלפיחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-ו7199; )יא(

תגמוליביטוחסיעודילפיהסדרביטוחשנעשהלפיחוקזה; )יב(

תגמוליביטוחסיעודילפיהסדרשנעשהמכוחחוקהפיקוח )יג(
עלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-81981;

הכנסהמיגיעהאישיתשלבתהזוגשלהנכהאותשלוםלבת )יד(
הזוגכאמורבפסקאותמשנה)ב(עד)יג(צ

נכההזכאילתגמוללפיסעיףקטן)א(או)א2(ומקבלקצבה,ישולםלו )2(
התגמוללפיסעיפיםקטנים)א(עד)א2(,לפיהעניין,בניכויסכוםהקצבה,
ובלבדשהתגמולהאמורלאיפחתמהתגמוללפיסעיף5או5א,לפיהענייןצ

הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)א2(לאיחולועלנכהשביוםשהגישבקשה )ג1(
לתגמוללפיאותםסעיפיםהגיעכברלגילפרישה;ואולםנכהשקיבלתגמוללפי
סעיףקטן)א2(ולאחרשהגיעלגילפרישהעלתהדרגתנכותול־50%אויותר,

רשאיקציןתגמוליםלאשרלותגמוללפיסעיףקטן)א(או)א1(,לפיהענייןצ"

5אאו"7צ 7א)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ואינוזכאילתגמולים"יבוא"לפיסעיף בסעיף
והמילים"כמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-ו200)בסעיףזה-גילהפרישה("

-יימחקוצ

תיקוןסעיף7א

תיקוןסעיף7בבסעיף7בלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:8צ

שלא הקצבאות סוגי את לעגן וכן המוצע ו–)2( רישה
מנוכותמתגמולהנצרך,כמפורטבפסקאותמשנה)א(עד

)יד(שלסעיף7)ג()1(המוצעצ

לצדזאת,מוצעלקבועבסעיף7)ג1(המוצעכיתגמול
נצרךלאישולםלנכהשביוםהגשתבקשתולתגמולזה,
הגיעלגילפרישהצזאת,מהטעםשמדוברבתגמולהמשמש
תחליףשכרעבודה,ובהתאםלפסקהדיןשלביתהמשפט
המחוזיבתלאביבבע"א)ת"א(2/07ו28חייםטופזנ'קצין
התגמולים)מיום2009צוצ1()פורסםבנבו(צכחריגלכללזה
מוצע,בסיפהשלסעיף7)ג1(המוצעלקבועכינכהשקיבל

תג"ממכוחהוראתאגףהשיקוםכפישעוגנהבסעיף7)א2(
נכותו דרגת עלתה פרישה לגיל הגיעו ולאחר המוצע,

ל־50%אויותר,יוכללהגישבקשהלקבלתתגמולנצרךצ

7)ד(לחוק,כמפורט כמוכןמוצעלמחוקאתסעיף
בדבריההסברלסעיףולהצעתהחוקצ

שדרגת לנכה כי קובע הנכים לחוק 7ב סעיף  סעיף 8
על נוסף ישולם, מ־0%ו פחותה אינה נכותו 
הנובעים מיוחדים צרכים למימון חודשי סכום תגמולו,
את בתקנות לקבוע הביטחון שר את ומסמיך מנכותו

ס"חהתשל"ב,עמ'87צ 6

ס"חהתשנ"ד,עמ'277צ 7

ס"חהתשמ"א,עמ'208צ 8
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאישרהביטחוןלקבועמקריםמיוחדיםשבהם ")ב(
יקבלנכהאתהתוספתהאמורהבאותוסעיףקטן,אףאםדרגתנכותופחותהמ־0%וצ"

בסעיף7ג)א(לחוקהעיקרי,במקום"שדרגתנכותוהיא100%מיוחדתשנקבעהעלפי9צתיקוןסעיף7ג
כלליםשפורטובתקנות"יבוא"שהואבעלדרגתנכותמיוחדתלפיסעיף5א"צ

בסעיף7דלחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף7ד

במקום"שנתקיימובוהוראותסעיף7גואשרפרשכלילמעבודתואוממשלחידו" )1(
יבוא"שדרגתנכותוהיא35%ומעלהאושדרגתנכותוהיא20%ומעלהבשלפגימת
ראשאופגימהנפשית,ואשרפרשכלילמעבודתואוממשלחידולפניהגיעולגיל

פרישה";

בסופויבוא"לענייןסעיףזה,יראונכהשעובדוששכרולאעולהעלמחציתהשכר )2(
הקובע,כמישפרשכלילמעבודתואוממשלחידו"צ

בסעיף7ה)א(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)א(עד)ג("יבוא"לפיסעיף7)א(עד)ג1("צ11צתיקוןסעיף7ה

אחריסעיף7הלחוקהעיקרייבוא:12צהוספתסעיף7ו

תגמוליםלפיחוקזהיהיוצמודיםלמדדויעודכנוב־71וצ"עדכוןתגמולים )א(
בינוארבכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
עלייתהמדדהחדשלעומתהמדדהבסיסי;ירדהמדדהחדש
לעומתהמדדהבסיסי,לאיעודכנוסכומיהתגמולים,וביום
העדכוןהבאשבוחלהעלייהשלהמדדהחדשלעומתהמדד
הבסיסיהאמור,יעודכנוסכומיהתגמוליםבהתאםלשיעור
עלייתהמדדהחדשלעומתהמדדהבסיסיהאמור;לענייןזה-

"המדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכון
הקודם;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכוןצ

תפורסם המעודכנים התגמולים סכומי על הודעה )ב(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלאגףשיקוםנכיםצ"

בסעיף9לחוקהעיקרי,אחרי"הואנצרך"יבוא"ואיןלוהכנסהמכלמקורשהואהעולה13צתיקוןסעיף9
עלהשכרהקובע"צ

התוספתלמימוןהצרכיםהמיוחדים)המכונהגם"עזרת
הזולת"(צ

בתקנותשהותקנומכוחסעיףזהנקבעהזכאותמכוח
הסעיף,לגבימקריםמיוחדים,גםלנכיםשדרגתנכותם
אינהמגיעהל־0%וצמוצעכעתלתקןאתסעיף7בלחוק
ולקבועבמפורשאתסמכותשרהביטחוןלקבועבתקנותכי
במקריםמיוחדיםהתוספתתינתןגםלנכיםשדרגתנכותם

פחותהמ־0%וצ

סעיף7דלחוקהנכיםמסמיךאתקציןהתגמולים  סעיף 10
שדרגת לנכה מוקדמת פרישה תוספת לשלם 
מוקדמת פרישה פרש נכותו שעקב לפחות, 50% נכותו
ממקוםעבודתוצבהוראותהפנימיותשלהאגףהורחבה

האפשרותלשלםתוספתזוגםלנכיםשדרגתנכותם35%
לפחותוכןלנכיםשדרגתנכותם20%לפחותבשלפגימה
נפשיתאופגימתראשצמוצעלעגןהוראהזובחוקצכמוכן
מוצעלקבועכיהזכאותתינתןגםלנכהשהוסיףלעבוד

ובלבדששכרולאיעלהעלמחציתהשכרהקובעצ

כנכה סייגלהכרה קובע הנכים לחוק 9 סעיף  סעיף 13
גרמה מצדו חמורה רעה שהתנהגות במקרה 
לנכותוצעםזאת,הסעיףמקנהשיקולדעתלקציןהתגמולים
להעניקטובותהנאהלנכהכאמורשהואנצרךצלאורשינוי
מוצע למבחןההכנסות, המוצע והתיקון הנצרך הגדרת
החדשה להגדרה לחוק 9 סעיף של נוסחו את להתאים

ולתקןבהתאמהאתנוסחהסעיףצ
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אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:ו1צהוספתפרקשני1

"פרק שני1: זכאויות נוספות

סימן א': כללי

זכאויותנוספות
והיקפן

בפרקזה-9אצ )א(

"אשפוזממושך"-אשפוזרצוףלתקופההעולהעלשישה
חודשים,עקבהנכות;

"דרגתנכותכוללת"-דרגתהנכות,ובנכותכתוצאהמהחמרת
אירעה אילו נקבעת שהיתה הנכות דרגת - מחלה

המחלהכולהבתקופתהשירותועקבהשירות;

"האזור"-יהודהוהשומרון;

"נכה"-נכההמקבלתגמולחודשי;

"נכהבעלדרגתנכותמיוחדת"-נכהבעלדרגתנכותמיוחדת
לפיסעיף5א;

"רופאמוסמךראשי","רופאמוסמךמרחבי"ו"רופאמוסמך
מחוזי"-כמשמעותםלפיסעיף3וצ

שרהביטחוןיקבעתנאיםלמתןזכאותנוספתלפיחוק )ב(
זה,לרבותלענייןהוכחתהתנאיםלנתינתה,וכןאתהיקפה,
שיעורה,דרךהגשתהבקשהלקבלתהואופןנתינתה,ואםקבע
כיהזכאותהנוספתתינתןבדרךשלמתןסיועכספי-אם
תשולםבסכוםחד־פעמיאובשיעורים;בתקנותכאמוררשאי
שרהביטחוןלקבועתנאים,שיעוריםוהיקפיסיועשונים,בין
השאר,לפידרגתהנכות,סוגהנכות,מצבוהרפואישלהנכה

עקבנכותוומצבוהכלכלי,האישיוהמשפחתיצ

הוספתפרקשני1אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:ו1צ

"פרק שני1: זכאויות נוספות

סימן א': כללי

זכאויותנוספות
והיקפן

בפרקזה-9אצ )א(

"אשפוזממושך"-אשפוזרצוףלתקופההעולהעלשישה
חודשים,עקבהנכות;

"דרגתנכותכוללת"-דרגתהנכות,ובנכותכתוצאהמהחמרת
אירעה אילו נקבעת שהיתה הנכות דרגת - מחלה

המחלהכולהבתקופתהשירותועקבהשירות;

"האזור"-יהודהוהשומרון;

"נכה"-נכההמקבלתגמולחודשי;

"נכהבעלדרגתנכותמיוחדת"-נכהבעלדרגתנכותמיוחדת
לפיסעיף5א;

"רופאמוסמךראשי","רופאמוסמךמרחבי"ו"רופאמוסמך
מחוזי"-כמשמעותםלפיסעיף3וצ

שרהביטחוןיקבעתנאיםלמתןזכאותנוספתלפיחוק )ב(
זה,לרבותלענייןהוכחתהתנאיםלנתינתה,וכןאתהיקפה,
שיעורה,דרךהגשתהבקשהלקבלתהואופןנתינתה,ואםקבע
כיהזכאותהנוספתתינתןבדרךשלמתןסיועכספי-אם
תשולםבסכוםחד־פעמיאובשיעורים;בתקנותכאמוררשאי
שרהביטחוןלקבועתנאים,שיעוריםוהיקפיסיועשונים,בין
השאר,לפידרגתהנכות,סוגהנכות,מצבוהרפואישלהנכה

עקבנכותוומצבוהכלכלי,האישיוהמשפחתיצ

במסגרתסעיףזהמוצעלעגןבפרקחדששעניינו  סעיף 14
"זכאויותנוספות")פרקשני1(שורהארוכהשל 
הטבותהניתנותכיוםמכוחההוראותהפנימיותשלאגף
השיקוםצהזכאויותהמעוגנותבפרקזההןאלההניתנות
בדרךכספית)בצורתתשלום,מימון,החזרהוצאהשהוצאה
בפועל,מענקאומילווה(אובדרךאחרתכגוןמתןהטיפול

ישירותצ

כמוכןמוצעגםלהוסיףאתפרקשני2שבמסגרתו
יעוגנוההטבותשעניינןסיועשיקומיוטיפולפסיכוסוציאליצ

לענייןזהמוצעכאמורלעיל)ר'דבריההסברלסעיף
1להצעתהחוק(להוסיףבסעיף1לחוקהגדרותלמונחים
"זכאותנוספת","סיוע"ו"סיועשיקומי",וזאתכדילאבחן
אתהזכאויותהנוספותוהסיועהשיקומימשארהתשלומים

הניתניםלנכיםלפיחוקהנכיםצ

לפרק שני1 המוצע

כל לצד המוצע, שני1 פרק במסגרת לקבוע מוצע
זכאותנוספתאתמבחניהזכאותלפידרגתהנכותוסוג
המידה אמות ואת והיקפה ההטבה מהות את הנכות,

הפנימית בהוראה כאמור הכול לנתינתה, העיקריות
הקובעתאותהצככלל,שיעוריהזכאויותהנוספותוסכומן
קבועיםאףהםלצדכלזכאותנוספת,זאתלמעטאותן

זכאויותנוספותשמוצעתדרךאחרתלקביעתןצ

לסעיף 9א המוצע

למתן תנאים בתקנות יקבע הביטחון שר כי מוצע
הזכאויותהנוספותלרבותתנאיםלענייןהוכחתהזכאות
הבקשה הגשת דרכי שיעורן, היקפן, את וכן לקבלתן,
ההוכחה דרכי הנוספת, הזכאות נתינת ואופן לקבלתן
לעמידתהמבקשבאמותהמידההקבועותבחוקהנכים
ואםקבעהשרבתקנותכיהזכאותהנוספתתינתןבדרך
או חד־פעמי בסכום תשולם אם - כספי סיוע מתן של
בתקנות כי לקבוע מוצע עוד )ב((צ קטן )סעיף בשיעורים
כאמוריהיהרשאישרהביטחוןלקבועתנאים,שיעורים
סוג הנכות, דרגת לפי השאר, בין שונים, סיוע והיקפי
ומצבו נכותו עקב הנכה של הרפואי מצבו הנכות,
לקבוע וכן )ב((, קטן )סעיף והמשפחתי האישי הכלכלי,
בתקנותזכאויותנוספות,שעלאףשאושרולנכה,ישולמו

אויינתנולאדםאחר)סעיףקטן)ד((צ
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הזכאויותהנוספותהניתנותבדרךשלסיועכספי)ג( )1(
לפיפרקזה,יעודכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףזה
-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורעלייתהמדדהחדש
לעומת החדש המדד ירד הבסיסי; המדד לעומת
המדדהבסיסי,לאיעודכנוסכומיהזכאויותהנוספות,
וביוםהעדכוןהבאשבוחלהעלייהשלהמדדהחדש
לעומתהמדדהבסיסיהאמור,יעודכנוסכומיהזכאויות
הנוספותבהתאםלשיעורעלייתהמדדהחדשלעומת
"המדד "המדד", זה, לעניין האמור; הבסיסי המדד

הבסיסי"ו"המדדהחדש"-כהגדרתםבסעיף7וצ

רשאישרהביטחון, ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

לקבועדרךעדכוןאחרתלגביזכאותנוספתמסוימתצ

סכומיהזכאויותהנוספותשעודכנוכאמורבסעיף )3(
קטןזה,יעוגלוכלפימעלהלשקלהחדשהשלםהקרובצ

הודעהעלסכומיהזכאויותהנוספותהמעודכנים )ו(
תפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהאגףצ

זכאותנוספתלפיפרקזהתשולםאותינתןרקלנכה )ד(
לאחר זה, פרק הוראות לפי הזכאות אותה לו שאושרה
חוק לפי שנקבעו התנאים כל לגביו התקיימו כי שנמצא
זה;שרהביטחוןרשאילקבועכיזכאויותנוספותמסוימות

שאושרולנכה,ישולמואויינתנולאדםאחרצ

שרהביטחוןרשאילקבועלגבימישאינותושב)ה( )1(
ישראל-

כיזכאויותנוספותמסוימותלאיינתנולו, )א(
אףאםהתקיימולגביוכלשארהתנאיםלקבלת

הזכאותהנוספת;

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלקבועבתקנות
תושב שאינו לנכה תינתן נוספת זכאות אם האמורות
ישראל)סעיףקטן)ה((ואםוכיצדיינתנוזכאויותנוספות
שנספו חיילים משפחות חוק לפי זכאי גם שהוא לנכה
במערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-1950)להלן-חוק

המשפחות()סעיףקטן)ו((צ

עודמוצעכיזכאותנוספתלפיפרקזהתשולםאו
תינתןרקלנכהשאושרהלואותההזכאותלפיהוראותפרק
שני1המוצע,לאחרשנמצאכיהתקיימולגביוכלהתנאים

שנקבעולפיהחוק)סעיףקטן)ד((צ

הזכאויות כי )ג( קטן בסעיף לקבוע מוצע כן כמו
הנוספותיוצמדולמדדהמחיריםלצרכןכךשהןיעודכנו
בתחילתכלשנהלפישיעורעלייתהמדד,אלאאםכן
תיקבעבתקנותשיטתהצמדהאחרתלגביזכאותנוספת
מסוימתצאםהמדדיירד,לאיופחתוסכומיהזכאויות
העדכון שבמועד כך כנם, על ייוותרו והם הנוספות

ביחס ההטבות סכומי יעודכנו יעלה, המדד אם הבא,
למדדשהיהבמועדהעדכוןבפועלהאחרון)סעיףקטן
ועדת באישור הביטחון, שר כי מוצע זאת  עם )ג()1((צ
רשאי יהיה הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה
אחרת עדכון דרך מסוימת נוספת זכאות לגבי לקבוע

)סעיףקטן)ג()2((צ

בנוסףמוצעלקבועכיסכוםזכאותנוספתשעודכן
כאמוריעוגלכלפימעלהלשקלהחדשהקרוב,וכןכיסכומי
הזכאויותהנוספותהמעודכנותיפורסמוברשומותובאתר

האינטרנטשלאגףשיקוםנכים)סעיףקטן)ג()3(ו–)ו((צ

מוצעלהגדיראתהמונח"תושבישראל",כמישחי
במהלך ימים 183 והשומרון יהודה באזור או בישראל
השנההאחרונהשבההתמלאוהתנאיםהמזכיםאתהנכה

בהטבה)סעיףקטן)ה()2((צ
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לו יינתנו מסוימות נוספות זכאויות כי )ב(
בתנאיםשקבעצ

בסעיףקטןזה,"תושבישראל"-מישהתגורר )2(
183ימיםלפחות,ב־12החודשים בישראלאובאזור
שקדמולמועדשבוהתמלאוהתנאיםלקבלתהזכאות

הנוספתהמבוקשתעלידוצ

שרהביטחוןרשאילקבועאםתינתןלנכהזכאותנוספת )ו(
לפיחוקזה,ובאלותנאים,במקרהשבוהנכהזכאילפיחוק
משפחותחייליםשנספובמערכהלאותהזכאותנוספתאו

לזכאותנוספתהדומהלהבעיקרהצ

התובעזכאותנוספתלפיסימניםב'עדה'לפרק)ז( )1(
זה,למעטזכאותנוספתהמנויהבתוספתהשנייה,יגיש

בקשהלקציןתגמוליםצ

התובעזכאותנוספתלפיסימןו'לפרקזה,למעט )2(
זכאותנוספתהמנויהבתוספתהשנייה,יגישבקשה
לרופאהמוסמךהראשי,לרופאהמוסמךהמרחביאו

לרופאהמוסמךהמחוזי,לפיהענייןצ

סימן ב': זכאות נוספת לדיור

בסימןזה-9בצסיועלדיור )א(

"דירה"-כהגדרתהבחוקהלוואותלדיור;

"חוקהלוואותלדיור"-חוקהלוואותלדיור,התשנ"ב-91992;

"מחוסרדיור"-נכההזכאילקבלתהלוואהלדיורלפיחוק
הלוואותלדיור,שאיןלודירהושלאהיתהבבעלותו,

המלאהאוהחלקית,דירהצ

נכהיקבלאחתאויותרמןהזכאויותהנוספותלדיור )ב(
המפורטותבסעיפים9געד9יח,בכפוףלהוראותלפיסעיף

9אולהוראותסימןזהצ

לו יינתנו מסוימות נוספות זכאויות כי )ב(
בתנאיםשקבעצ

בסעיףקטןזה,"תושבישראל"-מישהתגורר )2(
183ימיםלפחות,ב־12החודשים בישראלאובאזור
שקדמולמועדשבוהתמלאוהתנאיםלקבלתהזכאות

הנוספתהמבוקשתעלידוצ

שרהביטחוןרשאילקבועאםתינתןלנכהזכאותנוספת )ו(
לפיחוקזה,ובאלותנאים,במקרהשבוהנכהזכאילפיחוק
משפחותחייליםשנספובמערכהלאותהזכאותנוספתאו

לזכאותנוספתהדומהלהבעיקרהצ

התובעזכאותנוספתלפיסימניםב'עדה'לפרק)ז( )1(
זה,למעטזכאותנוספתהמנויהבתוספתהשנייה,יגיש

בקשהלקציןתגמוליםצ

התובעזכאותנוספתלפיסימןו'לפרקזה,למעט )2(
זכאותנוספתהמנויהבתוספתהשנייה,יגישבקשה
לרופאהמוסמךהראשי,לרופאהמוסמךהמרחביאו

לרופאהמוסמךהמחוזי,לפיהענייןצ

סימן ב': זכאות נוספת לדיור

בסימןזה-9בצסיועלדיור )א(

"דירה"-כהגדרתהבחוקהלוואותלדיור;

"חוקהלוואותלדיור"-חוקהלוואותלדיור,התשנ"ב-91992;

"מחוסרדיור"-נכההזכאילקבלתהלוואהלדיורלפיחוק
הלוואותלדיור,שאיןלודירהושלאהיתהבבעלותו,

המלאהאוהחלקית,דירהצ

נכהיקבלאחתאויותרמןהזכאויותהנוספותלדיור )ב(
המפורטותבסעיפים9געד9יח,בכפוףלהוראותלפיסעיף

9אולהוראותסימןזהצ

בסעיףקטן)ז(מוצעלקבועכימישתובעזכאותנוספת
לפיסימניםב'עדה'לפרקשני1המוצע,יגישבקשהלקצין
התגמוליםשמונהעלידישרהביטחון,שיהיהבעלהסמכות
לאשראתהבקשהאולדחותהצכןמוצעלקבועכימישתובע
זכאותנוספתלפיסימןו'לפרקהאמור,יגישבקשהלרופא
המוסמךהראשי,לרופאהמוסמךהמרחביאולרופאהמוסמך
המחוזי,לפיהענייןצזאת,למעטזכאויותנוספותהמפורטות
בתוספתהשנייהלחוקהנכיםהניתנותלנכיםהעומדים

באמותהמידהלקבלתןבלאצורךבהגשתבקשהצ

לסעיף 9ב המוצע

-מוצעלהגדירלענייןסימןב'המוצע, להגדרה "דירה" 
התשנ"ב-1992 לדיור, הלוואות בחוק כהגדרתה "דירה"

חדרים מערכת או "חדר לדיור(: הלוואות חוק - )להלן
ונפרדת שלמה יחידה לשמש שנועדו או המשמשים

למגורים"צ

להגדרה "מחוסר דיור" -בסימןב'המוצעכמהסעיפים
)סעיף דיור מחוסר שהוא לנכה סיוע במתן העוסקים

9ג)ב()1()א(ו–)2()א(שעניינומתןסיועבתשלוםשכרדירה,
9י 9השעניינוסיועלרכישתדירהראשונה,סעיף סעיף
9יד וסעיף שעניינוסיועבשיכונושלנכהמחוסרדיור
שעניינומענקדיורלנכהבעלדרגתנכותמיוחדת(צמוצע
עלכןלקבועקריטריוניםלבחינתהקביעהמיהומחוסר
דיורבדרךשלקביעתהגדרהשלמחוסרדיור,שהואנכה
הזכאילקבלתהלוואהלדיורלפיחוקהלוואותלדיור,שאין
לודירהושלאהיתהבבעלותו,המלאהאוהחלקית,דירהצ

ס"חהתשנ"ב,עמ'6ו2צ 9
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סיועבתשלום
שכרדירה

בסעיףזהובסעיף9ד,"נכה"-לרבותמישטרםנקבעה9גצ )א(
לודרגתנכות,ובלבדשלקציןתגמוליםישיסודסבירלהניח
כייוכרכנכהלפיחוקזהוהרופאהמוסמךהמרחביקבעכי

דרגתהנכותשצפוישתיקבעלו,לאתפחתמ־50%צ

סיועבמענקלצורךתשלוםשכרדירה,יינתןלנכה)ב( )1(
שדרגתנכותואינהפחותהמ־50%ושאינומקבלתגמול

לפיסעיף7)א(,ובלבדשמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמחוסרדיור; )א(

מתאימה שאינה דירה בבעלותו יש )ב(
למגבלותנכותו;

הואמחליףאתהדירהשבבעלותובדירה )ג(
אחרת;

לו מתאימה שאינה דירה בבעלותו יש )ד(
מחמתגילוובלבדשהגיעלגיל65;

ישבבעלותודירהשבהאינויכוללהמשיך )ה(
ולהתגורר,מטעמיםשיקבעשרהביטחוןצ

יינתןלתקופהמוגבלת, סיועלפיסעיףקטןזה )2(
כפישיקבעשרהביטחון,בסכומיםהמפורטיםלהלן
היה ואם העניין, לפי )ה(, עד )א( משנה בפסקאות
הנכהזכאילסיועלפייותרמפסקתמשנהאחת,בסכום

הגבוהמביניהם:

לנכהשאיןלוילדיםעדגיל18ולנכהבן )א(
65אויותרשהואמחוסרדיוראושהיהבעל
דירהבעבר-סכוםשלאיעלהעל1,680שקלים

חדשיםלחודש;

לנכהשישלוילדיםעדגיל18אושהוא )ב(
מרותקלכיסאגלגליםעלפיאישורשלהרופא
המוסמךהמחוזי-סכוםשלאיעלהעל2,730

שקליםחדשיםלחודש;

לנכהשהואסטודנט,למעטנכהבעלדרגת )ג(
נכותמיוחדת-סכוםשלאיעלהעל0ו8שקלים

חדשיםלחודש;

המרותק מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ד(
גפיים בשתי משותק שהוא גלגלים, לכיסא
גפיים בארבע משותק )פרפלג(, תחתונות
)קוודרופלג(אוקטועשתיגפייםתחתונות-סכום

שלאיעלהעל60ו,5שקליםחדשיםלחודש;

לסעיפים 9ג עד 9טו המוצעים

בסעיפיםאלהמפורטות13זכאויותנוספותהניתנות
לדיור,כשלגביכלזכאותנוספתקבועשיעורהומפורטמי
המרכזיות המידה אמות נתינתה, מועדי לקבלה, רשאי
לקבלתהודרכינתינתה:במילווה,במענקאובדרךאחרתצ

הסיועמתייחסלנושאיםאלה:שכרדירהוהוצאותהכרוכות
במעברלדירהשכורה,רכישתדירהראשונהאוהחלפתה,
כיסוישלהלוואתמשכנתה,עריכתשיפוצים,התארגנות
דירה להתאמת סיוע נכה, של שיכונו הסדרת ראשונית,
לצורכיהנכהעקבנכותו,רכישתמעלוןומימוןאחזקתמעליתצ
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שפסקת מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ה(
משנה)ד(לאחלהעליו-סכוםשלאיעלהעל

3,780שקליםחדשיםלחודשצ

סיועבהוצאות
הכרוכותבמעבר

לדירהשכורה

לנכהשקיבלסיועלפיסעיף9גיינתןסיועבמענקלצורךמימון9דצ
ההוצאותהכרוכותבמעברלדירהשכורה,ובכללזהסיוע
בתשלוםשכרטרחתעורךדין,דמיתיווךוהוצאותהעברת

המיטלטליןצ

סיועלרכישתדירה
ראשונה

)1(ו–)2(שלהלן,יינתן9הצ לנכהמחוסרדיורכאמורבפסקאות
סיועחד־פעמילצורךרכישתדירהראשונהשתהיהבבעלותו,

כמפורטבאותןפסקאות:

סיועבמענקיינתן- )1(

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )א(
בשלפגימהזוהיא35%עד9%ו-בסכוםשלאיעלה

על30,982שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד89%-בסכוםשלא )ב(
יעלהעל62,057שקליםחדשים;

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )ג(
בשלפגימהזוהיא50%עד89%-בסכוםשלאיעלה

על0ו93,0שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו90%עד100%-בסכוםשלא )ד(
יעלהעל077,ו11שקליםחדשים;

סיועבמילווהיינתן- )2(

לנכהשדרגתנכותו20%עד29%-בסכוםשלא )א(
יעלהעל0וו,50שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו30%עד39%-בסכוםשלא )ב(
יעלהעל80,560שקליםחדשים;

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )ג(
בשלפגימהזוהיא30%עד39%-בסכוםשלאיעלה

על110,690שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-בסכוםשלא )ד(
יעלהעל151,500שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכוםשלא )ה(
יעלהעל223,830שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכוםשלא )ו(
יעלהעל70ו,250שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%-בסכוםשלאיעלה )ז(
על326,170שקליםחדשיםצ

שפסקת מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ה(
משנה)ד(לאחלהעליו-סכוםשלאיעלהעל

3,780שקליםחדשיםלחודשצ

סיועבהוצאות
הכרוכותבמעבר

לדירהשכורה

לנכהשקיבלסיועלפיסעיף9גיינתןסיועבמענקלצורךמימון9דצ
ההוצאותהכרוכותבמעברלדירהשכורה,ובכללזהסיוע
בתשלוםשכרטרחתעורךדין,דמיתיווךוהוצאותהעברת

המיטלטליןצ

סיועלרכישתדירה
ראשונה

)1(ו–)2(שלהלן,יינתן9הצ לנכהמחוסרדיורכאמורבפסקאות
סיועחד־פעמילצורךרכישתדירהראשונהשתהיהבבעלותו,

כמפורטבאותןפסקאות:

סיועבמענקיינתן- )1(

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )א(
בשלפגימהזוהיא35%עד9%ו-בסכוםשלאיעלה

על30,982שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד89%-בסכוםשלא )ב(
יעלהעל62,057שקליםחדשים;

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )ג(
בשלפגימהזוהיא50%עד89%-בסכוםשלאיעלה

על0ו93,0שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו90%עד100%-בסכוםשלא )ד(
יעלהעל077,ו11שקליםחדשים;

סיועבמילווהיינתן- )2(

לנכהשדרגתנכותו20%עד29%-בסכוםשלא )א(
יעלהעל0וו,50שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו30%עד39%-בסכוםשלא )ב(
יעלהעל80,560שקליםחדשים;

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )ג(
בשלפגימהזוהיא30%עד39%-בסכוםשלאיעלה

על110,690שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-בסכוםשלא )ד(
יעלהעל151,500שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכוםשלא )ה(
יעלהעל223,830שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכוםשלא )ו(
יעלהעל70ו,250שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%-בסכוםשלאיעלה )ז(
על326,170שקליםחדשיםצ
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סיועלהחלפת
דירה

לנכהבעלדירהיינתןסיועחד־פעמילצורךהחלפתהדירה9וצ
)1(ו–)2(שלהלן,ובלבדשהואלאקיבל כמפורטבפסקאות
סיועלפיסעיף9ה,שהדירההנרכשתתהיהבבעלותוושאין

בבעלותודירהנוספתאוחלקמדירהנוספת:

שקלים 62,057 על יעלה שלא בסכום במענק סיוע )1(
חדשים,יינתןלנכהשהדירההקיימתאינהמתאימהלמגבלות

נכותוושהואאחדמאלה:

בעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותובשל )א(
פגימהזוהיא35%ומעלה;

בעלפגימהבלבאובריאותשדרגתנכותובשל )ב(
פגימהזוהיא60%ומעלה;

דרגתנכותו90%עד100%; )ג(

סיועבמילווהכמפורטלהלן,ובלבדשהואלאקיבלסיוע )2(
לפיסעיף9ז:

לנכהשדרגתנכותו20%עד29%-בסכוםשלא )א(
יעלהעל25,220שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו30%עד39%-בסכוםשלא )ב(
יעלהעל0,280ושקליםחדשים;

לנכהבעלפגימהבגפייםתחתונותשדרגתנכותו )ג(
בשלפגימהזוהיא30%עד39%-בסכוםשלאיעלה

על5ו55,3שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-בסכוםשלא )ד(
יעלהעל75,750שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכוםשלא )ה(
יעלהעל111,915שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכוםשלא )ו(
יעלהעל125,235שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%-בסכוםשלאיעלה )ז(
על163,085שקליםחדשיםצ

סיועלכיסוישל
הלוואתמשכנתה

לנכהשדרגתנכותו20%עד100%יינתןסיועבמילווהלצורך9זצ
לצורך שנטל משכנתה הלוואת של חלקי או מלא פירעון
רכישתהדירההמשמשתלמגוריו;סיועכאמוריהיהבגובה
הסיועלפיסעיפים9ה)2(או9ו)2(,לפיהעניין,ויינתןבמקום

הסיועלפיאותםסעיפיםצ

סיועלעריכת
שיפוצים

לנכהשדרגתנכותו20%עד100%יינתןסיועחד־פעמי9חצ )א(
במילווהלצורךעריכתשיפוציםבדירהשבההואמתגורר-

בסכוםשלאיעלהעל86,910שקליםחדשיםצ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,קיבלנכהסיועלפיהסעיף )ב(
הקטןהאמורבסכוםהנמוךמהסכוםהמרביהקבועבו,יהיה
הנכהזכאילקבלאתיתרתהסיוע,בסכומההמעודכן,לצורך
שנים 10 לפחות שחלפו ובלבד נוספים, שיפוצים עריכת

ממועדקבלתהסיועהראשוןצ

סיועלהתארגנות
ראשונית

)5(שלהלן,יינתןסיוע9טצ )1(עד לנכהכאמורבפסקאות )א(
חד־פעמיבמילווהלצורךהתארגנותראשוניתבדירה,כמפורט

באותןפסקאות:

לנכהשדרגתנכותו20%עד39%-בסכוםשלא )1(
יעלהעל7,500שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-בסכוםשלא )2(
יעלהעל16,170שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכוםשלא )3(
יעלהעל19,870שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכוםשלא )ו(
יעלהעל110,ו2שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%ולנכהבעלדרגתנכות )5(
מיוחדת-בסכוםשלאיעלהעל780,ו3שקליםחדשיםצ

תגמולים קצין רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
לנכה קטן סעיף באותו כאמור סיוע נוספת פעם להעניק

שהתגרשוהשאיראתתכולתדירתולגרושתוצ

הסדרתשיכונושל
נכה

לנכהמחוסרדיורשדרגתנכותואינהפחותהמ־9,50%יצ )א(
יינתןסיועבדרךשלשיכונובדירהבבעלותמשרדהביטחון
בתנאישכירות,ככלשישדירהפנויהכאמוראובדרךשל
מתןהמלצהלחברהלדיורציבורילשכןאותובדירהציבוריתצ

שוכןנכהבדירהבבעלותמשרדהביטחוןכאמורבסעיף )ב(
של בגובה חודשיים שכירות דמי מתגמולו ינוכו )א(, קטן
107שקליםחדשיםומשרדהביטחוןיהיהאחראילביצוע

התיקוניםבדירהבהתאםלהוראותשיקבעשרהביטחוןצ

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%ומתגוררבדירה )ג(
שקלים 7ו7,5 של בסכום חד־פעמי מענק יקבל ציבורית,

חדשיםצ

לענייןסעיףזה,"דירהציבורית"ו"חברהלדיורציבורי" )ד(
-כהגדרתןבחוקזכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-

101998צ

סיועלהתאמת
דירהלנכה

סיועחד־פעמיבמענקלנכהלצורךהתאמתהדירהשבה9יאצ )א(
הואמתגוררלמגבלותהרפואיותהנובעותמנכותו,כמפורט

להלן:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,קיבלנכהסיועלפיהסעיף )ב(
הקטןהאמורבסכוםהנמוךמהסכוםהמרביהקבועבו,יהיה
הנכהזכאילקבלאתיתרתהסיוע,בסכומההמעודכן,לצורך
שנים 10 לפחות שחלפו ובלבד נוספים, שיפוצים עריכת

ממועדקבלתהסיועהראשוןצ

סיועלהתארגנות
ראשונית

)5(שלהלן,יינתןסיוע9טצ )1(עד לנכהכאמורבפסקאות )א(
חד־פעמיבמילווהלצורךהתארגנותראשוניתבדירה,כמפורט

באותןפסקאות:

לנכהשדרגתנכותו20%עד39%-בסכוםשלא )1(
יעלהעל7,500שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-בסכוםשלא )2(
יעלהעל16,170שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכוםשלא )3(
יעלהעל19,870שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכוםשלא )ו(
יעלהעל110,ו2שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%ולנכהבעלדרגתנכות )5(
מיוחדת-בסכוםשלאיעלהעל780,ו3שקליםחדשיםצ

תגמולים קצין רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
לנכה קטן סעיף באותו כאמור סיוע נוספת פעם להעניק

שהתגרשוהשאיראתתכולתדירתולגרושתוצ

הסדרתשיכונושל
נכה

לנכהמחוסרדיורשדרגתנכותואינהפחותהמ־9,50%יצ )א(
יינתןסיועבדרךשלשיכונובדירהבבעלותמשרדהביטחון
בתנאישכירות,ככלשישדירהפנויהכאמוראובדרךשל
מתןהמלצהלחברהלדיורציבורילשכןאותובדירהציבוריתצ

שוכןנכהבדירהבבעלותמשרדהביטחוןכאמורבסעיף )ב(
של בגובה חודשיים שכירות דמי מתגמולו ינוכו )א(, קטן
107שקליםחדשיםומשרדהביטחוןיהיהאחראילביצוע

התיקוניםבדירהבהתאםלהוראותשיקבעשרהביטחוןצ

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%ומתגוררבדירה )ג(
שקלים 7ו7,5 של בסכום חד־פעמי מענק יקבל ציבורית,

חדשיםצ

לענייןסעיףזה,"דירהציבורית"ו"חברהלדיורציבורי" )ד(
-כהגדרתןבחוקזכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-

101998צ

סיועלהתאמת
דירהלנכה

סיועחד־פעמיבמענקלנכהלצורךהתאמתהדירהשבה9יאצ )א(
הואמתגוררלמגבלותהרפואיותהנובעותמנכותו,כמפורט

להלן:

ס"חהתשנ"ח,עמ'278צ 10
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לנכהשדרגתנכותו10%עד9%ו-בסכוםשלא )1(
יעלהעל18,079שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50%אולנכה )2(
פגועגפייםתחתונותשדרגתנכותובשלפגימהזואינה
פחותהמ־35%-בסכוםשלאיעלהעל28,333שקלים

חדשיםצ

סיועלפיסעיףזהיינתןגםלנכההזכאילסיועבמענק )ב(
לפיסעיפים9האו9ו,ובלבדשהדירהשלגביהמבוקשהסיוע

בהתאמתהלאנרכשתבטרםנבנתהבפועלצ

סיועלרכישת
מעלון

סיועחד־פעמיבמענקלצורךרכישתמעלוןוהתקנתו9יבצ )א(
בדירהשבבעלותושלנכהכאמורבפסקאות)1(או)2(שלהלן
הנכה כאשר כאמור נכה של הוריו שבבעלות בדירה או
מתגוררעםהוריו-בסכוםשלאיעלהעל108,686שקלים

חדשיםובלבדשלאיקבלנוסףעלכךסיועלהחלפתדירה:

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50%; )1(

ושדרגת התחתונות בגפיים פגימה בעל נכה )2(
נכותובשלפגימהזואינהפחותהמ־35%צ

בסעיףזהובסעיף9טו,"מעלון"-לרבותמעליתולרבות )ב(
מכשיראחרהמיועדלהרמהשלאנשיםעםלקותתנועהצ

סיועלמימון
אחזקתמעלית

956יגצ של בסכום במענק מעלית, אחזקת במימון שנתי סיוע
שקליםחדשיםלנכההגרבבנייןדירותשהואאחדמאלה:

נכהבעלדרגתנכותשאינהפחותהמ־80%בשלשיתוק )1(
בשתיגפייםתחתונות)פרפלגיה(;

נכהבעלדרגתנכותשאינהפחותהמ־60%בשלשיתוק )2(
בחציגוףאנכי)המיפלגיה(צ

מענקלרכישת
דירהלנכהבעל

דרגתנכותמיוחדת

סיועחד־פעמיבמענק,לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת9ידצ )א(
שהואמחוסרדיור,לצורךרכישתדירהשתהיהבבעלותושל
הנכה,ובלבדשתתאיםלמגבלותנכותוכמפורטלהלן,לפיהעניין:

בסכוםשלאיעלהעל38,606ו,1שקליםחדשים, )1(
בתוספתמסערךמוסףאםנדרשלפיחוקמסערךמוסף,

התשל"ו-111975)בסעיףזה-חוקמסערךמוסף(;

משותק שהוא מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )2(
בארבעגפיים)קוודרופלג(,משותקבשתיגפייםתחתונות
)פרפלג(אוקטועשתיגפייםתחתונות-בסכוםשלא
יעלהעל1,712,573שקליםחדשים,בתוספתמסערך

מוסף,אםנדרשלפיחוקמסערךמוסףצ

החלנכהכאמורבסעיףזה,בהליךרכישתדירהונפטר, )ב(
יהיואלמנתווילדיוהקטיניםזכאיםלקבלתהסיועלפיסעיףזה
במקוםהסיועלדיורלפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכהצ

ס"חהתשל"ו,עמ'52צ 11
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נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשלאקיבלאתהסיועלפי )ג(
סעיףקטן)א(ונדרשלהחליףדירתועקבנכותו,במקרהשבו
הדירהשבבעלותואינהמותאמתלנכותוולאניתןלהתאימה,
שבין ההפרש בגובה הדירה להחלפת במענק סיוע יקבל
שווי ובין העניין, לפי ,)2( או )א()1( קטן סעיף לפי המענק

דירתוהנמכרתצ

זכאויותנוספות
לדיורלנכהבעל

דרגתנכותמיוחדת

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-אחתאויותרמןהזכאויות9טוצ
הנוספותכמפורטלהלן:

מענקשנתילאחזקתהביתאוהדירהשבההואמתגורר )1(
כמפורטלהלן:

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבדירה )א(
בבעלותמשרדהביטחוןאולנכהבעלדרגתנכותמיוחדת
שהואמשותקבשתיגפייםתחתונות)פרפלג(,משותק
בארבעגפיים)קוודרופלג(,קטועשתיגפייםתחתונותאו
קטועשתיגפייםעליונותהמתגוררבדירהבביתמשותף

שהיאבבעלותו-בסכוםשל9,312שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבביתצמוד )ב(
קרקעבבעלותמשרדהביטחוןאולנכהבעלדרגתנכות
מיוחדתשהואמשותקבשתיגפייםתחתונות)פרפלג(,
גפיים שתי קטוע )קוודרופלג(, גפיים בארבע משותק
תחתונותאוקטועשתיגפייםעליונותהמתגוררבבית
צמודקרקעבבעלותו-בסכוםשל13,686שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבדירת )ג(
אולנכה משרדהביטחון אובדירתגגשבבעלות גן
בעלדרגתנכותמיוחדתשהואמשותקבשתיגפיים
תחתונות)פרפלג(,משותקבארבעגפיים)קוודרופלג(,
קטועשתיגפייםתחתונותאוקטועשתיגפייםעליונות
המתגוררבדירתגןאובדירתגגשבבעלותו-בסכום

של10,889שקליםחדשים;

מנוי שאינו מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ד(
בפסקאותמשנה)א(עד)ג(,המתגוררבביתאובדירה

שבבעלותו-בסכוםשל661,ושקליםחדשים;

סיוע,אחתלעשרשנים,לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת )2(
ברכישתכלאחדמאלה:

דודשמש,בסכוםשלאיעלהעל1,800שקלים )א(
חדשים;

קולטישמש,בסכוםשלאיעלהעל1,600שקלים )ב(
חדשים;

בשתי משותק שהוא מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )3(
גפייםתחתונות)פרפלג(,משותקבארבעגפיים)קוודרופלג(או

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשלאקיבלאתהסיועלפי )ג(
סעיףקטן)א(ונדרשלהחליףדירתועקבנכותו,במקרהשבו
הדירהשבבעלותואינהמותאמתלנכותוולאניתןלהתאימה,
שבין ההפרש בגובה הדירה להחלפת במענק סיוע יקבל
שווי ובין העניין, לפי ,)2( או )א()1( קטן סעיף לפי המענק

דירתוהנמכרתצ

זכאויותנוספות
לדיורלנכהבעל

דרגתנכותמיוחדת

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-אחתאויותרמןהזכאויות9טוצ
הנוספותכמפורטלהלן:

מענקשנתילאחזקתהביתאוהדירהשבההואמתגורר )1(
כמפורטלהלן:

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבדירה )א(
בבעלותמשרדהביטחוןאולנכהבעלדרגתנכותמיוחדת
שהואמשותקבשתיגפייםתחתונות)פרפלג(,משותק
בארבעגפיים)קוודרופלג(,קטועשתיגפייםתחתונותאו
קטועשתיגפייםעליונותהמתגוררבדירהבביתמשותף

שהיאבבעלותו-בסכוםשל9,312שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבביתצמוד )ב(
קרקעבבעלותמשרדהביטחוןאולנכהבעלדרגתנכות
מיוחדתשהואמשותקבשתיגפייםתחתונות)פרפלג(,
גפיים שתי קטוע )קוודרופלג(, גפיים בארבע משותק
תחתונותאוקטועשתיגפייםעליונותהמתגוררבבית
צמודקרקעבבעלותו-בסכוםשל13,686שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתהמתגוררבדירת )ג(
אולנכה משרדהביטחון אובדירתגגשבבעלות גן
בעלדרגתנכותמיוחדתשהואמשותקבשתיגפיים
תחתונות)פרפלג(,משותקבארבעגפיים)קוודרופלג(,
קטועשתיגפייםתחתונותאוקטועשתיגפייםעליונות
המתגוררבדירתגןאובדירתגגשבבעלותו-בסכום

של10,889שקליםחדשים;

מנוי שאינו מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ד(
בפסקאותמשנה)א(עד)ג(,המתגוררבביתאובדירה

שבבעלותו-בסכוםשל661,ושקליםחדשים;

סיוע,אחתלעשרשנים,לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת )2(
ברכישתכלאחדמאלה:

דודשמש,בסכוםשלאיעלהעל1,800שקלים )א(
חדשים;

קולטישמש,בסכוםשלאיעלהעל1,600שקלים )ב(
חדשים;

בשתי משותק שהוא מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )3(
גפייםתחתונות)פרפלג(,משותקבארבעגפיים)קוודרופלג(או
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קטועשתיגפייםתחתונות,סיועחד־פעמיבמענקלהתקנת
שערחשמליבביתצמודקרקעשבבעלותובגובה75%מעלות

התקנתהשערובסכוםשלאיעלהעל6,022שקליםחדשים;

בשתי משותק שהוא מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ו(
גפייםתחתונות)פרפלג(,קטועשתיגפייםתחתונותאומשותק
בארבעגפיים)קוודרופלג(,סיועשנתיבמענק,בתשלוםדמי
ביטוח,לרבותעלותבדיקתמהנדס,בעבורמעלוןהמותקן
בביתאובדירהשבבעלותהנכהוכןבביתשבבעלותהוריו
שלהנכה;הסיועיהיהבגובה75%מעלותהביטוחהשנתי

ובסכוםשלאיעלהעל6,022שקליםחדשים;

112,700שקלים סיועבמילווהבסכוםשלאיעלהעל )5(
דרגת בעל נכה שבבעלות בבית שיפוצים למטרת חדשים
נכותמיוחדתשבוהואמתגורר,ובלבדשהנכהמתגוררבבית

20שניםלפחות;

סיועחד־פעמילנכהבעלדרגתנכותמיוחדתשהוא )6(
שבה דירה בהתאמת גלגלים, לכיסא ומרותק משותק
מתגורריםהוריו,למגבלותהרפואיותהנובעותמנכותו,אף
אםהואאינומתגוררבהולצורךביקורים,בסכוםשלאיעלה

על28,333שקליםחדשים;

סיועחד־פעמילנכהבעלדרגתנכותמיוחדתשהוא )7(
משותקומרותקלכיסאגלגליםבהתאמתהדירהשבההוא
מנכותו, הנובעות הרפואיות למגבלות בשכירות מתגורר
בסכוםשלאיעלהעל28,333שקליםחדשים,ונוסףעלכך
חדשיםלצורך 28,333שקלים סיועבסכוםשלאיעלהעל
השבתהדירהלמצבההקודםבתוםתקופתהשכירות,אם

הדברנדרשעלידיבעלהדירה;

סיועחד־פעמילנכהבעלדרגתנכותמיוחדתשהוא )8(
הוריו בדירת לגור העובר גלגלים, לכיסא ומרותק משותק
לתקופהשלשנתייםלפחות,ונדרשלהתאיםאתדירתהוריו
למגבלותנכותו,בגובהשלאיעלהעלסכוםהסיועהמרבי
הניתןלתקופהשל36חודשיםלמטרתשכרדירהלפיסעיף9ג;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתששוכןבדירהבבעלות )9(
משרדהביטחוןלפיסעיף9ייהיהזכאילרכושאתהדירה
האמורה,ולצורךהרכישהיקבלסיועבגובהשל5%צ92מערך
הדירהכשהיאפנויה,ולאיותרמגובההסיועהמפורטבסעיף
9יד)א()1(או)2(,לפיהעניין;סיועלפיפסקהזויינתןבמקום
הסיועלפיסעיף9יד;החלנכהכאמורבהליךרכישתהדירה

לנכים הניתנות נוספות זכאויות מפורטות כן, כמו
בעלידרגתנכותמיוחדת,ובכללזהמענקלרכישתדירה
נוספות זכאויות תשע מפורטות וכן המוצע(, 9יד )סעיף
הדירה, אחזקת לצורך סיוע ביניהן המוצע( 9טו )סעיף

דירת והתאמת חשמלי שער התקנת שמש, דוד רכישת
הוריהנכהלמגבלותהרפואיותהנובעותמנכותו,אףאם

הואאינומתגוררבהצ

ר ב ס ה י  ר ב ד



833 הצעותחוקהממשלה-ו111,ה'בשבטהתשע"ז,2017צ2צ1

ונפטר,יהיוזכאיםאלמנתווילדיוהקטיניםלקבלאתהסיוע
לפיפסקהזובמקוםהסיועלדיורלפיחוקמשפחותחיילים

שנספובמערכהצ

ועדתחריגיםלמתן
סיועלדיור

שרהביטחוןיקיםועדתחריגיםשתייעץלקציןתגמוליםבנוגע9טזצ
לבקשותלמתןסיועלדיורלנכהשאינועומדבתנאיםלקבלת
הסיועלפיסימןזה;שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדה

ודרכיפעולתה;ואלההענייניםשבהםתדוןהוועדה:

מתןסיועלדיורלנכהשאינומחוסרדיור; )1(

מתןסיועבתשלוםשכרדירה: )2(

לצמיתות; )א(

לנכהבעלפגימתראשאופגימהנפשית,אףאם )ב(
דרגתהנכותפחותהמ־50%;

לנכההמקבלתגמוללפיסעיף7)א(; )ג(

הפחתתשיעורההשתתפותהעצמיתשלנכהבתשלום )3(
שכרדירהאוויתורעליה;

הארכתתקופתמתןהסיועבתשלוםשכרדירה; )ו(

הגדלתגובההסיועבתשלוםשכרדירה; )5(

הגדלתגובההמילוויםלדיורלפיסימןזה; )6(

הגדלתגובההסיועלרכישתמעלוןאולהתאמתדירת )7(
הנכהאודירתהוריולמגבלותנכותו;

מתןסיוענוסףלדיורלמישקיבלבעברסיועלדיורלפי )8(
חוקזה,אףאםנקבעבחוקזהכיהסיועניתןבאופןחד־פעמי,

בתנאיםשיקבעשרהביטחוןצ

סימן ג': זכאויות נוספות לרווחה כלכלית

זכאותנוספת
לרווחהכלכלית

נכהכמשמעותובסעיפיםקטנים)ב(עד)טז(יקבל,בכפוף9יזצ )א(
לתקנותלפיסעיף9א,אחתאויותרמןהזכאויותהנוספות

המיועדותלרווחהכלכליתכמפורטבהםצ

מענקשנתילרכישתציודביתיכמפורטלהלן: )ב(

לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%-בסכום )1(
של703שקליםחדשים;

ונפטר,יהיוזכאיםאלמנתווילדיוהקטיניםלקבלאתהסיוע
לפיפסקהזובמקוםהסיועלדיורלפיחוקמשפחותחיילים

שנספובמערכהצ

ועדתחריגיםלמתן
סיועלדיור

שרהביטחוןיקיםועדתחריגיםשתייעץלקציןתגמוליםבנוגע9טזצ
לבקשותלמתןסיועלדיורלנכהשאינועומדבתנאיםלקבלת
הסיועלפיסימןזה;שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדה

ודרכיפעולתה;ואלההענייניםשבהםתדוןהוועדה:

מתןסיועלדיורלנכהשאינומחוסרדיור; )1(

מתןסיועבתשלוםשכרדירה: )2(

לצמיתות; )א(

לנכהבעלפגימתראשאופגימהנפשית,אףאם )ב(
דרגתהנכותפחותהמ־50%;

לנכההמקבלתגמוללפיסעיף7)א(; )ג(

הפחתתשיעורההשתתפותהעצמיתשלנכהבתשלום )3(
שכרדירהאוויתורעליה;

הארכתתקופתמתןהסיועבתשלוםשכרדירה; )ו(

הגדלתגובההסיועבתשלוםשכרדירה; )5(

הגדלתגובההמילוויםלדיורלפיסימןזה; )6(

הגדלתגובההסיועלרכישתמעלוןאולהתאמתדירת )7(
הנכהאודירתהוריולמגבלותנכותו;

מתןסיוענוסףלדיורלמישקיבלבעברסיועלדיורלפי )8(
חוקזה,אףאםנקבעבחוקזהכיהסיועניתןבאופןחד־פעמי,

בתנאיםשיקבעשרהביטחוןצ

סימן ג': זכאויות נוספות לרווחה כלכלית

זכאותנוספת
לרווחהכלכלית

נכהכמשמעותובסעיפיםקטנים)ב(עד)טז(יקבל,בכפוף9יזצ )א(
לתקנותלפיסעיף9א,אחתאויותרמןהזכאויותהנוספות

המיועדותלרווחהכלכליתכמפורטבהםצ

מענקשנתילרכישתציודביתיכמפורטלהלן: )ב(

לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%-בסכום )1(
של703שקליםחדשים;

לסעיף 9טז המוצע

מוצעלעגןאתפעילותהשלועדתהחריגיםלדיור
ולקבועאתסמכויותיהלתתסיועחריגצעודמוצעשהרכב

הוועדהודרכיפעולתהייקבעובתקנותצ

לסימן ג' המוצע

בסימןזהמוצעותו2זכאויותנוספותלרווחהכלכלית,
כשלצדכלזכאותנוספתקבועיםשיעורה,היקפה,מועדי

נתינתה,דרכינתינתה-במילווה,במענקאובדרךאחרת
ומפורטמירשאילקבלהצ

לסעיף 9יז המוצע

סעיףזהכוללאתהזכאויותהנוספותהאלה:

-מענקשנתילרכישתציודביתי)סעיףקטן)ב((וסיועבמתן
החזרחד־פעמילרכישתמוצריחשמל)סעיףקטן)ג((צ

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו111,ה'בשבטהתשע"ז,2017צ2צ1 ו83

תחתונה, או עליונה בגפה פגימה בעל לנכה )2(
שדרגתנכותובשלפגימהזואינהפחותהמ־80%-

בסכוםשלו1,01שקליםחדשיםצ

החזרחד־פעמילנכהשדרגתנכותו10%עד19%)ג( )1(
חשמל מכשירי ארבעה ברכישת השתתפות בעבור
בתנאים )ד(, עד )א( משנה בפסקאות להלן כמפורט

ובסכומיםשיקבעשרהביטחון:

מקרר-בסכוםשלאיעלהעל1,613שקלים )א(
חדשים;

מכונתכביסה-בסכוםשלאיעלהעל890 )ב(
שקליםחדשים;

1,029 על יעלה שלא בסכום - טלוויזיה )ג(
שקליםחדשים;

תנורבישולואפייה-בסכוםשלאיעלה )ד(
על1,098שקליםחדשיםצ

בסעיףקטןזה,"נכה"-נכההמקבלתגמולחודשי )2(
שנישאאוהחללחיותעםמישידועהבציבורכאשתו
הורה שהוא נכה או משותפים לחיים הסכם פי על
שבראשן למשפחות סיוע בחוק כמשמעותו עצמאי,
הורה - זה )בחוק התשנ"ב-121992 עצמאי, הורה

עצמאי(,לילדעדגיל21המתגוררעמודרךקבעצ

מענקשנתילנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־19% )ד(
לסיועבתשלוםמסהכנסהלפיפקודתמסהכנסה13,בעבור
,)3( )1(עד הכנסהמיגיעהאישיתכמפורטלהלןבפסקאות
ובלבדשהנכהאינופטורמתשלוםמסהכנסהעלפיכלדין;
קיבלהנכהבמהלךאותהשנהשבעבורהניתןהמענק,תגמול
לפיסעיפים9,7,6נח)ב()1(או3ולתקופההעולהעלשלושה
חודשים,לאישולםלוהמענקאלאאםכןהוכיחכיעבד
במהלךאותהשנהשלושהחודשיםלפחותושילםמסהכנסה

בשלעבודהזו:

לנכהשדרגתנכותומ־19%עד%ו2-בסכוםשל )1(
וו2שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־25%עד9%ו-בסכוםשל )2(
1,236שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ–50%-בסכום )3(
של0ו2,3שקליםחדשיםצ

-מענקשנתילסיועבתשלוםמסהכנסה)סעיףקטן)ד((צ

-מענקשנתילהשתתפותבתשלוםהוצאותטלפון)סעיף

קטן)ה((,ומענקחודשילנכהשהואעיוורושדרגתנכותו
אינהפחותהמ־100%)סעיףקטן)ו((צ

ס"חהתשנ"ב,עמ'7ו1צ 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 13
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מענקשנתילהשתתפותבתשלוםהוצאותטלפוןלנכה )ה(
כמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותומ־10%עד79%-בסכוםשל )1(
375שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־80%עד100%-בסכום )2(
של09ושקליםחדשים;

100%בשלפגימהבגפיים לנכהשדרגתנכותו )3(
העליונות,שיתוקבחציגוףאנכי)המיפלגיה(אופגימה

בגפייםהתחתונות-בסכוםשל96ושקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-בסכוםשל593 )ו(
שקליםחדשיםצ

מענקחודשיבסכוםשל150שקליםחדשיםלהשתתפות )ו(
בהוצאותטלפוןלנכהשהואעיוורשדרגתנכותואינהפחותה
מ־100%;מענקלפיפסקהזויינתןבמקוםהמענקלפיסעיף

קטן)ה(צ

מענקחד־פעמילהשתתפותשלעד50%בעלותהתקנת )ז(
טלפוןאוהעתקתו,כמפורטלהלן:

בעבורהתקנתהטלפון-בסכוםשלאיעלהעל )1(
90שקליםחדשים;

בעבורהעתקתהטלפון-בסכוםשלאיעלהעל )2(
10שקליםחדשיםצ

מענקנישואין,כמפורטלהלןבפסקאותמשנה)א()ח( )1(
)ז(,ובלבדשבמועדהקובעלקבלתתגמוליםלפי עד

סעיף18,לאהיההנכהנשוי:

לנכהשדרגתנכותו10%עד19%-בסכום )א(
של2,030שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו20%עד9%ו-בסכום )ב(
של9,120שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכום )ג(
של0ו18,2שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכום )ד(
של22,803שקליםחדשים;

100%-בסכוםשל לנכהשדרגתנכותו )ה(
27,366שקליםחדשים;

)ו(לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-בסכוםשל
30,802שקליםחדשים;

מענקשנתילהשתתפותבתשלוםהוצאותטלפוןלנכה )ה(
כמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותומ־10%עד79%-בסכוםשל )1(
375שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־80%עד100%-בסכום )2(
של09ושקליםחדשים;

100%בשלפגימהבגפיים לנכהשדרגתנכותו )3(
העליונות,שיתוקבחציגוףאנכי)המיפלגיה(אופגימה

בגפייםהתחתונות-בסכוםשל96ושקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-בסכוםשל593 )ו(
שקליםחדשיםצ

מענקחודשיבסכוםשל150שקליםחדשיםלהשתתפות )ו(
בהוצאותטלפוןלנכהשהואעיוורשדרגתנכותואינהפחותה
מ־100%;מענקלפיפסקהזויינתןבמקוםהמענקלפיסעיף

קטן)ה(צ

מענקחד־פעמילהשתתפותשלעד50%בעלותהתקנת )ז(
טלפוןאוהעתקתו,כמפורטלהלן:

בעבורהתקנתהטלפון-בסכוםשלאיעלהעל )1(
90שקליםחדשים;

בעבורהעתקתהטלפון-בסכוםשלאיעלהעל )2(
10שקליםחדשיםצ

מענקנישואין,כמפורטלהלןבפסקאותמשנה)א()ח( )1(
)ז(,ובלבדשבמועדהקובעלקבלתתגמוליםלפי עד

סעיף18,לאהיההנכהנשוי:

לנכהשדרגתנכותו10%עד19%-בסכום )א(
של2,030שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו20%עד9%ו-בסכום )ב(
של9,120שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו50%עד69%-בסכום )ג(
של0ו18,2שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו70%עד99%-בסכום )ד(
של22,803שקליםחדשים;

100%-בסכוםשל לנכהשדרגתנכותו )ה(
27,366שקליםחדשים;

)ו(לנכהבעלדרגתנכותמיוחדת-בסכוםשל
30,802שקליםחדשים;

-מענקחד–פעמילהשתתפותבעלותהתקנתטלפוןאו
העתקתו)סעיףקטן)ז((צ

-מענקנישואיןשיינתןלנכהפעםאחתבלבד)סעיףקטן)ח((צ

-סיועבמימוןלימודיילדושלהנכהבמסגרתעל־תיכונית
אואקדמיתלתוארראשון)סעיףקטן)ט((צ

-מענקהבראהשנתי)סעיףקטן)י((צ
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שהוא מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )ז(
משותקבארבעגפיים)קוודרופלג(-בסכוםשל

ו38,50שקליםחדשיםצ

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשטרםנישא, )א(
יקבל70%מגובההמענקעםכניסתולדיורקבע,
ואתיתרתהמענקיקבלעםנישואיו,לפישיעורו

המעודכןשלהמענק;

שנישא מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )ב(
ולאקיבלבעבראתהמענק,יקבלובמלואועם

כניסתולדיורקבעצ

אחת פעם לנכה יינתן זה קטן סעיף לפי מענק )3(
בלבדצ

בסעיףקטןזה- )ו(

"דיורקבע"-דירהבבעלותהנכהאודירהבבעלות
משרדהביטחוןהמושכרתלנכהלפיסעיף9י;

"נכהנשוי"-לרבותמישחיעםמישידועהבציבור
כאשתועלפיהסכםלחייםמשותפיםצ

סיועבמימוןלימודיילדושלהנכהבמסגרתעל־)ט( )1(
תיכוניתאואקדמיתלתוארראשוןבגובה0%ומשכר
להשכלה המועצה שקבעה ראשון לתואר הלימוד
גבוההכמשמעותהבחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,
התשי"ח-1958ו1,ולאיותרמ־0%ומהסכוםששולם

בפועלצ

סיועלפיסעיףקטןזהיינתןלילדושלנכהגם )2(
לאחרפטירתהנכה,ובלבדשילדושלהנכההחללקבל
אתהסיועהאמורבטרםנפטרהנכה,וזאתעדלסיום

תכניתהלימודיםשאושרהצ

סיועלפיסעיףקטןזהיינתןלנכהבעבורכלילד )3(
מילדיופעםאחתבלבדוזאתאףאםשניהוריושל

הילדהםנכיםהזכאיםלסיועהאמורצ

בסעיףקטןזה,"ילד"-ילד,ובכללזהילדחורג )ו(
וילדמאומץ,אףאםמלאולו21שנים,ובלבדשטרם

מלאולו30שניםצ

-מענקלנכההנמצאבמצוקהכלכליתקשההדורשתמתן
מענהמיידי)סעיףקטן)יא((צ

-מענקלידהלאישהנכהשהיאהורהעצמאי)סעיףקטן)יב((צ

-מענקשנתיבעבורדמיחימום)סעיףקטן)יג((ודמיקירור
)סעיףקטן)יד((צ

-דמינסיעהחודשיים)סעיףקטן)טו((צ

-סיועחד־פעמיבמילווהלנכהשנקלעלחובותכספיים
עקבנכותו)סעיףקטן)טז((צ

ס"חהתשי"ח,עמ'191צ ו1
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אינה)י( נכותו שדרגת לנכה שנתי הבראה מענק )1(
סעיף לפי תגמול המקבל לנכה או מ־30% פחותה
7)א2(,ובלבדשאינומאושפזבאשפוזממושך;היהנכה
מאושפזבאשפוזממושךובהמשךאותהשנהשוחרר
מאשפוזזה,יקבלאתהמענקבאופןיחסילאותהשנהצ

גובההמענקייקבעעלפיתעריףיוםהבראהכפי )2(
שנקבעמעתלעתבהוראותהחשבהכלליבמשרדהאוצר,
ומספרימיההבראהשלהםזכאיהנכהיהיהכמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותו30%עד39%-שלושה )א(
ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-חמישה )ב(
ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו50%עד99%ולנכה )ג(
זו בעלפגימהבלבשדרגתנכותובשלפגימה

אינהפחותהמ־0%ו-11ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו22-100%ימיהבראה; )ד(

שיתוק בשל 100% נכותו שדרגת לנכה )ה(
בחציגוףאנכי)המיפלגיה(,שיתוקבארבעגפיים
תחתונות גפיים בשתי שיתוק )קוודרופלגיה(,
הגפיים בשתי פגיעה או קטיעה )פרפלגיה(,
העליונותאועיוורוןוכןנכהבעלדרגתנכות
מיוחדתונכהבעלפגימהבגפהעליונהובעל
כל בשל נכותו שדרגת תחתונה בגפה פגימה

איברהיא50%לפחות-28ימיהבראה;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורון, )ו(
שיתוקבשתיגפייםתחתונות)פרפלגיה(,שיתוק
בארבעגפיים)קוודרופלגיה(,קטיעתשתיגפיים
תחתונות,קטיעתשתיגפייםעליונותאוקטיעת
התחתונה בגפה ופגיעה אחת תחתונה גפה

השנייה-2וימיהבראה;

- 7)א2( סעיף לפי תגמול המקבל לנכה )ז(
שבעהימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו30%עד9%וודרגת )ח(
נכותוהכוללתאינהפחותהמ־50%-שמונה

ימיהבראהצ

קשה)יא( כלכלית במצוקה הנמצא לנכה מענק )1(
על שלאיעלה מיידי-בסכום מענה מתן הדורשת

ו1,87שקליםחדשיםצ

מענקלפיסעיףקטןזהישולםלאיותרמפעם )2(
אחתבשנתייםבעבורהתאהמשפחתיצ

אינה)י( נכותו שדרגת לנכה שנתי הבראה מענק )1(
סעיף לפי תגמול המקבל לנכה או מ־30% פחותה
7)א2(,ובלבדשאינומאושפזבאשפוזממושך;היהנכה
מאושפזבאשפוזממושךובהמשךאותהשנהשוחרר
מאשפוזזה,יקבלאתהמענקבאופןיחסילאותהשנהצ

גובההמענקייקבעעלפיתעריףיוםהבראהכפי )2(
שנקבעמעתלעתבהוראותהחשבהכלליבמשרדהאוצר,
ומספרימיההבראהשלהםזכאיהנכהיהיהכמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותו30%עד39%-שלושה )א(
ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו0%ועד9%ו-חמישה )ב(
ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו50%עד99%ולנכה )ג(
זו בעלפגימהבלבשדרגתנכותובשלפגימה

אינהפחותהמ־0%ו-11ימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו22-100%ימיהבראה; )ד(

שיתוק בשל 100% נכותו שדרגת לנכה )ה(
בחציגוףאנכי)המיפלגיה(,שיתוקבארבעגפיים
תחתונות גפיים בשתי שיתוק )קוודרופלגיה(,
הגפיים בשתי פגיעה או קטיעה )פרפלגיה(,
העליונותאועיוורוןוכןנכהבעלדרגתנכות
מיוחדתונכהבעלפגימהבגפהעליונהובעל
כל בשל נכותו שדרגת תחתונה בגפה פגימה

איברהיא50%לפחות-28ימיהבראה;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורון, )ו(
שיתוקבשתיגפייםתחתונות)פרפלגיה(,שיתוק
בארבעגפיים)קוודרופלגיה(,קטיעתשתיגפיים
תחתונות,קטיעתשתיגפייםעליונותאוקטיעת
התחתונה בגפה ופגיעה אחת תחתונה גפה

השנייה-2וימיהבראה;

- 7)א2( סעיף לפי תגמול המקבל לנכה )ז(
שבעהימיהבראה;

לנכהשדרגתנכותו30%עד9%וודרגת )ח(
נכותוהכוללתאינהפחותהמ־50%-שמונה

ימיהבראהצ

קשה)יא( כלכלית במצוקה הנמצא לנכה מענק )1(
על שלאיעלה מיידי-בסכום מענה מתן הדורשת

ו1,87שקליםחדשיםצ

מענקלפיסעיףקטןזהישולםלאיותרמפעם )2(
אחתבשנתייםבעבורהתאהמשפחתיצ
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מענקלידהבסכוםשל6,036שקליםחדשיםבעבורכל )יב(
יילודלאישהנכהשדרגתנכותהאינהפחותהמ־20%והיא

הורהעצמאיצ

שאינו ובלבד לנכה, חימום דמי בעבור שנתי מענק )יג(
מאושפזבאשפוזממושךאומתגוררבדיורמוגןבמימוןמשרד

הביטחון,כמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותו50%עד99%-בסכוםשל )1(
975שקליםחדשים;

לנכהכמפורטלהלןבפסקאותמשנה)א(עד)ד( )2(
-בסכוםשל1,027שקליםחדשים:

נכהשדרגתנכותו100%; )א(

בגב השדרה, בעמוד פגימה בעל נכה )ב(
מן אחת בשל נכותו שדרגת כוויות, בשל או

הפגימותכאמורהיא80%עד99%;

נכהבעלפגיעהבלבשדרגתנכותוהכוללת )ג(
בשלפגימהזואינהפחותהמ־50%;

נכהפגועראששדרגתנכותובשלפגימה )ד(
זואינהפחותהמ־50%;

לנכהשדרגתנכותו50%עד100%אולנכהבעל )3(
פגימהבלבשדרגתנכותוהכוללתבשלפגימהזואינה
פחותהמ־50%,המתגוררבאזוריםקרים,כפישקבעשר
הביטחון)בסעיףזה-אזוריםקרים(-בסכוםשל1,283

שקליםחדשים;

לנכהכמפורטלהלןבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(- )ו(
בסכוםשל2,052שקליםחדשים:

בעלדרגתנכותמיוחדת; )א(

בעלפגימהבגפהעליונהובגפהתחתונה )ב(
פחותה אינה איבר כל בעבור נכותו שדרגת

מ־50%;

בעל לנכה או מיוחדת נכות דרגת בעל לנכה )5(
נכותו שדרגת תחתונה ובגפה עליונה בגפה פגימה
בעבורכלאיבראינהפחותהמ־50%המתגוררבאזורים

קרים-בסכוםשל2,566שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבארבע )6(
גפיים)קוודרופלגיה(-בסכוםשל7,055שקליםחדשים;

לנכהכאמורבפסקה)6(המתגוררבאזוריםקרים )7(
-בסכוםשל8,826שקליםחדשיםצ
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שאינו ובלבד לנכה, קירור דמי בעבור שנתי מענק )יד(
מאושפזבאשפוזממושךאומתגוררבדיורמוגןבמימוןמשרד

הביטחון,כמפורטלהלן:

לנכהכאמורלהלןבפסקאותמשנה)א(עד)ג(- )1(
בסכוםשל528שקליםחדשים:

דרגתנכותומ־50%עד100%והואמתגורר )א(
באזוריםחמים,כפישקבעשרהביטחון;

דרגתנכותו100%בשלאי־ספיקתכליות; )ב(

לשימושו מזגן לרכישת סיוע לו אושר )ג(
מסיבותרפואיות;

בפסקאות להלן כאמור נכותו שדרגת לנכה )2(
משנה)א(עד)ג(-בסכוםשל1,055שקליםחדשים:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדת; )א(

ובגפה עליונה בגפה פגימה בעל נכה )ב(
אינה איבר כל בעבור נכותו שדרגת תחתונה

פחותהמ־50%;

מ־30% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )ג(
המזכה הנכות דרגת זו בפסקה כוויות; בשל
תיקבעלפיהסכוםהחשבונישלדרגתהנכות

שקבעההוועדההרפואית;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבארבע )3(
גפיים)קוודרופלגיה(-בסכוםשל3,539שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתי )ו(
גפייםתחתונות)פרפלגיה(-בסכוםשל1,622שקלים

חדשיםצ

דמינסיעהחודשייםלנכה,ובלבדשהנכהאינוזכאי )טו(
לרכברפואיאולדמיניידותלפיהוראותסימןה'ואינוזכאי
לתשלוםבעבוראחזקתרכבלפיחוקהביטוחהלאומי,כמפורט

להלן:

בעמוד תחתונות, בגפיים פגימה בעל לנכה )1(
השדרהאובלב,שדרגתנכותובשלכלפגימהכאמור
אובשלצירוףהפגימותהאמורותהיא19%עד30%-
בסכוםשלאיעלהעל266שקליםחדשים;ואםדרגת
נכותוהיא31%עד39%-בסכוםשלאיעלהעל370
שקליםחדשים;בפסקהזודרגתהנכותבשלפגימהבלב

תיקבעלפידרגתהנכותהכוללת;

שדרגת או 9%ו עד 0%ו נכותו שדרגת לנכה )2(
נכותו50%ומעלהזמנית-בסכוםשלאיעלהעל286

שקליםחדשיםצ

שאינו ובלבד לנכה, קירור דמי בעבור שנתי מענק )יד(
מאושפזבאשפוזממושךאומתגוררבדיורמוגןבמימוןמשרד

הביטחון,כמפורטלהלן:

לנכהכאמורלהלןבפסקאותמשנה)א(עד)ג(- )1(
בסכוםשל528שקליםחדשים:

דרגתנכותומ־50%עד100%והואמתגורר )א(
באזוריםחמים,כפישקבעשרהביטחון;

דרגתנכותו100%בשלאי־ספיקתכליות; )ב(

לשימושו מזגן לרכישת סיוע לו אושר )ג(
מסיבותרפואיות;

בפסקאות להלן כאמור נכותו שדרגת לנכה )2(
משנה)א(עד)ג(-בסכוםשל1,055שקליםחדשים:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדת; )א(

ובגפה עליונה בגפה פגימה בעל נכה )ב(
אינה איבר כל בעבור נכותו שדרגת תחתונה

פחותהמ־50%;

מ־30% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )ג(
המזכה הנכות דרגת זו בפסקה כוויות; בשל
תיקבעלפיהסכוםהחשבונישלדרגתהנכות

שקבעההוועדההרפואית;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבארבע )3(
גפיים)קוודרופלגיה(-בסכוםשל3,539שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתי )ו(
גפייםתחתונות)פרפלגיה(-בסכוםשל1,622שקלים

חדשיםצ

דמינסיעהחודשייםלנכה,ובלבדשהנכהאינוזכאי )טו(
לרכברפואיאולדמיניידותלפיהוראותסימןה'ואינוזכאי
לתשלוםבעבוראחזקתרכבלפיחוקהביטוחהלאומי,כמפורט

להלן:

בעמוד תחתונות, בגפיים פגימה בעל לנכה )1(
השדרהאובלב,שדרגתנכותובשלכלפגימהכאמור
אובשלצירוףהפגימותהאמורותהיא19%עד30%-
בסכוםשלאיעלהעל266שקליםחדשים;ואםדרגת
נכותוהיא31%עד39%-בסכוםשלאיעלהעל370
שקליםחדשים;בפסקהזודרגתהנכותבשלפגימהבלב

תיקבעלפידרגתהנכותהכוללת;

שדרגת או 9%ו עד 0%ו נכותו שדרגת לנכה )2(
נכותו50%ומעלהזמנית-בסכוםשלאיעלהעל286

שקליםחדשיםצ
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לחובות)טז( שנקלע לנכה במילווה חד־פעמי סיוע )1(
כספייםעקבנכותו,כמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותועד9%ו-בסכוםשלא )א(
יעלהעל30ו,37שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50% )ב(
-בסכוםשלאיעלהעל56,780שקליםחדשיםצ

קציןתגמוליםרשאיבמקריםחריגיםומטעמים )2(
מיוחדיםשיירשמולאשרעדמחציתמסכוםהמילווה

במענקצ

קיבלנכהסיועלפיסעיףזהבסכוםנמוךמהסכום )3(
המרבי,ונקלעפעםנוספתלחובותכספייםעקבנכותו,
יהיהזכאילקבלאתיתרתהסכוםלפישיעורוהמעודכןצ

זכאויותנוספות
לרווחהכלכלית
לנכהבעלדרגת

נכותמיוחדת

נכהבעלדרגתנכותמיוחדת)בסעיףזה-נכה(,יקבל,בכפוף9יחצ
לתקנותלפיסעיף9א,אחתאויותרמןהזכאויותהנוספות

המפורטותלהלן:

לרשות ששולמו שנתיים חכירה דמי בעבור החזר )1(
הבית בעבור לשלם הנכה נדרש שאותם ישראל, מקרקעי

שבבעלותוואשרבוהואמתגורר;

077,ו18)2( חד־פעמיבסכוםשלאיעלהעל החזר )א(
שקליםחדשיםלתשלוםדמיחכירהמהווניםאודמי
הבית בעבור ישראל מקרקעי לרשות ששולמו היוון
שבבעלותוושבומתגוררנכהשהואמשותקבארבע
תחתונות גפיים בשתי משותק )קוודרופלג(, גפיים

)פרפלג(אוקטועשתיגפייםתחתונות;

סיועלפיפסקהזויינתןרקלנכהששילםעובר )ב(
להגשתבקשתודמיחכירהשנתיים;

קיבלנכהסיועלפיפסקהזו,לאיהיהזכאיעוד )ג(
לקבלתהחזרלפיפסקה)1(;

מתשלומי 0%ו על יעלה שלא בגובה שנתי החזר )3(
מתגורר, הוא שבה הדירה בעבור הנכה ששילם הארנונה
)פטור המקומיות הרשויות חוק לפי זכאותו מיצוי לאחר

חיילים,נפגעימלחמהושוטריםמארנונה(,התשי"ג-151953;

לסעיף 9יח המוצע

הניתנות נוספות זכאויות שבע מוצעות זה בסעיף
לרווחהכלכליתלנכיםבעלידרגתנכותמיוחדת)+100%(,

שהיאדרגתהנכותהגבוההביותר,ובהן:

-החזרשנתיבעבורדמיחכירהשנתיים)פסקה)1((והחזר
היוון דמי או מהוונים חכירה דמי לתשלום חד–פעמי

ששולמולרשותמקרקעיישראל)פסקה)2((צ

הנכה ששילם הארנונה תשלומי בעבור שנתי החזר -
בעבורהדירהשבההואמתגורר,לאחרמיצויזכאותולפי
מלחמה נפגעי חיילים, )פטור המקומיות הרשויות חוק

ושוטריםמארנונה(,התשי"ג-1953)פסקה)3((צ

-השתתפותחודשיתבעבורתשלוםדמיביטוחבריאות
ממלכתיששילםהנכהלפיחוקביטוחבריאותממלכתי,

התשנ"ד-ו199)פסקה)ו((צ

ס"חהתשי"ג,עמ'62צ 15
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75%מסך השתתפותחודשיתבגובהשלאיעלהעל )ו(
דמיביטוחבריאותממלכתיששילםהנכהלפיחוקביטוח
בריאותממלכתי,התשנ"ד-ו16199,ובלבדשהנכהעובדאו

מקבלפנסיהממקוםהעבודה;

השתתפותחד־פעמיתבתשלוםבעבוררכישתטלפון )5(
50% סלולריוהתקנתוברכבהנכה,בגובהשלאיעלהעל
לנכה חדשים, שקלים מ–1,298 יותר ולא בפועל מהעלות
שהואמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(,משותקבשתיגפיים

תחתונות)פרפלג(אוקטועשתיגפייםתחתונות;

השתתפותבהוצאותבעבורנסיעהפרטיתלחוץלארץ )6(
שתשולםלנכהאחתלשלוששניםכמפורטלהלן:

לנכהשהואמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(- )א(
בסכוםשלאיעלהעל9,765שקליםחדשים;

לנכהשהואעיוור-בסכוםשלאיעלהעלו8,98 )ב(
שקליםחדשים;

תחתונות גפיים בשתי משותק שהוא לנכה )ג(
)פרפלג(,קטועשתיגפייםתחתונות,קטועשתיגפיים
עליונותאולנכהבשלכוויות-בסכוםשלאיעלהעל

7,031שקליםחדשים;

לנכהשהואפגועראש-בסכוםשלאיעלהעל )ד(
5,859שקליםחדשים;

השתתפותבמימוןהוצאותבעבורנסיעהלחוץלארץ )7(
שלמלווהשלהנכה,כאשרהנכהנשלחלחוץלארץמטעם
מקוםעבודתוובמימונו;ההשתתפותלפיפסקהזותשולם
30ימישהותמחוץ אחתלשנהולתקופהשלאתעלהעל

לישראלבכלשנה;בפסקהזו,"הוצאות"-כלאחדמאלה:

החזרעלותכרטיסהטיסה; )א(

תעריף לפי והלינה הכלכלה מהוצאות 50% )ב(
החשבהכלליבמשרדהאוצר;

החזרבעבוררכישתביטוחרפואי; )ג(

תקופת במשך הנסיעה הוצאות בעבור החזר )ד(
השהייהמחוץלישראלצ

זכאויותנוספות
לרווחהכלכלית

לנכההמקבל
תגמוליםמיוחדים

7,יקבל,בכפוףלתקנותלפי9יטצ נכההמקבלתגמוללפיסעיף
סעיף9א,אחתאויותרמןהזכאויותהנוספותכמפורטלהלן:

75%מסך השתתפותחודשיתבגובהשלאיעלהעל )ו(
דמיביטוחבריאותממלכתיששילםהנכהלפיחוקביטוח
בריאותממלכתי,התשנ"ד-ו16199,ובלבדשהנכהעובדאו

מקבלפנסיהממקוםהעבודה;

השתתפותחד־פעמיתבתשלוםבעבוררכישתטלפון )5(
50% סלולריוהתקנתוברכבהנכה,בגובהשלאיעלהעל
לנכה חדשים, שקלים מ–1,298 יותר ולא בפועל מהעלות
שהואמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(,משותקבשתיגפיים

תחתונות)פרפלג(אוקטועשתיגפייםתחתונות;

השתתפותבהוצאותבעבורנסיעהפרטיתלחוץלארץ )6(
שתשולםלנכהאחתלשלוששניםכמפורטלהלן:

לנכהשהואמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(- )א(
בסכוםשלאיעלהעל9,765שקליםחדשים;

לנכהשהואעיוור-בסכוםשלאיעלהעלו8,98 )ב(
שקליםחדשים;

תחתונות גפיים בשתי משותק שהוא לנכה )ג(
)פרפלג(,קטועשתיגפייםתחתונות,קטועשתיגפיים
עליונותאולנכהבשלכוויות-בסכוםשלאיעלהעל

7,031שקליםחדשים;

לנכהשהואפגועראש-בסכוםשלאיעלהעל )ד(
5,859שקליםחדשים;

השתתפותבמימוןהוצאותבעבורנסיעהלחוץלארץ )7(
שלמלווהשלהנכה,כאשרהנכהנשלחלחוץלארץמטעם
מקוםעבודתוובמימונו;ההשתתפותלפיפסקהזותשולם
30ימישהותמחוץ אחתלשנהולתקופהשלאתעלהעל

לישראלבכלשנה;בפסקהזו,"הוצאות"-כלאחדמאלה:

החזרעלותכרטיסהטיסה; )א(

תעריף לפי והלינה הכלכלה מהוצאות 50% )ב(
החשבהכלליבמשרדהאוצר;

החזרבעבוררכישתביטוחרפואי; )ג(

תקופת במשך הנסיעה הוצאות בעבור החזר )ד(
השהייהמחוץלישראלצ

זכאויותנוספות
לרווחהכלכלית

לנכההמקבל
תגמוליםמיוחדים

7,יקבל,בכפוףלתקנותלפי9יטצ נכההמקבלתגמוללפיסעיף
סעיף9א,אחתאויותרמןהזכאויותהנוספותכמפורטלהלן:

סלולרי טלפון רכישת בעבור חד–פעמית השתתפות -
והתקנתוברכבושלהנכה)פסקה)5((צ

-השתתפותבהוצאותבעבורנסיעהפרטיתלחוץלארץ
)פסקאות)6(ו–)7((צ

לסעיף 9יט המוצע

בסעיףזהמפורטותשתיזכאויותנוספותלנכההמתקיים
מתגמוליקיוםלפיסעיף7לחוק:מענקתחילתשנתלימודים
בעבורילדיושלהנכה)פסקה)1((,ומענקחגהמשולםפעמיים

בשנהלקראתראשהשנהולקראתחגהפסח)פסקה)2((צ

ס"חהתשנ"ד,עמ'156צ 16
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מענקתחילתשנתהלימודיםבעבורכלאחדמילדיו )1(
בגילאים6עד17-בסכוםשל301שקליםחדשיםבעבורכל

ילד;

מענקחגלנכההמקבלתגמוללפיסעיף7)א2(,שישולם )2(
פעמייםבשנה,לקראתראשהשנהולקראתחגהפסח,כמפורט

להלן:

לנכהבלאילדיםאושמלאולילדיו21שנים- )א(
בסכוםשל310שקליםחדשים;

21 להם מלאו שטרם לילדים אב שהוא לנכה )ב(
שנים-בסכוםשל621שקליםחדשיםצ

סימן ד': זכאויות נוספות סוציאליות

זכאויותנוספות
סוציאליות

9א,אחתאויותרמן9כצ נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף
הזכאויותהנוספותהסוציאליותכמפורטלהלן:

לנכהבעלפגימהנפשיתאופגימתראששדרגתנכותו )1(
בשלכלפגימהכאמורהיא10%אויותר,ושנקבעלגביועלידי
גורםמקצועישיקבעשרהביטחון)בסעיףזה-גורםמקצועי(
כיבשלנכותוישצורךבשהייתילדובמעוןאובצהרון-
השתתפותבמימוןהוצאותמעוןאוצהרוןבעבורילדיושהם
בגילאיםשלעדשששניםאועדלסיוםגןחובה,לפיהמאוחר,
לפיגובהההוצאהבפועלובסכוםחודשישלאיעלהעל3,018
השתתפות ובניכוי ילד כל בעבור לחודש חדשים שקלים

עצמיתבגובה362שקליםחדשיםלחודשלביתאב;

לנכהשדרגתנכותוהיאבשלפגימהנפשיתאופגימת )2(
ראשוהואמקבלתגמוללפיסעיף7ושנקבעלגביועלידי
גורםמקצועיכיבשלנכותוישצורךבשהייתילדובפנימייה
-השתתפותבמימוןהוצאותפנימייהבעבורכלאחדמילדיו,
ובלבדשהפנימייהנמצאתבתחומיהמדינהשבהמתגורר
יותר ולא בפועל ההוצאה גובה לפי יינתן הסיוע הנכה;

מ־2,000שקליםחדשיםלחודש;

לנכהשדרגתנכותוהיא30%לפחותבשלהפרעהבתר־ )3(
חבלתיתכמשמעותהבסעיף10)ב(,ובלבדשאינומקבלסיוע
לפיפסקה)1(בעבוראותוילדובעדאותהתקופה-השתתפות
במימוןקייטנהבעבורכלאחדמילדיועדכיתהי"בבסכום

שלאיעלהעל23ו,1שקליםחדשיםלשנהבעבורכלילד;

לסעיף 9כ המוצע

סוציאליות, הטבות שמונה מפורטות זה בסעיף
מבחן שיעורה, היקפה, נקבע נוספת זכאות כל כשלצד
הזכאותלקבלתהוכןמועדינתינתה,דרכינתינתהואם

נדרשתהשתתפותעצמית,כדלקמן:

המיועדותלנכהבעלפגימה שתיזכאויותנוספות
נפשיתאופגימתראשבעבורמימוןהחזקתילדיובצהרון,

במעוןאובפנימייה)פסקאות)1(ו–)2((צ

שתיזכאויותנוספותהמיועדותלנכיםשדרגתנכותם
היא30%לפחותבשלהפרעהבתר־חבלתיתכמשמעותה
,)Posttraumatic Stress Disorders( לחוק 10)ב( בסעיף

לרבותתגובותקרב)פסקאות)3(ו–)ו((צ
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הפרעה בשל לפחות 30% היא נכותו שדרגת לנכה )ו(
בתר־חבלתיתכמשמעותהבסעיף10)ב(ושנקבעלגביועלידי
גורםמקצועיכיישבשלנכותוצורךבשהייתילדובצהרון-
השתתפותבמימוןצהרוןבעבורילדיוהלומדיםבכיתותא'
עדד',בסכוםחודשישלאיעלהעל338שקליםחדשיםבעבור

כלילדובלבדשאינומקבלסיועלפיפסקה)2(;

לאישהנכהשדרגתנכותהאינהפחותהמ־20%והיא )5(
הורהעצמאי-סיועבמימוןצהרוןבסכוםשלאיעלהעל850
שקליםחדשיםלחודשובמימוןקייטנהבסכוםשלאיעלהעל

1,250שקליםחדשיםלשנה;

בודד כחייל הצבאי שירותו בזמן שהוכר לנכה )6(
כמשמעותובפקודותהצבא-מענקחד־פעמיבסכוםשל

7ו7,5שקליםחדשים;

סיועבמימוןטיפולפסיכולוגילתקופהשלאתעלהעל )7(
שלוששניםלבןמשפחהשלנכהבעלדרגתנכות50%לפחות
אובעלדרגתנכות10%לפחותבשלפגימהנפשיתאופגיעת
ראש,ובלבדשהטיפולמיועדלשיפורתפקודושלהנכהבזיקה
לנכותואולמניעתהחמרהבנכות;לענייןזה,"בןמשפחה"
של ,30 שטרםהגיעלגיל אוילד בתהזוג או בן הורה, -
נכהשהואפדוישבי,כהגדרתובחוקתשלומיםלפדויישבי,

התשס"ה-172005;

החזרהוצאותלבןמשפחהשלנכהמאושפזהשוההליד )8(
מיטתואובאלבקרו;לענייןזה-

"בןמשפחה"-בןאובתהזוגשלהנכה,ילדיהנכהאףאם
21שנים,וכןהוריהנכה,אחיוואחיותיו מלאולהם
אףאםאינםעוניםעלהתנאיםהקבועיםבהגדרה"בן
משפחה"שבסעיף1,ואםאיןלואחדמאלה-אדם

אחרלפיבחירתושלהנכה;

"הוצאות"-כלאחדמאלה:

הוצאותנסיעה,כלכלהולינה; )1(

החזרבשלאבדןהכנסהבעבורבןמשפחהאחד )2(
שלהנכהובלבדשלאיעלהעלהסכוםהשווהלתגמול
המרביהקבועבפרקי"בלחוקהביטוחהלאומי;הסכום

הפרעה בשל לפחות 30% היא נכותו שדרגת לנכה )ו(
בתר־חבלתיתכמשמעותהבסעיף10)ב(ושנקבעלגביועלידי
גורםמקצועיכיישבשלנכותוצורךבשהייתילדובצהרון-
השתתפותבמימוןצהרוןבעבורילדיוהלומדיםבכיתותא'
עדד',בסכוםחודשישלאיעלהעל338שקליםחדשיםבעבור

כלילדובלבדשאינומקבלסיועלפיפסקה)2(;

לאישהנכהשדרגתנכותהאינהפחותהמ־20%והיא )5(
הורהעצמאי-סיועבמימוןצהרוןבסכוםשלאיעלהעל850
שקליםחדשיםלחודשובמימוןקייטנהבסכוםשלאיעלהעל

1,250שקליםחדשיםלשנה;

בודד כחייל הצבאי שירותו בזמן שהוכר לנכה )6(
כמשמעותובפקודותהצבא-מענקחד־פעמיבסכוםשל

7ו7,5שקליםחדשים;

סיועבמימוןטיפולפסיכולוגילתקופהשלאתעלהעל )7(
שלוששניםלבןמשפחהשלנכהבעלדרגתנכות50%לפחות
אובעלדרגתנכות10%לפחותבשלפגימהנפשיתאופגיעת
ראש,ובלבדשהטיפולמיועדלשיפורתפקודושלהנכהבזיקה
לנכותואולמניעתהחמרהבנכות;לענייןזה,"בןמשפחה"
של ,30 שטרםהגיעלגיל אוילד בתהזוג או בן הורה, -
נכהשהואפדוישבי,כהגדרתובחוקתשלומיםלפדויישבי,

התשס"ה-172005;

החזרהוצאותלבןמשפחהשלנכהמאושפזהשוההליד )8(
מיטתואובאלבקרו;לענייןזה-

"בןמשפחה"-בןאובתהזוגשלהנכה,ילדיהנכהאףאם
21שנים,וכןהוריהנכה,אחיוואחיותיו מלאולהם
אףאםאינםעוניםעלהתנאיםהקבועיםבהגדרה"בן
משפחה"שבסעיף1,ואםאיןלואחדמאלה-אדם

אחרלפיבחירתושלהנכה;

"הוצאות"-כלאחדמאלה:

הוצאותנסיעה,כלכלהולינה; )1(

החזרבשלאבדןהכנסהבעבורבןמשפחהאחד )2(
שלהנכהובלבדשלאיעלהעלהסכוםהשווהלתגמול
המרביהקבועבפרקי"בלחוקהביטוחהלאומי;הסכום

שתיזכאויותנוספותהמיועדותלאישהנכהשדרגת
סיוע עצמאי: הורה והיא מ־20% פחותה אינה נכותה
להחזקתילדהבמעוןאובצהרוןוסיועלקייטנהבעבור

ילדה)פסקה)5((צ

זכאותנוספתבמענקחד־פעמישניתנתלנכהשהוכר
בזמןשירותוהצבאיכחיילבודד)פסקה)6((צ

זכאותנוספתשניתנתכסיועבמימוןטיפולפסיכולוגי
לתקופהשלאתעלהעלשלוששנים,לבןמשפחהשלנכה

10% 50%לפחותאולבעלדרגתנכות בעלדרגתנכות
לפחותבשלפגימהנפשיתאופגיעתראש,ובלבדשהטיפול
מיועדלשיפורתפקודושלהנכהבזיקהלנכותואולמניעת

החמרהבנכות)פסקה)7((צ

זכאותנוספתלהחזרהוצאותלבןמשפחהשלנכה
מאושפזהשוההלידמיטתואובאלבקרו,ובכללזההחזר
הוצאותנסיעהוכלכלה,החזרבשלאבדןהכנסהוסיועבמימון

הוצאותהטיפולבילדיואובאחיושלהנכה)פסקה)8((צ

ס"חהתשס"ה,עמ'977צ 17
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בסעיף כאמור לעובד התגמול שיעור לפי יחושב
קצין רשאי חריגים במקרים האמור; לחוק 272)א()1(
תגמוליםלאשרהחזרבשלאבדןהכנסהבעבורשני

בנימשפחה;

הוצאותבעבורטיפולבילדיואובאחיושלהנכה )3(
המאושפז,ובלבדשטרםהגיעולגילו1;

נכה"-לרבותמישהגישבקשהלהכרהכנכהלפיסעיף30
וישלקציןתגמוליםיסודסבירלהניחכייוכרכנכהצ

סימן ה': זכאות נוספת לניידות

בסימןזה-9כאצהגדרות

"זכאותנוספתלניידות"-סיועלרכישה,אחזקהוהחלפה
שלרכברפואי;

"הרכבהיציג"-דגםרכבשקבעשרהביטחון,המהווהאמת
מידהכספיתלצורךחישובשיעורהסיועלרכישתרכב

רפואיולהחלפתו;

באגן מותני, שדרה בעמוד פגימה - התנועה" "מערכת
יכולת על המשפיעה תחתונות בגפיים או הירכיים

הניידותשלהנכה;

"רכברפואי"-רכבבבעלותהנכההמשמשאותולצורךניידותו;

"רכברפואיבבעלותהמדינה"-רכבשנרכש,מתוחזקומבוטח
עלידיהמדינהצ

נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,סיועלרכישתרכב9כבצרכברפואי
)5(,ובלבדשהנכות )1(עד רפואי,כמפורטלהלןבפסקאות

המזכהברכברפואיהיאצמיתה:

רכביציגבנפחמנועשלאיפחתמ–1,600סמ"קלנכה )1(
העונהעלאחדמןהתנאיםהאלה:

דרגתנכותואינהפחותהמ־50%; )א(

סכוםחשבונישלדרגותהנכותשקבעהלוועדה )ב(
רפואיתלפיסעיף10,בעבורכלאחתמפגימותיו)בסעיף
קטןזה-סכוםחשבונישלדרגותהנכות(,אינופחות

מ־50%,ובלבדשכלהפגימותהןבמערכתהתנועה;

סכוםחשבונישלדרגותהנכותשלואינופחות )ג(
מ־55%,ובלבדשלפחות10%מתוכוהםבשלפגימה

במערכתהתנועה;

לסימן ה' המוצע

בין הכוללות, לניידות הטבות מפורטות זה בסימן
השאר,סיועלרכישתרכב,סיועלהחלפתרכב,דמיניידות
חודשייםוהטבותנלוותצכןמפורטותאמותהמידהלקבלת
ודרגות הנכויות לסוגי בהתאם ושיעורן לניידות הסיוע

הנכותהמזכותבקבלתהסיועהאמורצ

לסעיפים 9כא ו־9כב המוצעים

רכביציגהואדגםרכבשקבעשרהביטחוןבתקנות,
המהווהאמתמידהכספיתלצורךחישובשיעורהסיוע
לרכישתרכברפואיולהחלפתו,והמהווהאתהתשתית
מוצעים 9כב בסעיף כך הנוספותצ הזכאויות לקביעת
סוגם לפי לנכים, המותאמים יציג רכב דגמי חמישה
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הואפגועגפייםתחתונותשדרגתנכותו30%עד )ד(
9%ולפחותבשלהפגימהבגפייםהתחתונות;

הואפגועעמודשדרהשדרגתנכותובשלפגימה )ה(
זואינהפחותהמ־30%,ובלבדשנקבעהלודרגתנכות
נוספתבשלפגימהבגפייםהתחתונותשאינהפחותה

מ־10%;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל1,800סמ"ק,ואםלא )2(
יימצארכביציגבנפחמנוע1,800סמ"ק-לאיפחתמ־1,600
סמ"ק,לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50%שמתוכה30%
לפחותבשלפגימהבגפהעליונהימניתאו20%לפחותבשל

פגימהבגפהעליונהשמאלית;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל2,000סמ"ק,ואםלא )3(
יימצארכביציגבנפחמנוע2,000סמ"ק-לאיפחתמ־1,800

סמ"ק,לנכההעונהעלאחדמןהתנאיםהאלה:

נכהפגועגפייםתחתונותשדרגתנכותו50%עד )א(
99%בשלהפגימהבגפייםהתחתונותבלבד;

בשל נכותו שדרגת יותר או שנים 50 בן נכה )ב(
פגימהבגפהעליונהאחתאינהפחותהמ־50%;

נכהפגועראשעםנזקמוחיאומשותקבחציגוף )ג(
אנכי)המיפלגיה(,שדרגתנכותואינהפחותהמ־80%

בשלפגימהזו;

נכההמוכרבשלכוויותאונזקישירשלכוויות )ד(
אינה הכוויות בשל נכותו שדרגת שונים, באיברים

פחותהמ־80%;

נכהפגועעמודשדרהשדרגתנכותובשלפגימה )ה(
זואינהפחותהמ־100%;

נכהקטועידשדרגתנכותובשלפגימהזואינה )ו(
פחותהמ־50%ונוסףעלכךבעלדרגתנכותשאינה

פחותהמ־30%בשלליקויראייהבעיןאחת;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל3,200סמ"ק,ואםלא )ו(
יימצארכביציגבנפחמנוע3,200סמ"ק-לאיפחתמ־2,000
סמ"ק,לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןשישלוכלב

נחייה;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל3,800סמ"ק,ואםלא )5(
יימצארכביציגבנפחמנוע3,800סמ"ק-לאיפחתמ־3,200

סמ"ק,לנכההעונהעלאחדמןהתנאיםהאלה:

הואפגועגפייםתחתונותשדרגתנכותו30%עד )ד(
9%ולפחותבשלהפגימהבגפייםהתחתונות;

הואפגועעמודשדרהשדרגתנכותובשלפגימה )ה(
זואינהפחותהמ־30%,ובלבדשנקבעהלודרגתנכות
נוספתבשלפגימהבגפייםהתחתונותשאינהפחותה

מ־10%;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל1,800סמ"ק,ואםלא )2(
יימצארכביציגבנפחמנוע1,800סמ"ק-לאיפחתמ־1,600
סמ"ק,לנכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־50%שמתוכה30%
לפחותבשלפגימהבגפהעליונהימניתאו20%לפחותבשל

פגימהבגפהעליונהשמאלית;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל2,000סמ"ק,ואםלא )3(
יימצארכביציגבנפחמנוע2,000סמ"ק-לאיפחתמ־1,800

סמ"ק,לנכההעונהעלאחדמןהתנאיםהאלה:

נכהפגועגפייםתחתונותשדרגתנכותו50%עד )א(
99%בשלהפגימהבגפייםהתחתונותבלבד;

בשל נכותו שדרגת יותר או שנים 50 בן נכה )ב(
פגימהבגפהעליונהאחתאינהפחותהמ־50%;

נכהפגועראשעםנזקמוחיאומשותקבחציגוף )ג(
אנכי)המיפלגיה(,שדרגתנכותואינהפחותהמ־80%

בשלפגימהזו;

נכההמוכרבשלכוויותאונזקישירשלכוויות )ד(
אינה הכוויות בשל נכותו שדרגת שונים, באיברים

פחותהמ־80%;

נכהפגועעמודשדרהשדרגתנכותובשלפגימה )ה(
זואינהפחותהמ־100%;

נכהקטועידשדרגתנכותובשלפגימהזואינה )ו(
פחותהמ־50%ונוסףעלכךבעלדרגתנכותשאינה

פחותהמ־30%בשלליקויראייהבעיןאחת;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל3,200סמ"ק,ואםלא )ו(
יימצארכביציגבנפחמנוע3,200סמ"ק-לאיפחתמ־2,000
סמ"ק,לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןשישלוכלב

נחייה;

רכביציגבנפחמנועשלאיעלהעל3,800סמ"ק,ואםלא )5(
יימצארכביציגבנפחמנוע3,800סמ"ק-לאיפחתמ־3,200

סמ"ק,לנכההעונהעלאחדמןהתנאיםהאלה:

ומהותנכותםצבפסקה)1(שלסעיף9כבמוצערכביציג,
שכאמורייקבעעלידישרהביטחון,בנפחמנועשלאיפחת

מ–1,600סמ"קלנכההעונהעלאחדמןהתנאיםהמפורטים

)2( בפסקאותמשנה)א(עד)ה(שלאותהפסקהצבפסקה
מוצערכביציגבנפחמנועשל1,800סמ"ק,לנכיםשנכותם

חמורהיותר,וכךהלאהצ
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נכהבעלדרגתנכותשאינהפחותהמ־80%בשל )א(
אחתמפגימותאלה:

קטיעתגפהתחתונהדרךפרקהירך; )1(

פגימהבגפהתחתונהשמקבילהלקטיעת )2(
גפהתחתונהדרךפרקהירך;

קטיעתגפהתחתונהבשלישהעליוןשל )3(
הירךעםקיבועשלפרקהירךבגפההתחתונה

הקטועה;

נכהפגועשתיגפייםתחתונותשדרגתנכותובשל )ב(
פגימותאלהאינהפחותהמ־100%;

נכהפגועשתיגפייםעליונותשדרגתנכותובשל )ג(
פגימותאלהאינהפחותהמ־100%;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןשאין )ד(
לוכלבנחייהצ

סיועלרכישתרכב
רפואיראשון

נכהיקבלסיועלרכישתרכברפואיראשון,ובלבדשרכשרכב9כגצ
חדש,בדרךשלמענקבגובה85%מעלותהרכבהיציגומילווה

שיחולועליוהוראותסעיף22,בגובה15%מיתרתהסכוםצ

יקבל,9כדצהחלפתרכברפואי 9כג, סעיף לפי רפואי רכב לרכישת סיוע נכה קיבל
לפיכלליםשיקבעשרהביטחון,סיועלהחלפתהרכבובלבד

שרכשרכבחדש-

אםהותקנוברכבאבזריםשערכםעולהעל50%מעלות )1(
הרכב-מדיחמששנים;

בכלמקרהאחר-מדי8וחדשיםצ )2(

העברתרכברפואי
אושעבודו

קיבלנכהסיועלרכישהאולהחלפהשלרכברפואי,לאיעביר9כהצ
אתהזכויותבולאחרולאישעבדואלאלאחרקבלתאישור

מראשובכתבמאגףשיקוםנכיםצ

חובתעריכת
ביטוח

קיבלנכהסיועלרכישהאולהחלפהשלרכברפואי,יהיה9כוצ
חייבלבטחובביטוחחובהלפיפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-181970,ובביטוחמקיףלפיחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981צ

היהנכהזכאילרכברפואילפייותרממבחןאחדלפי9כזצכפלזכאויות )א(
סעיף9כב,יקבלאתהזכאותלרכבלפיהגבוהמביניהםצ

לסעיפים 9כג ו־9כד המוצעים 

בסעיפיםאלהקבועיםהעקרונותלאופןמתןהסיוע
לרכישתרכברפואיראשון,כךש־85%מעלותהרכבהיציג
יינתןבמענקוהיתרהבהלוואה,ובלבדשנרכשרכבחדש
)סעיף9כג(וכןקבועיםהכלליםלמתןסיועלהחלפתהרכב

הרפואי)סעיף9כד(צ

לסעיפים 9כה עד 9כט המוצעים 

נוספים וכללים עקרונות מפורטים אלה בסעיפים
הנוגעיםלמתןהסיועלניידות,ובכללזהאיסורעלהעברת
הרכבהרפואיאושעבודובלאאישורמראשובכתבשל
אגףשיקוםנכים)סעיף9כה(,חובתעריכתביטוח)סעיף
9כו(,כלליםלמניעתמתןכפלזכאויות)סעיף9כז(,כללים
למתןרכברפואילנכהמאושפזבאשפוזממושךלצורך

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320צ 18
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היהנכהזכאילרכברפואילפיסימןזהולרכבנוסף )ב(
מהמדינהעלפיכלדין,יקבלרקאחתמהזכאויותלרכב,לפי

בחירתוצ

נכההזכאילרכברפואילפיסעיף9כב,המאושפזבאשפוז9כחצנכהמאושפז
ממושךואינומסוגללנהוגבעצמו,יקבלסיועלרכישתרכב
רפואיבנפחמנוע1,600סמ"קלצורךנהיגתבןמשפחה;סיוע
לפיסעיףזהיינתןבמקוםהסיועלפיסעיף9כבובלבדשהנכה

טרםמימשאתזכאותולפיסעיף9כבצ

נכהבעלדרגת
נכותזמנית

נכהשנקבעהלודרגתנכותזמניתהמזכהבזכאותנוספת9כטצ
לניידותלפיסימןזה,יקבלסיועלרכישתרכברפואי,כמפורט
הזמנית הנכות שדרגת ובלבד ,)3( עד )1( בפסקאות להלן
מימוש ושבמועד רציפה לתקופה נקבעה ברכב המזכה
הזכאותלרכבתוקףדרגתהנכותהזמניתהואלתקופהשלא

תפחתמ־6חודשים:

נכהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף9כב,יקבלאת )1(
הסיועכמפורטבאותןפסקאותובלבדשדרגתהנכותהזמנית
נקבעהלתקופהשל30חודשיםלפחות;ואולםאםהיתהדרגת
נכותובשלהפגימהבגפההתחתונה35%עד9%ואושדרגת
נכותו60%ומעלה,יקבלסיועלרכישתרכבבנפחמנועשל
עד1,600סמ"קאםדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל

12חודשיםלפחות;

נכהכאמורבסעיף9כב)3(שדרגתנכותובשלהפגימה )2(
בגפההתחתונהאינהפחותהמ־50%,יקבלסיועלרכישת
רכבבנפחמנועשלאיעלהעל1,800סמ"ק,ואםלאיימצא
רכביציגבנפחמנוע1,800סמ"ק-לאיפחתמ־1,600סמ"ק,
ובלבדשדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל12חודשים

לפחות;

נכהכאמורבסעיף9כב)5(יקבלסיועלרכישתרכבבנפח )3(
מנועשלאיעלהעל2,000סמ"ק,ואםלאיימצארכביציג
בנפחמנוע2,000סמ"ק-לאיפחתמ־1,800סמ"ק,ובלבד
שדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל12חודשיםלפחותצ

נכהשבבעלותורכברפואי,יקבלדמיניידותחודשייםכמפורט9לצדמיניידות
להלן:

אחד שהוא לנכה חדשים שקלים 5ו1,1 של בסכום )1(
מאלה:

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)1(עד)3(ו–)5(או )א(
לפיסעיף9כט;

היהנכהזכאילרכברפואילפיסימןזהולרכבנוסף )ב(
מהמדינהעלפיכלדין,יקבלרקאחתמהזכאויותלרכב,לפי

בחירתוצ

נכההזכאילרכברפואילפיסעיף9כב,המאושפזבאשפוז9כחצנכהמאושפז
ממושךואינומסוגללנהוגבעצמו,יקבלסיועלרכישתרכב
רפואיבנפחמנוע1,600סמ"קלצורךנהיגתבןמשפחה;סיוע
לפיסעיףזהיינתןבמקוםהסיועלפיסעיף9כבובלבדשהנכה

טרםמימשאתזכאותולפיסעיף9כבצ

נכהבעלדרגת
נכותזמנית

נכהשנקבעהלודרגתנכותזמניתהמזכהבזכאותנוספת9כטצ
לניידותלפיסימןזה,יקבלסיועלרכישתרכברפואי,כמפורט
הזמנית הנכות שדרגת ובלבד ,)3( עד )1( בפסקאות להלן
מימוש ושבמועד רציפה לתקופה נקבעה ברכב המזכה
הזכאותלרכבתוקףדרגתהנכותהזמניתהואלתקופהשלא

תפחתמ־6חודשים:

נכהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף9כב,יקבלאת )1(
הסיועכמפורטבאותןפסקאותובלבדשדרגתהנכותהזמנית
נקבעהלתקופהשל30חודשיםלפחות;ואולםאםהיתהדרגת
נכותובשלהפגימהבגפההתחתונה35%עד9%ואושדרגת
נכותו60%ומעלה,יקבלסיועלרכישתרכבבנפחמנועשל
עד1,600סמ"קאםדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל

12חודשיםלפחות;

נכהכאמורבסעיף9כב)3(שדרגתנכותובשלהפגימה )2(
בגפההתחתונהאינהפחותהמ־50%,יקבלסיועלרכישת
רכבבנפחמנועשלאיעלהעל1,800סמ"ק,ואםלאיימצא
רכביציגבנפחמנוע1,800סמ"ק-לאיפחתמ־1,600סמ"ק,
ובלבדשדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל12חודשים

לפחות;

נכהכאמורבסעיף9כב)5(יקבלסיועלרכישתרכבבנפח )3(
מנועשלאיעלהעל2,000סמ"ק,ואםלאיימצארכביציג
בנפחמנוע2,000סמ"ק-לאיפחתמ־1,800סמ"ק,ובלבד
שדרגתהנכותהזמניתנקבעהלתקופהשל12חודשיםלפחותצ

נכהשבבעלותורכברפואי,יקבלדמיניידותחודשייםכמפורט9לצדמיניידות
להלן:

אחד שהוא לנכה חדשים שקלים 5ו1,1 של בסכום )1(
מאלה:

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)1(עד)3(ו–)5(או )א(
לפיסעיף9כט;

9כב סעיף שלפי הסיוע במקום וזאת משפחה בן נהיגת
)סעיף9כח(,והסדרלזכאותנוספתלניידותלנכהבעלדרגת

נכותזמנית)סעיף9כט(צ

לסעיפים 9ל עד 9לד המוצעים 

סעיפיםאלהמפרטיםאתהזכאותלדמיניידותחודשיים
ושיעורם,בהתאםלדרגתהנכותוסוגהנכותוכןזכאויות
נוספותלניידותצכך,בסעיף9למפורטשיעורדמיהניידות

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו111,ה'בשבטהתשע"ז,2017צ2צ1 8ו8

זכאילרכברפואילפיסעיף9כח; )ב(

נכהכאמורבסעיף9לה)ב(שמימשזכאותלרכב )ג(
במימוןהמדינהשלאלפיסימןזה;

אחד שהוא לנכה חדשים שקלים ו1,25 של בסכום )2(
מאלה:

ובלבד 9כב)1(, סעיף לפי רפואי לרכב זכאי )א(
בתר־חבלתית הפרעה בשל נכות דרגת לו שנקבעה

לפיסעיף10)ב(;

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)ו(; )ב(

בסכוםשלו1,50שקליםחדשיםלנכהשהואאחדמאלה: )3(

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()א(,אםדרגת )א(
נכותואינהעולהעל־%ו5;

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()ב(,)ה(או)ו(; )ב(

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()ג(,אםדרגת )ג(
נכותואינהעולהעל99%;

בסכוםשל2,267שקליםחדשיםלנכהשהואאחדמאלה: )ו(

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()א(,אםהוא )א(
פחותה שאינה נכות דרגת בעל תחתונה גפה פגוע
אינה נכותו שדרגת תחתונה גפה קטוע או מ־55%

פחותהמ־50%;

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()ג(,ובלבדשדרגת )ב(
נכותו100%;

זכאילרכברפואילפיסעיף9כב)3()ד(; )ג(

זכאילרכברפואישדרגתנכותו50%לפחותבשל )ד(
פגימהבכליותובלבדשהואנדרשלבצעטיפולידיאליזה;

לרכב הזכאי לנכה חדשים שקלים 1וו,2 של בסכום )5(
רפואילפיסעיף9כב)5()א(עד)ג(;

לרכב הזכאי לנכה חדשים שקלים 5ו2,6 של בסכום )6(
רפואילפיסעיף9כב)ו(אולפיסעיף9כב)5()ד(צ

9ליעודכנולפישיעורשינוי9לאצעדכוןדמיניידות דמיהניידותכמפורטבסעיף
מדדהשמןוהדלקים,כפישמפורסםעלידיהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהצ

זכאויותנוספות
לנכהשבבעלותו

רכברפואי

נכהשבבעלותורכברפואייקבל,בתנאיםובסכומיםשיקבע9לבצ
שרהביטחון,אתכלאלה:

כאמור,סעיף9לאקובעאתמנגנוןעדכוןדמיהניידותוסעיף
9לגקובעאתהזכאותלדמיניידותגםלנכההזכאילרכב
רפואיאךלארכשרכבצבסעיף9לבמוצעותזכאויותנוספות
לנכהשבבעלותורכברפואי,ובכללזההשתתפותבתשלום
דמיביטוחשנתיים,השתתפותבמימוןאגרתהרישוי,סיוע

במימוןשיעורינהיגהומבחנינהיגה,סיועבמימוןאבזריעזר
לרכבוסיועלרכישתמערכתאיכוןואיתורלרכבותשלוםדמי
מנוישנתייםצסעיף9לדקובעזכאותלסיועלניידותלנכים
שהוכרובשלהחמרתמחלה,תוךפירוטאמותהמידהוסוגי

הנכויותהמזכותבקבלתהסיועצ
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השתתפותבתשלוםדמיהביטוחהשנתיים; )1(

השתתפותבמימוןאגרתהרישוי; )2(

סיועבמימוןשיעורינהיגהומבחנינהיגהבעבורהנכה; )3(
היההנכהבעלדרגתנכותמיוחדתאושנפסללנהיגה,יינתן
הסיועגםלבןמשפחהשלהנכה,לפיקביעתקציןתגמולים;

סיועבמימוןאבזריעזרלרכב,לנכההזקוקלהםעקב )ו(
נכותולפיקביעתקציןתגמולים;

סיועלרכישתמערכתאיכוןואיתורלרכבותשלוםדמי )5(
9כב)3( מנוישנתיים,ובלבדשהנכהזכאילרכבלפיסעיף

עד)5(צ

דמיניידותלנכה
שלארכשרכב

רפואי

נכההזכאילרכברפואילפיסעיף9כב,אךלארכשרכב,יקבל9לגצ
דמיניידותחודשייםבסכוםשל5ו1,1שקליםחדשים,ובלבד

שלאקיבלסיועלניידותלפיחוקהביטוחהלאומיצ

זכאותנוספת
לניידותבשלנכות

שהוכרהבשל
החמרתמחלות

מסוימות

לנכה9לדצ גם תינתן זה סימן לפי לניידות נוספת זכאות )א(
שהוכרבשלהחמרתמחלהואשרדרגתנכותוהכוללתמזכה
בזכאותנוספתלניידותלפיסימןזה,ובלבדשדרגתהנכות

בשלהמחלהשבשלההוכרהיאאחתמאלה:

15%מתוך30%בשלפגיעהבגפייםתחתונות; )1(

15%מתוך30%בשלשיתוקבגפייםהתחתונות )2(
)פרפלגיה(;

גפיים בשלוש שיתוק בשל 30% מתוך 15% )3(
)טריפלגיה(;

גפיים בארבע שיתוק בשל 30% מתוך 15% )ו(
)קוודרופלגיה(;

אנכי גוף בחצי שיתוק בשל 30% מתוך 15% )5(
)המיפלגיה(;

25%מתוך50%בשלמחלתלבצ )6(

אישרקציןתגמוליםזכאותנוספתלניידותלפיסעיףזה, )ב(
יראואתהנכה,לענייןסימןזהבלבד,כאילוכלנכותוהוכרה

עלפיהחוקצ

זכאותנוספת
לניידותלנכהבעל
דרגתנכותמיוחדת

לתקנות9להצ בכפוף יקבל, מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )א(
לפיסעיף9א,רכברפואיבבעלותהמדינהבנפחמנועשלא
יעלהעל3,800סמ"ק,ואםלאיימצארכביציגבנפחמנוע
3,800סמ"ק-לאיפחתמ־3,000סמ"ק,וזאתבמקוםהסיוע
הקבועבסעיף9כב,ובלבדשהואנכהבעלדרגתנכותמיוחדת

השתתפותבתשלוםדמיהביטוחהשנתיים; )1(

השתתפותבמימוןאגרתהרישוי; )2(

סיועבמימוןשיעורינהיגהומבחנינהיגהבעבורהנכה; )3(
היההנכהבעלדרגתנכותמיוחדתאושנפסללנהיגה,יינתן
הסיועגםלבןמשפחהשלהנכה,לפיקביעתקציןתגמולים;

סיועבמימוןאבזריעזרלרכב,לנכההזקוקלהםעקב )ו(
נכותולפיקביעתקציןתגמולים;

סיועלרכישתמערכתאיכוןואיתורלרכבותשלוםדמי )5(
9כב)3( מנוישנתיים,ובלבדשהנכהזכאילרכבלפיסעיף

עד)5(צ

דמיניידותלנכה
שלארכשרכב

רפואי

נכההזכאילרכברפואילפיסעיף9כב,אךלארכשרכב,יקבל9לגצ
דמיניידותחודשייםבסכוםשל5ו1,1שקליםחדשים,ובלבד

שלאקיבלסיועלניידותלפיחוקהביטוחהלאומיצ

זכאותנוספת
לניידותבשלנכות

שהוכרהבשל
החמרתמחלות

מסוימות

לנכה9לדצ גם תינתן זה סימן לפי לניידות נוספת זכאות )א(
שהוכרבשלהחמרתמחלהואשרדרגתנכותוהכוללתמזכה
בזכאותנוספתלניידותלפיסימןזה,ובלבדשדרגתהנכות

בשלהמחלהשבשלההוכרהיאאחתמאלה:

15%מתוך30%בשלפגיעהבגפייםתחתונות; )1(

15%מתוך30%בשלשיתוקבגפייםהתחתונות )2(
)פרפלגיה(;

גפיים בשלוש שיתוק בשל 30% מתוך 15% )3(
)טריפלגיה(;

גפיים בארבע שיתוק בשל 30% מתוך 15% )ו(
)קוודרופלגיה(;

אנכי גוף בחצי שיתוק בשל 30% מתוך 15% )5(
)המיפלגיה(;

25%מתוך50%בשלמחלתלבצ )6(

אישרקציןתגמוליםזכאותנוספתלניידותלפיסעיףזה, )ב(
יראואתהנכה,לענייןסימןזהבלבד,כאילוכלנכותוהוכרה

עלפיהחוקצ

זכאותנוספת
לניידותלנכהבעל
דרגתנכותמיוחדת

לתקנות9להצ בכפוף יקבל, מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )א(
לפיסעיף9א,רכברפואיבבעלותהמדינהבנפחמנועשלא
יעלהעל3,800סמ"ק,ואםלאיימצארכביציגבנפחמנוע
3,800סמ"ק-לאיפחתמ־3,000סמ"ק,וזאתבמקוםהסיוע
הקבועבסעיף9כב,ובלבדשהואנכהבעלדרגתנכותמיוחדת

לסעיף 9לה המוצע 

סעיףזהמסדיראתהזכאותלניידותלנכיםבעלידרגת
נכותמיוחדת,ובכללזהאתהזכאותלקבלתרכברפואי

בבעלותהמדינהוהחלפתותוךפירוטסוגיהרכבהשונים
לפיסוגיהפגימה,וכןאתשיעורדמיהניידותהחודשיים
הזכות לרבות לניידות, נוספות וזכאויות עדכונם ואופן
לרכושמהמדינהאתהרכבהרפואיהישןבשיעורמופחתצ
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בשלפגימהאוקטיעהשלשתיגפייםתחתונות,פגימהאו
קטיעהשלשתיגפייםעליונות,שיתוקבשתיגפייםתחתונות
)פרפלגיה(,שיתוקבשלושגפיים)טריפלגיה(,שיתוקבארבע
גפיים)קוודרופלגיה(אוקטיעתגפהתחתונהאחתופגימה

בגפההתחתונההשנייהצ

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורון,יקבל,בכפוף )ב(
בבעלות רפואי רכב בחירתו, לפי 9א, סעיף לפי לתקנות
לא ואם סמ"ק, 3,800 על יעלה שלא מנוע בנפח המדינה
יימצארכביציגבנפחמנוע3,800סמ"ק-לאיפחתמ־2,000
סמ"ק,וזאתבמקוםרכברפואילפיסעיף9כב)ו(או9כב)5()ד(,

לפיהענייןצ

נכהשאושרלורכברפואיבבעלותהמדינהלפיסעיפים )ג(
הרכב להחלפת סיוע לקבל זכאי יהיה )ב(, או )א( קטנים
כמפורטלהלןבפסקאות)1(ו–)2(,ובלבדשבמועדההחלפה

יחזיראתהרכבהקודםלידימשרדהביטחון:

אבזרים ברכב הותקנו אם - שנים חמש מדי )1(
שערכםעולהעל50%מעלותהרכב;

מדי2וחודשים-בכלמקרהאחרצ )2(

נכהשאושרלורכברפואיבבעלותהמדינהלפי)ד( )1(
)ב(יקבלדמיניידותחודשיים סעיפיםקטנים)א(או

כמפורטלהלן:

- )א( קטן סעיף לפי לרכב הזכאי לנכה )א(
הוא ואם חדשים, שקלים וו7,ו של בסכום
לפעילות או לעבודה ללימודים, לנסוע נדרש

ספורטיבית-בסכוםשל5,823שקליםחדשים;

- )ב( קטן סעיף לפי לרכב הזכאי לנכה )ב(
בסכוםשל2,633שקליםחדשיםצ

דמיהניידותלפיסעיףקטןזהיעודכנולפישיעור )2(
ידי על שמפורסם כפי והדלקים, השמן מדד שינוי

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהצ

כאמור המדינה בבעלות רפואי רכב לו שאושר נכה )ה(
בסעיפיםקטנים)א(או)ב(יקבל,בתנאיםובסכומיםשיקבע

שרהביטחון,אתכלהזכאויותהנוספותהמפורטותלהלן:

נהיגהלנכהולבן נהיגהומבחני מימוןשיעורי )1(
משפחהאחדשלהנכהלפיקביעתקציןתגמולים;

סיועבמימוןאבזריעזרלרכב,לנכההזקוקלהם )2(
עקבנכותולפיקביעתקציןתגמולים;

סיועלרכישתמערכתאיכוןואיתורלרכבומימון )3(
דמימנוישנתייםצ
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נכהשקיבלרכברפואיבבעלותהמדינהלפיסעיפים )ו(
קטנים)א(או)ב(ובמועדהחלפתהרכבקיבלאישורלרכישת
רכבוהישןלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-191992,יהיה
זכאילרכושאתהרכבהישןשהיהבשימושובעלותהפחותה
יחזיק כי שיצהיר ובלבד הרכב, של השוק ממחיר ב־25%
ברכבלתקופהשלשלוששניםלפחותוכילאיעבירולאחר
במהלךתקופהזו;קיבלנכהסיועלפיסעיףקטןזה,לאיהיה
זכאילקבלתרכבחלופילפיסעיף9לטאלאאםכןקבעקצין
תגמוליםכיהרכבשנרכשלפיסעיףקטןזהלאניתןלשימוש

בשלתקלהבוצ

סיועלנכהשאינו
זכאילרכברפואי

נכהשאינוזכאילרכברפואילפיסימןזה,שהמכוןהרפואי9לוצ
לבטיחותבדרכיםקבעשעקבנכותועליולהתקיןאבזריעזר
ברכבוכתנאילמתןרישיוןנהיגה,יקבלסיועבמימוןרכישה
והתקנהשלאבזריהעזר,לרבותמימוןשיעורינהיגהומימון
מבחןכשירות,ככלשאלהנדרשיםלצורךהאבזור;סיועלפי

סעיףזהיינתןאחתל־5שניםצ

לעבוד9לזצרכברפואישיקומי רפואילפיסימןזהואשרמבקש נכההזכאילרכב
לפרנסתובעיסוקהמחייבהחזקתרכב,ובכללזהרכבהמשמש
כמוניתורכבהמשמשללימודנהיגה,יקבלסיועלרכישתרכב
רפואישיקומי,בתנאיםובסכומיםשיקבעשרהביטחון,במקום

סיועלרכישתרכברפואילפיסימןזהצ

חוק9לחצפטירתנכה ולפי זה, סימן לפי רפואי רכב שרכש נכה נפטר )א(
הירושה,התשכ"ה-201965,עברהרכבהרפואילידיבןמשפחה
שלהנכה,יקבלבןהמשפחהסיועכמפורטלהלןבפסקאות)1(

ו–)2(,ובלבדשבןהמשפחהמקבלתגמוללפיסעיף20אולא
הוכרלפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה:

השתתפותבתשלוםמחציתגובהדמיהביטוח )1(
לפיסעיף9לב)1(;

השתתפותבתשלוםאגרתרישוילפיסעיף9לב)2(צ )2(

סיועלפיסעיףקטן)א(יינתןלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שלוששניםמיוםהפטירהאועדמועדמכירתהרכב,לפי

המוקדםצ

נכהשקיבלרכברפואיבבעלותהמדינהלפיסעיפים )ו(
קטנים)א(או)ב(ובמועדהחלפתהרכבקיבלאישורלרכישת
רכבוהישןלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-191992,יהיה
זכאילרכושאתהרכבהישןשהיהבשימושובעלותהפחותה
יחזיק כי שיצהיר ובלבד הרכב, של השוק ממחיר ב־25%
ברכבלתקופהשלשלוששניםלפחותוכילאיעבירולאחר
במהלךתקופהזו;קיבלנכהסיועלפיסעיףקטןזה,לאיהיה
זכאילקבלתרכבחלופילפיסעיף9לטאלאאםכןקבעקצין
תגמוליםכיהרכבשנרכשלפיסעיףקטןזהלאניתןלשימוש

בשלתקלהבוצ

סיועלנכהשאינו
זכאילרכברפואי

נכהשאינוזכאילרכברפואילפיסימןזה,שהמכוןהרפואי9לוצ
לבטיחותבדרכיםקבעשעקבנכותועליולהתקיןאבזריעזר
ברכבוכתנאילמתןרישיוןנהיגה,יקבלסיועבמימוןרכישה
והתקנהשלאבזריהעזר,לרבותמימוןשיעורינהיגהומימון
מבחןכשירות,ככלשאלהנדרשיםלצורךהאבזור;סיועלפי

סעיףזהיינתןאחתל־5שניםצ

לעבוד9לזצרכברפואישיקומי רפואילפיסימןזהואשרמבקש נכההזכאילרכב
לפרנסתובעיסוקהמחייבהחזקתרכב,ובכללזהרכבהמשמש
כמוניתורכבהמשמשללימודנהיגה,יקבלסיועלרכישתרכב
רפואישיקומי,בתנאיםובסכומיםשיקבעשרהביטחון,במקום

סיועלרכישתרכברפואילפיסימןזהצ

חוק9לחצפטירתנכה ולפי זה, סימן לפי רפואי רכב שרכש נכה נפטר )א(
הירושה,התשכ"ה-201965,עברהרכבהרפואילידיבןמשפחה
שלהנכה,יקבלבןהמשפחהסיועכמפורטלהלןבפסקאות)1(

ו–)2(,ובלבדשבןהמשפחהמקבלתגמוללפיסעיף20אולא
הוכרלפיחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה:

השתתפותבתשלוםמחציתגובהדמיהביטוח )1(
לפיסעיף9לב)1(;

השתתפותבתשלוםאגרתרישוילפיסעיף9לב)2(צ )2(

סיועלפיסעיףקטן)א(יינתןלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שלוששניםמיוםהפטירהאועדמועדמכירתהרכב,לפי

המוקדםצ

לסעיפים 9לו עד 9לט המוצעים 

בתחום נוספות זכאויות מפורטות אלה בסעיפים
זכאות מוצעת 9לו בסעיף כך, לקבלתןצ וכללים הניידות
למימוןרכישהוהתקנהשלאבזריעזרומימוןשיעורינהיגה
לפי אך רפואי לרכב זכאי שאינו לנכה כשירות ומבחן
קביעתהמכוןהרפואילבטיחותבדרכיםעקבנכותועליו
להתקיןאבזריעזרברכבוכתנאילמתןרישיוןנהיגהצבסעיף
9לזמוצעכינכההזכאילרכברפואילפיסימןזהוהמבקש
לעבודלפרנסתובעיסוקהמחייבהחזקתרכב,ובכללזה

רכבהמשמשכמוניתורכבהמשמשללימודנהיגה,יקבל
ובסכומים בתנאים שיקומי, רפואי רכב לרכישת סיוע
שיקבעשרהביטחוןבתקנות,במקוםסיועלרכישתרכב
נכה פטירת של במקרה הסדר מוצע 9לח בסעיף רפואיצ
שרכשרכברפואילפיחוקהנכיםוהרכבעברלידייורשיו
כדין,וסעיף9לטמאפשרלקציןתגמוליםלאשרהשאלה
זמניתשלרכבחלופיממאגרהרכבשלמשרדהביטחון
לנכהשהואבעלדרגתנכותמיוחדתאולנכהפגועגפה

תחתונהבתנאיםהמפורטיםבאותוסעיףצ

ס"חהתשנ"ב,עמ'ו11צ 19

ס"חהתשכ"ה,עמ'63צ 20

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו111,ה'בשבטהתשע"ז,2017צ2צ1 852

סעיף לפי הנכה יורשי בידי הרפואי הרכב נמכר )ג(
יידרשו רכישתו, ממועד שנים חמש חלפו בטרם )א(, קטן
להחזירלאגףשיקוםנכיםחלקמגובההסיועשקיבלהנכה

לרכישתו,בתנאיםובסכומיםשיקבעשרהביטחוןצ

נפטרנכהבעלדרגתנכותמיוחדתשקיבלערבמותו )ד(
רכברפואיבבעלותהמדינהלפיסעיף9לה,יידרשוהיורשים

להחזיראתהרכבהאמורלידיאגףשיקוםנכיםצ

רכב9לטצרכבחלופי של זמנית השאלה לאשר רשאי תגמולים קצין )א(
חלופיממאגרהרכבשלמשרדהביטחוןלנכהשהואאחד

מאלה:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתהזכאילרכברפואי )1(
את מימש שטרם 9לה סעיף לפי המדינה בבעלות
בלתי שבשימושו הרפואי שהרכב או לרכב זכאותו
השבתתו את המחייבת תקלה בשל לנסיעה כשיר

באופןזמניאוקבוע;

נכהפגועגפהתחתונהשהמכוןהרפואילבטיחות )2(
בדרכיםקבעכתנאילמתןהרישיוןהתקנהשלמנגנון
ידברכבו-אםטרםקיבלאתהרכבהרפואישנרכשאו
אםנקבעשהרכבשבבעלותובלתיכשירלנסיעהבשל

תקלההמחייבתאתהשבתתוצ

נכהכאמורבסעיףקטן)א(שלאמימשזכאותולרכב )ב(
רפואיבבעלותהמדינהושקיבלרכבחלופילתקופההעולה
על30ימים,יקבלהשתתפותמופחתתבתשלוםדמיביטוח

הרכב,באופןיחסילתקופתההשאלהצ

סיועלפיסעיףזהיינתןבהתאםלמלאיכליהרכבהקיים )ג(
שהרכב ובתנאי לעת, מעת שמשתנה כפי הרכב, במאגר

המושאליתאםאתמגבלותנכותושלהנכהצ

ועדתחריגים
לניידות

שרהביטחוןיקיםועדתחריגיםלניידותלענייןסימןזה,9מצ )א(
ואלהסמכויותיה:

התאמתרכברפואיאורכברפואיבבעלותהמדינה )1(
לנכההזקוקעקבנכותואועקבמאפייניםגופנייםמיוחדים,
לרכבשונהמזהשהואזכאילועלפיסימןזה,אףאםאינו
ברשימתהרכביםהיציגים;לענייןזה,יקיםשרהביטחון
ועדתמומחיםשתמליץלוועדתהחריגיםלניידותאםנכה
זקוקעקבנכותואועקבמאפייניםגופנייםמיוחדיםלרכב
שונהמזהשהואזכאילו;החליטההוועדהעלהתאמת
רכבכאמור,תתאיםגםאתגובהדמיהניידותלפינפח

לסעיף 9מ המוצע

מוצעלעגןאתועדתהחריגיםלרכברפואיהפועלת
היוםמכוחההוראותהפנימיות,תוךפירוטסמכויותיהצ

הרכבהוועדהודרכיעבודתהייקבעובתקנותשיקבעשר
הביטחוןצ
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המנועשלהרכבהמותאם,ובלבדשלאיפחתומדמי
הניידותשהנכהזכאילהםלפיהוראותסימןזה,ואת
גובהההשתתפותבביטוחהרכבובתשלוםאגרתהרישוי

בעבורהרכבהמותאם;

אישורסיועלניידותלפיסימןזה,בתנאיםובהיקף )2(
שתקבע,לנכהשאינוזכאילסיועהאמורלפיסימןזה,
ובלבדשהרופאהמוסמךהראשיקבעכיהנכהעומד

באחדמןהתנאיםהאלה:

דרגתהנכותהזמניתשנקבעהלנכההיא )א(
לתקופהקצרהמהקבועבסעיף9כט,וקייםיסוד
סבירלהניחשדרגתהנכותהזמניתתוארך,ובלבד
שהנכהזקוקלקבלתהסיועלניידותעקבנכותו;

מותאמת לנכה שנקבעה הנכות דרגת )ב(
לדרגתנכותהמקנהזכאותלסיועבניידותלפי

הוראותסימןזה;

החלפתרכבבמועדהמוקדםמהאמורבסעיף9כד )3(
או9לה)ג(לפיהעניין;

מתןסיועכספילנכהבמקרהשלירידתערךשל )ו(
הרכבהרפואיבשיעורשל20%ומעלהממחירהרכב;

מכירתהרכבהרפואיבלאהחלפתובאחר,לפי )5(
בקשתהנכה;

מתןסיועלרכישתרכבמותאםלנכהמאושפז )6(
שיוצאמעתלעתממיתקןהאשפוז,אםהרכבשניתן
עקב למגבלותיו מותאם אינו המשפחה בני בעבור

נכותו;

קביעתאופןמתןהסיועלרכישתרכברפואילנכה )7(
שחודשהזכאותולרכברפואיצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבועדתהחריגיםלניידותואת )ב(
דרכיעבודתהצ

סימן ו': זכאויות נוספות רפואיות

זכאותנוספת
רפואית

בסימןזה,"שירותיםרפואיים"-טיפולרפואי,לרבות9מאצ )א(
אשפוזוטיפולאמבולטורי,תרופות,מכשורוציודרפואי,טיפול

סיעודיוהוצאותנסיעהלטיפולרפואיצ

נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,אחתאויותר )ב(
מןהזכאויותהנוספותהרפואיותאושירותיםרפואיים,הכול

כמפורטבסימןזה,לפיהענייןצ

המנועשלהרכבהמותאם,ובלבדשלאיפחתומדמי
הניידותשהנכהזכאילהםלפיהוראותסימןזה,ואת
גובהההשתתפותבביטוחהרכבובתשלוםאגרתהרישוי

בעבורהרכבהמותאם;

אישורסיועלניידותלפיסימןזה,בתנאיםובהיקף )2(
שתקבע,לנכהשאינוזכאילסיועהאמורלפיסימןזה,
ובלבדשהרופאהמוסמךהראשיקבעכיהנכהעומד

באחדמןהתנאיםהאלה:

דרגתהנכותהזמניתשנקבעהלנכההיא )א(
לתקופהקצרהמהקבועבסעיף9כט,וקייםיסוד
סבירלהניחשדרגתהנכותהזמניתתוארך,ובלבד
שהנכהזקוקלקבלתהסיועלניידותעקבנכותו;

מותאמת לנכה שנקבעה הנכות דרגת )ב(
לדרגתנכותהמקנהזכאותלסיועבניידותלפי

הוראותסימןזה;

החלפתרכבבמועדהמוקדםמהאמורבסעיף9כד )3(
או9לה)ג(לפיהעניין;

מתןסיועכספילנכהבמקרהשלירידתערךשל )ו(
הרכבהרפואיבשיעורשל20%ומעלהממחירהרכב;

מכירתהרכבהרפואיבלאהחלפתובאחר,לפי )5(
בקשתהנכה;

מתןסיועלרכישתרכבמותאםלנכהמאושפז )6(
שיוצאמעתלעתממיתקןהאשפוז,אםהרכבשניתן
עקב למגבלותיו מותאם אינו המשפחה בני בעבור

נכותו;

קביעתאופןמתןהסיועלרכישתרכברפואילנכה )7(
שחודשהזכאותולרכברפואיצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבועדתהחריגיםלניידותואת )ב(
דרכיעבודתהצ

סימן ו': זכאויות נוספות רפואיות

זכאותנוספת
רפואית

בסימןזה,"שירותיםרפואיים"-טיפולרפואי,לרבות9מאצ )א(
אשפוזוטיפולאמבולטורי,תרופות,מכשורוציודרפואי,טיפול

סיעודיוהוצאותנסיעהלטיפולרפואיצ

נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,אחתאויותר )ב(
מןהזכאויותהנוספותהרפואיותאושירותיםרפואיים,הכול

כמפורטבסימןזה,לפיהענייןצ

לסעיפים 9מא ו־9מב המוצעים

את להגדיר מוצע - רפואיים" "שירותים להגדרה
המונח"שירותיםרפואיים"כ"טיפולרפואילרבותאשפוז

וטיפולאמבולטורי,תרופות,מכשורוציודרפואי,טיפול
סיעודיוהוצאותנסיעהלטיפולרפואיצ"
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שירותיםרפואיים
נוספים

נכהשמלאולו0ושניםושדרגתנכותואינהפחותה9מבצ )א(
מ־50%שמתוכםלפחות30%בשלאחתמןהפגימותהאלה:
גפיים בשתי שיתוק )קוודרופלגיה(, גפיים בארבע שיתוק
תחתונות)פרפלגיה(,שיתוקשלחציגוףאנכי)המיפלגיה(,
טרשתנפוצה,מחלתשרירים,עמודשדרה,מחלתפרקים,
פגיעהבגפייםתחתונותאובגפייםהעליונות,פציעותובקעים
שלקירהבטןאולפחות30%בשלפגימהמצטברתבאחדמן
האיבריםהאמורים-יקבלשירותיםרפואייםבעבורמחלה
שלמערכתהעצבים,מחלתלבאומחלתכלידם,גםאםאינם

חלקמהנכותשהוכרהלנכהכאמורצ

זוגי,יקבעלגביוהרופא נכהשנקבעהלונכותבאיבר )ב(
בדרגת בהתחשב מצטברת נכות דרגת המרחבי המוסמך
רפואיים שירותים יקבל והוא הנוסף, הזוגי באיבר הנכות
וזכאויותנוספותלפידרגתנכותוהמצטברת;בסעיףקטןזה-

שקבע הנכות דרגת - הנוסף" הזוגי באיבר הנכות "דרגת
הרופאהמוסמךהמרחבילאחרשנועץבוועדתאיבר
זוגיובהתאםלמבחניםלקביעתדרגותנכותשנקבעו

לפיסעיף10)ב(;

זוגי"-ועדתרופאיםמומחיםשמינההרופא "ועדתאיבר
המוסמךהראשי;

"זכאויותנוספות"-זכאותנוספתלדיורלפיסימןב',זכאות
נוספתלניידותלפיסימןה',מענקנישואיןלפיסעיף
9יז)ח(,סיועלמימוןלימודיםולשיקוםתעסוקתיבעסק
לפי מיוחדים צרכים למימון ותוספת 9נח סעיף לפי

סעיף7ב;

מ־30% פחותה שאינה בדרגה נכות - זוגי" באיבר "נכות
בעבורהאיברהזוגישהנכותבומוכרתלפיחוקזה,

ולענייןפגיעהבעיניים-שאינהפחותהמ־15%צ

טיפולבחמימרפאיינתןבארץ,כאמורבתקנות)א(9מגצחמימרפא )1(
שיקבעשרהביטחוןלפיסעיףקטן)ב(,לנכהשמתקיים

בואחדמאלה:

בסעיף9מב)א(מוצעלתתלנכהכמשמעותובסעיף
האמור,שירותיםרפואייםכהגדרתםבסעיף9מא,בעבור
מחלהשלמערכתהעצבים,מחלתלבאומחלתכלידם

שחלהבה,גםאםאינםחלקמהנכותשהוכרהלוצ

בסעיף9מב)ב(מוצעלתתלנכהשנקבעהלונכותבאיבר
זוגי,ושהרופאהמוסמךהמרחביקבעלודרגתנכותמצטברת
בהתחשבבדרגתהנכותבאיברהזוגיהנוסף,שירותיםרפואיים
וזכאויותנוספותלפידרגתנכותוהמצטברת;מוצעשהזכאויות
הנוספותלענייןסעיףקטןזהיהיו-זכאותנוספתלדיור,זכאות
נוספתלניידות,מענקנישואיןלפיסעיף9יז)ח(המוצע,וסיוע
למימוןלימודיםולשיקוםתעסוקתיבעסקלפיסעיף9נחהמוצע

ותוספתלמימוןצרכיםמיוחדיםלפיסעיף7בלחוקצ

למעןהסרספקיובהרכיאיןמדוברבהכרהבמחלה
למתן רק אלא הנוסף, הזוגי באיבר בנכות או הנוספת
בסעיפים כמפורט נוספות וזכאויות רפואיים שירותים

אלהצ

לסעיף 9מג המוצע

בחמי טיפולים לקבלת הזכאות את מעגן זה סעיף
תגמול מרפא,לרבותמימוןהשהייהבמלון,וכןלקבלת
3ו)ב(לחוקובלבדשהנכהעומד טיפולרפואילפיסעיף
ששר )ב( קטן בסעיף מוצע זה לעניין לקבלתוצ בתנאים
הביטחוןיקבעבתקנותאתמספרימיהטיפולהשנתיים

בחמימרפאבהתאםלדרגתהנכותוסוגהנכותצ
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בשל מ־20% פחותה אינה נכותו דרגת )א(
פגימותבמערכתהתנועה;

הואבעלדרגתנכותמיוחדת; )ב(

בשל מ־65% פחותה אינה נכותו דרגת )ג(
מחלתהסכרת;

הואזכאילטיפולרפואילפיסעיף3וב)א(; )ד(

הואבעלפגימהבמערכתהתנועה,ועבר )ה(
נכותוולפיהמלצהרפואיתנדרש עקב ניתוח
לקבלטיפולבחמימרפא,ובלבדשהטיפולבחמי
מרפאיינתןבטרםחלפושישהחודשיםממועד

הניתוח;

סכוםחשבונאישלדרגותהנכותשלובשל )ו(
אינופחותמ־20% במערכתהתנועה, פגימות
לפישיקולדעתהרופאהמוסמךהמחוזי,ובלבד
בתחום מומחה רופא של המלצה שקיימת

האורטופדיהבדברנחיצותהטיפולצ

בסעיףקטןזה- )2(

בחמי פיזיקלי-רפואי טיפול - מרפא" בחמי "טיפול
מרפא,לרבותהוצאותהנסיעהוהוצאותהלינה
בתקופתהטיפול,ובלבדשהנכההוכיחכיביצע
אתהטיפולבמועדשבונדרשוהוצאותהנסיעה

והלינה;

"מערכתהתנועה"-השלד,השריריםוהעצביםהקשורים
למערכתהתנועה,כפישיקבעשרהביטחוןצ

השנתיים הטיפול ימי מספר את יקבע הביטחון שר )ב(
בהתאםלדרגתהנכותולסוגהנכות;היהנכהזכאילטיפול
בחמימרפאלפייותרממבחןאחד,יקבלטיפולבחמימרפא

לפיהגבוהמביניהם,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנותצ

נכהשאושרלוטיפולבחמימרפאיהיהזכאילמימון )ג(
שהייתמלווהבמהלךהטיפול,אםמתקייםבואחדמאלה:

הואבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתי )1(
גפיים בארבע שיתוק )פרפלגיה(, תחתונות גפיים
)המיפלגיה(, אנכי גוף בחצי שיתוק )קוודרופלגיה(,

קטיעתשתיגפייםאועיוורון;

הואהגיעלגיל65; )2(

בשל מ־20% פחותה אינה נכותו דרגת )א(
פגימותבמערכתהתנועה;

הואבעלדרגתנכותמיוחדת; )ב(

בשל מ־65% פחותה אינה נכותו דרגת )ג(
מחלתהסכרת;

הואזכאילטיפולרפואילפיסעיף3וב)א(; )ד(

הואבעלפגימהבמערכתהתנועה,ועבר )ה(
ולפיהמלצהרפואיתנדרש נכותו ניתוחעקב
לקבלטיפולבחמימרפא,ובלבדשהטיפולבחמי
מרפאיינתןבטרםחלפושישהחודשיםממועד

הניתוח;

סכוםחשבונאישלדרגותהנכותשלובשל )ו(
אינופחותמ־20% במערכתהתנועה, פגימות
לפישיקולדעתהרופאהמוסמךהמחוזי,ובלבד
בתחום מומחה רופא של המלצה שקיימת

האורטופדיהבדברנחיצותהטיפולצ

בסעיףקטןזה- )2(

בחמי פיזיקלי-רפואי טיפול - מרפא" בחמי "טיפול
מרפא,לרבותהוצאותהנסיעהוהוצאותהלינה
בתקופתהטיפול,ובלבדשהנכההוכיחכיביצע
אתהטיפולבמועדשבונדרשוהוצאותהנסיעה

והלינה;

"מערכתהתנועה"-השלד,השריריםוהעצביםהקשורים
למערכתהתנועה,כפישיקבעשרהביטחוןצ

השנתיים הטיפול ימי מספר את יקבע הביטחון שר )ב(
בהתאםלדרגתהנכותולסוגהנכות;היהנכהזכאילטיפול
בחמימרפאלפייותרממבחןאחד,יקבלטיפולבחמימרפא

לפיהגבוהמביניהם,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנותצ

נכהשאושרלוטיפולבחמימרפאיהיהזכאילמימון )ג(
שהייתמלווהבמהלךהטיפול,אםמתקייםבואחדמאלה:

הואבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתי )1(
גפיים בארבע שיתוק )פרפלגיה(, תחתונות גפיים
)המיפלגיה(, אנכי גוף בחצי שיתוק )קוודרופלגיה(,

קטיעתשתיגפייםאועיוורון;

הואהגיעלגיל65; )2(

עודמוצעלקבועשאםהיההנכהזכאילטיפולבחמי
מרפאלפייותרממבחןאחד,יקבלטיפולבחמימרפאלפי
הגבוהמביניהם,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנותצכמוכן,
מסדירהסעיףאתהמקריםשבהםיהיהזכאיהנכהלמימון

)סעיף מרפא בחמי הטיפול במהלך עמו מלווה שהיית
קטן)ג((וכןקובעמפורשותכיהזכאותלטיפולבחמימרפא
לאתינתןלגביתקופהשקדמהליוםהגשתהבקשהלקבלתו

)סעיףקטן)ה((צ
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פחותה אינה נכותו ודרגת 50 לגיל הגיע הוא )3(
מ־50%בשלאחדמאלה:

קטיעתגפה; )א(

שיתוקבחציגוףאנכי)המיפלגיה(; )ב(

פגימותבמערכתהתנועה; )ג(

רופאמוסמךמחוזיקבעכיהואזקוקלמלווהעקב )ו(
נכותוצ

ימי ממספר חלק תקציב שנת במהלך נכה מימש )ד(
הטיפוליםשהואזכאילהםאושלאמימשכללימיטיפולים
כאמור,לאיוכללהעביראתזכאותואואתהיתרהלשנת

התקציבהבאה,אלאאםכןקבעשרהביטחוןאחרתצ

לגבי יינתן לא זה קטן סעיף לפי מרפא בחמי טיפול )ה(
תקופהשקדמהליוםהגשתהבקשהלקבלתוצ

נכההזכאילטיפולבחמימרפאלפיסעיףזהונוסףעל )ו(
כךזכאילמימוןהבראהלפיסעיף3ובשלמחלתאסטמה,

יקבלאחתמןהזכאויות,הגבוההמביניהןצ

יקבל זה, סעיף לפי מרפא בחמי טיפול לנכה אושר )ז(
תגמוללפיסעיף3ו)ב(למשךתקופתהטיפולאםעמדבתנאים

לקבלתוצ
נכהשהואאחדמאלה,זכאילמימוןטיפולישיניים,9מדצטיפולישיניים )א(

גםאםהואאינומוכרבשלפגימהבשיניים;בסעיףקטןזה,
"טיפולשיניים"-טיפולמונעומשמר,טיפולפרוטטי,טיפול

חניכייםומשתלים:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדת; )1(

הפגימה בשל נכותו שדרגת נפש פגוע נכה )2(
הנפשיתאינהפחותהמ־20%;

נכההמוכרבשלמחלהממארת,ובלבדשנכותו )3(
אוהטיפולבהגורמיםלפגיעהבשינייםצ

אינה זו פגימה בשל נכותו שדרגת ראש פגוע נכה )ב(
פחותהמ־0%וזכאילמימוןטיפולישינייםמשמרים,טיפול

פרוטטיוטיפולחניכייםצ

לסעיפים 9מד עד 9נד המוצעים

בסעיפיםאלהמפורטות11זכאויותנוספותרפואיות
כספיות,כשלצדכלזכאותנוספתנקבעמירשאילקבלה,
שיעורה,היקפהוהתנאיםהנדרשיםלקבלתהצהזכאויות
הנוספותמתייחסותלענייניםאלה:מימוןטיפולישיניים
גםלנכיםשאינםמוכריםעלפיחוקהנכיםבשלפגימה
בשיניים)סעיף9מד(;סיועבמענקלרכישתציודעזרביתי
)סעיף9מהוהתוספתהראשונה(;סיועלרכישתאבזריעזר
וציודהנדרשלנכהבעלדרגתנכות100%אויותרבשל
עיוורון,בסכומיםובתנאיםשיקבעשרהביטחוןבתקנות

)סעיף9מו(;זכאותלעדו1ימיהבראהבשנהלנכההמוכר
זואינה בשלפגימהנפשיתשדרגתנכותובשלפגימה
בתקנות הביטחון שר שיקבע בתנאים מ־10%, פחותה
ובקיזוזימיההבראהשלהםזכאיהנכהעלפיסעיף9יז)י(
)סעיף9מז(;סיועלאספקתמנותדםלנכה,אףאםמנות
הדםנדרשותבעבורטיפולבנכותשאיננהנכותועלפי
9מח(;מענק חוקהנכיםוכןלבןמשפחהשלנכה)סעיף
ביגודשנתי)סעיף9מט(;מענקציודמשתחק)סעיף9נ(;סיוע
למימוןצרכיםרפואיים)סעיף9נא(;מענקלעיוורשאיןלו
כלבנחייה)סעיף9נב(;מענקנעליים)סעיף9נג(;דמינסיעות

מטעמיםרפואיים)סעיף9נד(צ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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זכאי בשיניים לפגיעה גורם בנכותו שהטיפול נכה )ג(
לטיפולשינייםמשמרולטיפולחניכיים,בתנאיםשיקבעשר

הביטחוןצ

נכהשעקבנכותונדרשלעבורטיפולישינייםבמסגרת )ד(
בבית האשפוז במימון לסיוע זכאי חולים, בבית אשפוז

החולים,לרבותעלותההרדמהצ

כאמור לנכה לאשר רשאי המרחבי המוסמך הרופא )ה(
בסעיפיםקטנים)א(עד)ד(סיועחריגבמימוןטיפולישיניים
ובלבדשסךהסיועלאיעלהעל36,597שקליםחדשים;הרופא
המוסמךהראשירשאיבמקריםחריגיםומטעמיםמיוחדים
טיפולי במימון נוסף סיוע כאמור לנכים לאשר שיירשמו,

השינייםצ

סיוע9מהצציודעזרביתי יקבל ,)3( עד )1( בפסקאות להלן כמפורט נכה )א(
במענקלרכישתציודעזרביתישנועדלשפראתתפקודובחיי
היומיוםכמפורטבאותןפסקאות,ובלבדשאםקיבלבעבר
סיועבעבוראותוציוד,יופחתסכוםהמענקבאופןיחסי,כפי

שיקבעשרהביטחון:

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )1(
שיתוקבארבעגפיים)קוודרופלגיה(אושיתוקבשתי

גפייםתחתונות)פרפלגיה(יקבל-

מענקראשונישל53ו,36שקליםחדשים; )א(

חדשים שקלים 61ו,3 של שנתי מענק )ב(
שישתלםהחלמהשנהשלאחרהשנהשבעבורה
שולםהמענקהראשוני,ובלבדשאםהנכהרווק
אואלמן-הואאינומאושפזבאשפוזממושך;
היההנכהמאושפזבאשפוזממושך-יקבלאת
החלקהיחסישלהמענקלאותהשנהלפיתקופת

האשפוז;

הסיוע על נוסף יקבל )1( בפסקה כאמור נכה )2(
בתוספת א' בסימן המנוי סיוע ,)1( בפסקה הקבוע

הראשונה,וכמפורטבו;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןיקבל- )3(

מענקראשונישל32,590שקליםחדשים; )א(

מענקשנתישל3,379שקליםחדשיםשישתלם )ב(
החלמהשנהשלאחרהשנהשבעבורהשולםהמענק
הראשוני,ובלבדשאםהנכהרווקאואלמן-הוא
אינומאושפזבאשפוזממושך;היההנכהמאושפז
באשפוזממושך-יקבלאתהחלקהיחסישלהמענק

לאותהשנהלפיתקופתהאשפוזצ

זכאי בשיניים לפגיעה גורם בנכותו שהטיפול נכה )ג(
לטיפולשינייםמשמרולטיפולחניכיים,בתנאיםשיקבעשר

הביטחוןצ

נכהשעקבנכותונדרשלעבורטיפולישינייםבמסגרת )ד(
בבית האשפוז במימון לסיוע זכאי חולים, בבית אשפוז

החולים,לרבותעלותההרדמהצ

כאמור לנכה לאשר רשאי המרחבי המוסמך הרופא )ה(
בסעיפיםקטנים)א(עד)ד(סיועחריגבמימוןטיפולישיניים
ובלבדשסךהסיועלאיעלהעל36,597שקליםחדשים;הרופא
המוסמךהראשירשאיבמקריםחריגיםומטעמיםמיוחדים
טיפולי במימון נוסף סיוע כאמור לנכים לאשר שיירשמו,

השינייםצ

סיוע9מהצציודעזרביתי יקבל ,)3( עד )1( בפסקאות להלן כמפורט נכה )א(
במענקלרכישתציודעזרביתישנועדלשפראתתפקודובחיי
היומיוםכמפורטבאותןפסקאות,ובלבדשאםקיבלבעבר
סיועבעבוראותוציוד,יופחתסכוםהמענקבאופןיחסי,כפי

שיקבעשרהביטחון:

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )1(
שיתוקבארבעגפיים)קוודרופלגיה(אושיתוקבשתי

גפייםתחתונות)פרפלגיה(יקבל-

מענקראשונישל53ו,36שקליםחדשים; )א(

חדשים שקלים 61ו,3 של שנתי מענק )ב(
שישתלםהחלמהשנהשלאחרהשנהשבעבורה
שולםהמענקהראשוני,ובלבדשאםהנכהרווק
אואלמן-הואאינומאושפזבאשפוזממושך;
היההנכהמאושפזבאשפוזממושך-יקבלאת
החלקהיחסישלהמענקלאותהשנהלפיתקופת

האשפוז;

הסיוע על נוסף יקבל )1( בפסקה כאמור נכה )2(
בתוספת א' בסימן המנוי סיוע ,)1( בפסקה הקבוע

הראשונה,וכמפורטבו;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןיקבל- )3(

מענקראשונישל32,590שקליםחדשים; )א(

מענקשנתישל3,379שקליםחדשיםשישתלם )ב(
החלמהשנהשלאחרהשנהשבעבורהשולםהמענק
הראשוני,ובלבדשאםהנכהרווקאואלמן-הוא
אינומאושפזבאשפוזממושך;היההנכהמאושפז
באשפוזממושך-יקבלאתהחלקהיחסישלהמענק

לאותהשנהלפיתקופתהאשפוזצ
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נכה,כמפורטלהלןבפסקאות)1(עד)21(,יהיהזכאילקבל )ב(
סיועברכישהוהחלפהשלציודעזרביתישנועדלשפראת
תפקודובחייהיומיום,כמפורטבסימניםב'עדכ"בבתוספת
הראשונה,לפיהעניין;היההנכהזכאילסיועלפייותרמאחת
מהפסקאותהאמורות,יקבלאתהסיועהמפורטבכלאחת
מהפסקאותשהואזכאילפיהן,ובלבדשלאיקבלסיועכפול
בעבוראותוציודעזר;היהזכאילאותוסוגשלציודעזרלפי

יותרמפסקהאחת,יקבלאתהגבוההמביןהזכאויות:

או קטיעה בשל מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )1(
פגיעהבשתיגפייםתחתונותאוקטיעתגפהתחתונה
אחתופגיעהבגפההתחתונההשנייה-זכאילסיוע

כמפורטבסימןב'בתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )2(
קטיעהאופגיעהבשתיגפייםעליונותאונכהבעל
דרגתנכותמיוחדתבשלקטיעתגפהעליונהופגיעה
בגפהעליונהשנייה-זכאילסיועכמפורטבסימןג'

בתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )3(
פגיעהבשתיגפייםתחתונותאופגיעהבגפהתחתונה
וגפהעליונה-זכאילסיועכמפורטבסימןד'בתוספת

הראשונה;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתשמתוכהדרגתנכות )ו(
גפהתחתונה,בצירוף קטיעת לפחותבשל 50% של
50%לפחותבשלפגיעהבידודרגת דרגתנכותשל
נכותשל20%לפחותבשלפגימהנוספת,למעטפגימה
נפשיתאךלרבותהפרעהבתר־חבלתית-זכאילסיוע

כמפורטבסימןה'בתוספתהראשונה;

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלפגיעתראש- )5(
זכאילסיועכמפורטבסימןו'בתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )6(
פגיעהבעמודהשדרה-זכאילסיועכמפורטבסימןז'

בתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )7(
בתוספת ח' בסימן כמפורט לסיוע זכאי - כוויות

הראשונה;

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשל )8(
)המיפלגיה( אנכי גוף בחצי שיתוק עם ראש פגיעת
אובשלאפילפסיה-זכאילסיועכמפורטבסימןט'

בתוספתהראשונה;

פחותהמ־50%מתוך נכהשדרגתנכותואינה )9(
בשל מ־100% פחותה שאינה כוללת נכות דרגת

אי־ספיקהכלייתית,לבאוכבד-זכאילסיועכמפורט
בסימןי'בתוספתהראשונה;
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נכהבעלכוויותשדרגתנכותובשלצלקותאינה )10(
י"א בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־30% פחותה

בתוספתהראשונה;

בשל מ־70% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )11(
אי־שליטהעלהסוגרים-זכאילסיועכמפורטבסימן

י"בבתוספתהראשונה;

נכהפגועראששדרגתנכותובשלפגיעהזו0%ו )12(
עד100%-זכאילסיועכמפורטבסימןי"גבתוספת

הראשונה;

נכותו עליונהשדרגת קטועגפה פגועאו נכה )13(
לסיוע זכאי - מ־20% פחותה אינה זו פגיעה בשל

כמפורטבסימןי"דבתוספתהראשונה;

נכהפגועידשדרגתנכותובשלפגיעהזואינה )ו1(
ט"ו בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־50% פחותה

בתוספתהראשונה;

בשל מ־50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )15(
30% פגיעהבגפייםעליונותאותחתונות,שמתוכה
לפחותבשלזיהוםמתמשךבעצם)אוסטיומיאליטיס
בתוספת ט"ז בסימן כמפורט לסיוע זכאי - כרוני(

הראשונה;

בשל מ־50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )16(
קטיעהאופגיעהבגפהתחתונה-זכאילסיועכמפורט

בסימןי"זבתוספתהראשונה;

בשל מ־20% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )17(
פגיעהבעמודהשדרה-זכאילסיועכמפורטבסימן

י"חבתוספתהראשונה;

נכהמגיל65ומעלהשדרגתנכותואינהפחותה )18(
בתוספת י"ט בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־30%

הראשונה;

בשל מ־0%ו פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )19(
אסטמהאואינהפחותהמ־50%בשלטרשתנפוצהאו
אינהפחותהמ־60%בשלמחלתריאותחסימתית-

זכאילסיועכמפורטבסימןכ'בתוספתהראשונה;

בשל מ־20% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )20(
פגיעהבגבאוצלקותבפלגגוףעליון-זכאילסיוע

כמפורטבסימןכ"אבתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותובשלפגימהבלבאינהפחותה )21(
מ־0%ואואינהפחותהמ־25%בשלהפרעותקצב-

זכאילסיועכמפורטבסימןכ"בבתוספתהראשונהצ

נכהבעלכוויותשדרגתנכותובשלצלקותאינה )10(
י"א בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־30% פחותה

בתוספתהראשונה;

בשל מ־70% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )11(
אי־שליטהעלהסוגרים-זכאילסיועכמפורטבסימן

י"בבתוספתהראשונה;

נכהפגועראששדרגתנכותובשלפגיעהזו0%ו )12(
עד100%-זכאילסיועכמפורטבסימןי"גבתוספת

הראשונה;

נכותו עליונהשדרגת קטועגפה פגועאו נכה )13(
לסיוע זכאי - מ־20% פחותה אינה זו פגיעה בשל

כמפורטבסימןי"דבתוספתהראשונה;

נכהפגועידשדרגתנכותובשלפגיעהזואינה )ו1(
ט"ו בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־50% פחותה

בתוספתהראשונה;

בשל מ־50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )15(
30% פגיעהבגפייםעליונותאותחתונות,שמתוכה
לפחותבשלזיהוםמתמשךבעצם)אוסטיומיאליטיס
בתוספת ט"ז בסימן כמפורט לסיוע זכאי - כרוני(

הראשונה;

בשל מ־50% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )16(
קטיעהאופגיעהבגפהתחתונה-זכאילסיועכמפורט

בסימןי"זבתוספתהראשונה;

בשל מ־20% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )17(
פגיעהבעמודהשדרה-זכאילסיועכמפורטבסימן

י"חבתוספתהראשונה;

נכהמגיל65ומעלהשדרגתנכותואינהפחותה )18(
בתוספת י"ט בסימן כמפורט לסיוע זכאי - מ־30%

הראשונה;

בשל מ־0%ו פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )19(
אסטמהאואינהפחותהמ־50%בשלטרשתנפוצהאו
אינהפחותהמ־60%בשלמחלתריאותחסימתית-

זכאילסיועכמפורטבסימןכ'בתוספתהראשונה;

בשל מ־20% פחותה אינה נכותו שדרגת נכה )20(
פגיעהבגבאוצלקותבפלגגוףעליון-זכאילסיוע

כמפורטבסימןכ"אבתוספתהראשונה;

נכהשדרגתנכותובשלפגימהבלבאינהפחותה )21(
מ־0%ואואינהפחותהמ־25%בשלהפרעותקצב-

זכאילסיועכמפורטבסימןכ"בבתוספתהראשונהצ
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הבראהלפגועי
נפש

נכההמוכרבשלפגימהנפשיתשדרגתנכותובשלפגימהזו9מזצ
אינהפחותהמ־10%,יקבלעדו1ימיהבראהבשנה,בתנאים
שיקבעשרהביטחון,ובקיזוזימיההבראהשלהםהואזכאי

עלפיסעיף9יז)י(צ
סיועלאספקתמנותדםלנכה,אףאםמנותהדםנדרשות9מחצמנותדם )א(

חוקזה,ובלבד פי טיפולבנכותשאיננהנכותועל בעבור
שדרגתנכותואינהפחותהמ־50%צ

סיועלרכישתמנותדםלבןמשפחהשלנכהשדרגת )ב(
נכותואינהפחותהמ־20%;בסעיףקטןזה,"בןמשפחהשל
נכה"-בןהזוגשלהנכה,ילדיהנכה,אוהוריושלהנכהאם

הנכההואבןיחידצ
נכה,כמשמעותולהלןבפסקאות)1(עד)3(,יקבלמענקביגוד9מטצמענקביגוד

שנתיכמפורטבאותןפסקאות;נכההזכאילמענקביגודלפי
יותרמאחתהפסקאותהמפורטות,יקבלרקאתהסכוםהקבוע

באחתמהן,לפיהגבוה:

או אורטופדיים במכשירים נכותו עקב הנעזר לנכה )1(
באבזריםאורטופדייםהכלוליםברשימהשקבעשרהביטחון
לענייןזה,ובלבדשדרגתנכותובשלהפגימהשבעבורההוא

נזקקלמכשיראולאבזראינהפחותהמ־10%-

1,589 של בעלפגימהאחת-בסכום הוא אם )א(
שקליםחדשים;

אםהואבעלשתיפגימותאויותר-בסכוםשל )ב(
3,176שקליםחדשים;

ובשל עליונה בגפה אחת פגימה בשל המוכר לנכה )2(
פגימהאחתבגפהתחתונה,ובלבדשדרגתהנכותבעבורכל
אחתמןהפגימותאינהפחותהמ־50%-בסכוםשל752,ו

שקליםחדשים;

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלאחדמאלה: )3(

עיוורון-בסכוםשל5ו2,6שקליםחדשים; )א(

שיתוקבארבעגפיים)קוודרופלגיה(-בסכוםשל )ב(
5ו2,6שקליםחדשים;

שיתוקבשתיגפייםתחתונות)פרפלגיה(-בסכום )ג(
של752,ושקליםחדשים;

בשתי פגימה או תחתונות גפיים שתי קטיעת )ד(
גפייםתחתונות-בסכוםשל752,ושקליםחדשים;

קטיעתשתיגפייםעליונותאופגימהבשתיגפיים )ה(
עליונות-בסכוםשל810,ושקליםחדשים;

לנכהבעלפגימותכמפורטבפסקה)3(שנמצאבאשפוז )ו(
ושטרםנקבעהדרגתנכותו-בסכוםשל3,176שקליםחדשים
לפיהחלטתהרופאהמוסמךהמרחבי,ובלבדשקיימתהמלצה
שלמנהלמחלקהבביתחוליםכידרגתהנכותשצפוישתיקבע

לוהיאדרגתנכותמיוחדתצ
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נכה,כמשמעותולהלןבפסקאות)1(או)2(,יקבלבסמוך9נצמענקציודמשתחק )א(
לאחרקביעתדרגתהנכותהמזכה,מענקחד־פעמיבסכוםשל
367,ושקליםחדשיםלרכישתציודמשתחק)בסעיףקטןזה-
מענקראשוני(;נכהכאמוריקבלמענקשנתיבסכוםשל1,818
שקליםחדשיםלרכישתציודמשתחק,וזאתהחלמהשנה

שלאחרהשנהשבעבורהקיבלאתהמענקהראשוני:

נכהמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(אומשותק )1(
בשל נכותו שדרגת )פרפלג( תחתונות גפיים בשתי

פגימהזואינהפחותהמ־100%;

נכהבעלפגימהשלאי־שליטהבסוגריםשדרגת )2(
נכותובשלפגימהזואינהפחותהמ־70%צ

נכהבעלפגימהשלאי־שליטהבסוגריםשדרגתנכותו )ב(
בשלפגימהזוהיא0%ועד69%,יקבלבסמוךלאחרקביעת
דרגתהנכותהמזכהמענקחד־פעמיבסכוםשל2,183שקלים
חדשים)בסעיףקטןזה-מענקראשוני(לרכישתציודמשתחק;
נכהכאמוריקבלמענקשנתילרכישתציודמשתחקבסכום
של908שקליםחדשים,וזאתהחלמהשנהשלאחרהשנה

שעבורהקיבלאתהמענקהראשוניצ

נכהבעלפגימהבמערכתהעיכולאוהשתןאושעקב )ג(
נכותוסובלמאי־שליטהבסוגריםושאינוזכאילסיועלפי
סעיףקטן)א(או)ב(,רשאיהרופאהמוסמךהמחוזילאשרלו
מענקראשוניומענקשנתיבסכומיםהקבועיםבסעיףקטן)ב(,

לפיהענייןצ

סיועלמימון
צרכיםרפואיים

נכהשחלההחמרהבמצבוהרפואיעקבנכותואשרהביאה9נאצ
לפגיעהביכולתוהתפקודית,רשאיהרופאהמוסמךהמחוזי
צרכים למימון כספי סיוע קבוע או זמני באופן לו לאשר
רפואייםלפיכלליםובסכומיםשיקבעשרהביטחון,ובלבד
במצב ההחמרה אם רק ישולם קבוע באופן הניתן שסיוע

הרפואיעקבהנכותאינהבאהלידיביטויבדרגתהנכותצ

מענקלעיוורשאין
לוכלבנחייה

100%אויותרבשלעיוורון,שאיןלו9נבצ נכהבעלדרגתנכות
כלבנחייה,יקבלמענקחודשיבסכוםשל10ושקליםחדשיםצ

נכהכמפורטלהלןבפסקאות)1(עד)3(,יקבלמענקנעליים9נגצמענקנעליים
שנתיובלבדשאינומקבלסיועלרכישתנעלייםבדרךאחרת

לפיחוקזה:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתיגפיים )1(
)קוודרופלגיה(, גפיים בארבע שיתוק )פרפלגיה(, תחתונות
מחלת נפוצה, טרשת )המיפלגיה(, אנכי גוף בחצי שיתוק
שרירים,פגימהבעמודהשדרה,אומחלתפרקים-בסכום

של790שקליםחדשים;

פגיעה עיוורון, בשל מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )2(
בעינייםאופגועגפהתחתונהשדרגתנכותואינהפחותה
מ־30%בשלפגימהזו,שישלורכברפואי-בסכוםשל1,056

שקליםחדשים;

נכה,כמשמעותולהלןבפסקאות)1(או)2(,יקבלבסמוך9נצמענקציודמשתחק )א(
לאחרקביעתדרגתהנכותהמזכה,מענקחד־פעמיבסכוםשל
367,ושקליםחדשיםלרכישתציודמשתחק)בסעיףקטןזה-
מענקראשוני(;נכהכאמוריקבלמענקשנתיבסכוםשל1,818
שקליםחדשיםלרכישתציודמשתחק,וזאתהחלמהשנה

שלאחרהשנהשבעבורהקיבלאתהמענקהראשוני:

נכהמשותקבארבעגפיים)קוודרופלג(אומשותק )1(
בשל נכותו שדרגת )פרפלג( תחתונות גפיים בשתי

פגימהזואינהפחותהמ־100%;

נכהבעלפגימהשלאי־שליטהבסוגריםשדרגת )2(
נכותובשלפגימהזואינהפחותהמ־70%צ

נכהבעלפגימהשלאי־שליטהבסוגריםשדרגתנכותו )ב(
בשלפגימהזוהיא0%ועד69%,יקבלבסמוךלאחרקביעת
דרגתהנכותהמזכהמענקחד־פעמיבסכוםשל2,183שקלים
חדשים)בסעיףקטןזה-מענקראשוני(לרכישתציודמשתחק;
נכהכאמוריקבלמענקשנתילרכישתציודמשתחקבסכום
של908שקליםחדשים,וזאתהחלמהשנהשלאחרהשנה

שעבורהקיבלאתהמענקהראשוניצ

נכהבעלפגימהבמערכתהעיכולאוהשתןאושעקב )ג(
נכותוסובלמאי־שליטהבסוגריםושאינוזכאילסיועלפי
סעיףקטן)א(או)ב(,רשאיהרופאהמוסמךהמחוזילאשרלו
מענקראשוניומענקשנתיבסכומיםהקבועיםבסעיףקטן)ב(,

לפיהענייןצ

סיועלמימון
צרכיםרפואיים

נכהשחלההחמרהבמצבוהרפואיעקבנכותואשרהביאה9נאצ
לפגיעהביכולתוהתפקודית,רשאיהרופאהמוסמךהמחוזי
צרכים למימון כספי סיוע קבוע או זמני באופן לו לאשר
רפואייםלפיכלליםובסכומיםשיקבעשרהביטחון,ובלבד
במצב ההחמרה אם רק ישולם קבוע באופן הניתן שסיוע

הרפואיעקבהנכותאינהבאהלידיביטויבדרגתהנכותצ

מענקלעיוורשאין
לוכלבנחייה

100%אויותרבשלעיוורון,שאיןלו9נבצ נכהבעלדרגתנכות
כלבנחייה,יקבלמענקחודשיבסכוםשל10ושקליםחדשיםצ

נכהכמפורטלהלןבפסקאות)1(עד)3(,יקבלמענקנעליים9נגצמענקנעליים
שנתיובלבדשאינומקבלסיועלרכישתנעלייםבדרךאחרת

לפיחוקזה:

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבשתיגפיים )1(
)קוודרופלגיה(, גפיים בארבע שיתוק )פרפלגיה(, תחתונות
מחלת נפוצה, טרשת )המיפלגיה(, אנכי גוף בחצי שיתוק
שרירים,פגימהבעמודהשדרה,אומחלתפרקים-בסכום

של790שקליםחדשים;

פגיעה עיוורון, בשל מיוחדת נכות דרגת בעל נכה )2(
בעינייםאופגועגפהתחתונהשדרגתנכותואינהפחותה
מ־30%בשלפגימהזו,שישלורכברפואי-בסכוםשל1,056

שקליםחדשים;
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נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןאופגיעה )3(
בעינייםאופגועגפהתחתונהשדרגתנכותואינהפחותה
מ־30%בשלפגימהזו,שאיןלורכברפואי-בסכוםשל1,579

שקליםחדשיםצ

דמינסיעות
מטעמיםרפואיים

9576נדצ של בסכום רפואיים מטעמים חודשיים נסיעות דמי
שקליםחדשים,יינתנולנכהשאינוזכאילדמיניידותלפי

סימןה'ושמתקייםבואחדמאלה:

טרםנקבעהלודרגתנכות; )1(

הואאינוזכאילקבלתדמינסיעהחודשייםלפיסעיף9יז)טו(; )2(

הואזכאילקבלתדמינסיעהחודשייםלפיסעיף9יז)טו( )3(
והרופאהמוסמךהמחוזיקבעכיהואזכאילתשלוםגבוה

יותרמטעמיםרפואייםצ

סימן ז': ועדת חריגים

שרהביטחוןיקיםועדהשתהיהמוסמכתלאשרבמקרים9נהצועדתחריגים )א(
הסכום הגדלת את שיירשמו מיוחדים ומטעמים חריגים
הכספיהקבועלזכאותנוספתמסוימתלפיפרקזהולפיפרק
שני2)בסעיףזה-ועדתחריגים(,ובלבדשהתקיימובנכהכל

התנאיםלקבלתאותהזכאותנוספתצ

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(,ועדתחריגיםרשאית )ב(
מימון לצפותם, ניתן שלא ונדירים חריגים במקרים לאשר
שירותיםוהחזרהוצאותשאינםמוסדריםבפרקזהאובפרק
שני2הנובעיםמהנכות,הקשוריםאליהומיועדיםלשיקום
ולרווחתהנכה,בסכוםשלאיעלהעל67,559שקליםחדשיםצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבועדתהחריגים,אתדרכי )ג(
יכולה שהוועדה המרביים החריגה שיעורי את פעולתה,

לאשרואתאמותהמידהלאישורזכאויותנוספותעלידיהצ

פרק שני2: טיפול פסיכו-סוציאלי ושיקום בלימודים 
ובתעסוקה

סימן א': כללי

9איחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלסיוע9נוצהחלתהוראות הוראותסעיף
לפיפרקזהצ

לסעיף 9נה המוצע 

מוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלהקיםועדהשתהיה
מוסמכתלאשר,במקריםחריגיםומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,
אתהגדלתהסכוםהכספילהטבהכספיתמסוימתלנכה
במקריםפרטניים,ובלבדשהנכהעמדבתנאיםלקבלתאותה
הטבה,וכןתהיהמוסמכתהוועדהבמקריםחריגיםונדירים
שלאניתןלצפותם,לאשרסיועבמימוןשירותיםוהחזר
והמיועדים אליה הקשורים מהנכות, הנובעים הוצאות
לשיקומוולרווחתושלהנכה,ובלבדשסכוםהסיועלא
יעלהעלהסכוםהנקובבהצעהצעודמוצעשהרכבהודרכי

פעולתהשלהוועדהייקבעובתקנותצ

לפרק שני2 המוצע

בפרקזהמוצעלעגןאתכלהסיועהניתןבפןהשיקומי
-הןהסיועבמתןטיפולפסיכו-סוציאליוהןהסיועלצורך

שיקוםבלימודיםובתעסוקהוסיועשיקומינוסףצ

לסעיף 9נו המוצע

מוצעשהוראותסעיף9אהמוצעהמסדירותאתדרך
מתןהזכאויותהנוספותוהיקפן,יחולו,בשינוייםהמחויבים,

גםעלסיועמכוחפרקשני2המוצעצ
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סימן ב': טיפול פסיכוסוציאלי

יינתן9נזצטיפולפסיכוסוציאלי נכה( - זה )בפרק חודשי תגמול המקבל לנכה )א(
טיפולפסיכוסוציאליבנכותו,לפישיקולדעתעובדהאגף
שהואעובדסוציאלי,בדרךובתנאיםשקבעשרהביטחוןלפי

סעיף9אצ

נכההחולקעלהחלטתעובדסוציאלילפיסעיףקטן)א( )ב(
רשאילהשיגעליהלפניהעובדהסוציאליהראשישמינהשר
הביטחוןמקרבעובדיהאגףשהםעובדיםסוציאליים,שיהיה

רשאילאשרה,לשנותהאולבטלהצ

בסעיףזה,"טיפולפסיכוסוציאלי"-טיפולוייעוץתומך )ג(
רגשיוקוגניטיביבנכות,לשיפורתפקודוהאישי,המשפחתי
והחברתישלהנכהושילובובמסגרותחברתיותותעסוקתיות,
העבודה בתחום הנהוגות מקצועיות טיפול בשיטות
הסוציאלית,לרבותטיפולפסיכולוגי,אבחון,תעסוקהמוגנת,

השמהבדיורמוגן,חונכותושיעוריםפרטייםצ

סימן ג': שיקום בלימודים ובתעסוקה

בסימןזה,"נכהמשוקם"-כלאחדמאלה:9נחצשיקוםתעסוקתי )א(

או סודר מהשירות שחרורו לאחר אשר נכה )1(
הסתדרבעבודה,בעסקאובמקורפרנסהאחר;

נכהשישלוהשכלהאומקצועהמאפשריםלו )2(
לעבודצ

נכהיקבלסיועלצורךשיקומוהתעסוקתיעלפיהקבוע )ב(
באחתמפסקאות)1(עד)3(שלהלן,ובלבדשאינונכהמשוקם:

סיועבמימוןלימודיםלרכישתמקצוע,לרבותדמי )1(
קיוםחודשיים,לפיכלליםשיקבעשרהביטחון;קיבל
נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־0%וסיועבמימון
זווסייםאתלימודיו,יהיהקצין לימודיםלפיפסקה
תגמוליםרשאילאשרלותגמוללפיסעיף6לתקופה
שלעדשישהחודשיםלמטרתחיפושעבודה,ובלבד

שאינועובד;

סימן ב': טיפול פסיכוסוציאלי

יינתן9נזצטיפולפסיכוסוציאלי נכה( - זה )בפרק חודשי תגמול המקבל לנכה )א(
טיפולפסיכוסוציאליבנכותו,לפישיקולדעתעובדהאגף
שהואעובדסוציאלי,בדרךובתנאיםשקבעשרהביטחוןלפי

סעיף9אצ

נכההחולקעלהחלטתעובדסוציאלילפיסעיףקטן)א( )ב(
רשאילהשיגעליהלפניהעובדהסוציאליהראשישמינהשר
הביטחוןמקרבעובדיהאגףשהםעובדיםסוציאליים,שיהיה

רשאילאשרה,לשנותהאולבטלהצ

בסעיףזה,"טיפולפסיכוסוציאלי"-טיפולוייעוץתומך )ג(
רגשיוקוגניטיביבנכות,לשיפורתפקודוהאישי,המשפחתי
והחברתישלהנכהושילובובמסגרותחברתיותותעסוקתיות,
העבודה בתחום הנהוגות מקצועיות טיפול בשיטות
הסוציאלית,לרבותטיפולפסיכולוגי,אבחון,תעסוקהמוגנת,

השמהבדיורמוגן,חונכותושיעוריםפרטייםצ

סימן ג': שיקום בלימודים ובתעסוקה

בסימןזה,"נכהמשוקם"-כלאחדמאלה:9נחצשיקוםתעסוקתי )א(

או סודר מהשירות שחרורו לאחר אשר נכה )1(
הסתדרבעבודה,בעסקאובמקורפרנסהאחר;

נכהשישלוהשכלהאומקצועהמאפשריםלו )2(
לעבודצ

נכהיקבלסיועלצורךשיקומוהתעסוקתיעלפיהקבוע )ב(
באחתמפסקאות)1(עד)3(שלהלן,ובלבדשאינונכהמשוקם:

סיועבמימוןלימודיםלרכישתמקצוע,לרבותדמי )1(
קיוםחודשיים,לפיכלליםשיקבעשרהביטחון;קיבל
נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־0%וסיועבמימון
זווסייםאתלימודיו,יהיהקצין לימודיםלפיפסקה
תגמוליםרשאילאשרלותגמוללפיסעיף6לתקופה
שלעדשישהחודשיםלמטרתחיפושעבודה,ובלבד

שאינועובד;

לסעיף 9נז המוצע

השיקום, אגף עובד של סמכותו את לקבוע מוצע
שהואעובדסוציאלי,להחליטעלמתןטיפולפסיכוסוציאלי
תגמול המקבל לנכה המוצע( הסעיף במסגרת )המוגדר
חודשיצכמוכן,מוצעלקבועמנגנוןעררפנימיעלהחלטת
העובדהסוציאלי,לפניהעובדהסוציאליהראשישימנה
שרהביטחוןמקרבעובדיהאגףשהםעובדיםסוציאליים,

שיהיהרשאילאשרה,לשנותהאולבטלהצ

לסעיפים 9נח עד 9סב המוצעים

בסימןג'המוצעמפורטיםמסלוליהשיקוםהשונים
המוצעים,שהםשיקוםבלימודים,שיקוםבעבודהשכירה

קבועים שיקום מסלול כל לגבי עצמאיצ בעסק ושיקום
הקריטריוניםלזכאות,והסיועהניתן,לרבותסיועברכישת
רכבהנחוץלנכהבמסגרתשיקומוצכמוכן,מעוגןההליך
לביטולשיקומושלנכהומתןשיקוםתעסוקתינוסף,לרבות

מימוןלימודים,כמפורטלהלן:

בסעיף9נחמוצעששיקוםתעסוקתיייועדלנכהשאינו
נכהמשוקם)סעיףקטן)ב((צעםזאת,מוצעכיקציןתגמולים
יהיהרשאילאשרסיועלשיקוםתעסוקתיגםלנכהמשוקם
)סעיףקטן)ג((צשיקוםתעסוקתייכלולסיועבאחדממסלולי
השיקוםהאלה:מימוןלימודיםלרכישתמקצוע,לרבות
דמיקיוםחודשיים)סעיףקטן)ב()1((;סיועבאיתורמקומות
עבודהכשכיר)סעיףקטן)ב()2((;סיועבמילווהלהקמתעסק
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לרבות כשכיר, עבודה מקומות באיתור סיוע )2(
הכוונהמקצועיתוהשתלבותבהכשרהתוך־מפעלית,
ובלבדשהעבודהתתאםאתמגבלותיושלהנכהעקב
לשיתוף בכפוף והכול האישיים נתוניו ואת נכותו

פעולהשלהנכהעםהליכיהשיקום;

עסק לביסוס או עסק להקמת במילווה סיוע )3(
ובלבד הנכה, של העיקרי פרנסתו מקור המשמש
שהעסקיתאםאתמגבלותיושלהנכה,כמפורטבסעיף

9סובכפוףלתקנותלפיסעיף9אצ

יהיה תגמולים קצין )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
רשאילאשרסיועלשיקוםתעסוקתיגםלנכהמשוקם,בהיקף

ובתנאיםשיקבעשרהביטחוןצ

בקשהלסיועלפיסימןזהולפיסימןד'תוגשלקצין )ד(
תגמוליםצ

שרהביטחוןיקבעאתהתנאיםלמתןסיועלפיסימןזהצ )ה(

תמריץלשיקום
תעסוקתיבעבודה

שכירה

קציןתגמוליםרשאילאשרלנכהשהשתלבבעבודהכשכיר,9נטצ
תמריץחודשישישולםלונוסףעלהתגמוללפיסעיפים5
שנים, שלוש על תעלה שלא לתקופה העניין, לפי 5א, או
אינו שהנכה ובלבד שלהלן, )3( עד )1( בפסקאות כמפורט
מקבלתגמוללפיסעיפים7,6או3ו)ב()1(וששכרוממקום
העבודהאינועולהעלגובההתגמוללפיסעיף6ששולםלו

עוברלהשתלבותובעבודה:

בשנההראשונה-1,350שקליםחדשים; )1(

בשנההשנייה-1,013שקליםחדשים; )2(

בשנההשלישית-675שקליםחדשיםצ )3(

שיקוםתעסוקתי
בעסק

קציןתגמוליםרשאילאשרסיועבמילווהלהקמתעסקאו9סצ
לביסוסו;סיועכאמוריינתןפעםאחתבלבדבעבורהקמת
עסקופעםאחתבלבדבעבורביסוסושלעסק,כמפורטלהלן:

לנכהשדרגתנכותומ־10%עד%ו2- )1(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל16,920 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק- )ב(

אםדרגתנכותו10%עד19%-סכוםשלא )1(
יעלהעל5,550שקליםחדשים;

אולביסוסעסקהמשמשמקורפרנסתוהעיקריתשלהנכה
המפורטיםבסעיף התנאים לפי הכול )ב()3((; קטן )סעיף

ובתקנותשיקבעשרהביטחוןלמתןהסיועצ

בסעיף9נטמוצעלאפשרלקציןתגמוליםלתתלנכה
תעסוקתי לשיקום תמריץ שכירה, בעבודה שהשתלב
שישולםלונוסףעלהתגמוללפיסעיפים5או5אלחוק,

הכולבסכומיםובתנאיםהמפורטיםבסעיףצ

בסעיף9סמפורטהסיועהניתןבמילווהבעבורשיקום
בלבד אחת פעם יינתן שהסיוע ובלבד בעסק, תעסוקתי
בעבורהקמתעסקופעםאחתבלבדבעבורביסוסושלעסק,
ביןאםמדוברבביסוסאותועסקוביןאםמדוברבביסוס
עסקאחרצסכומיהסיועמפורטיםבפסקאות)1(עד)6(של
9ס,ונקבעיםלפידרגתהנכותשלהמבקששיקום סעיף

תעסוקתיבעסקצ
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אםדרגתנכותו20%עד%ו2-סכוםשלא )2(
יעלהעל80ו,7שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־25%עד%ו3- )2(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל27,175 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל0ו13,6 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־35%עד9%ו- )3(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל53,080 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל16,900 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־50%עד69%- )ו(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל106,785 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל23,530 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־70%עד99%- )5(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל129,190 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל30,180 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%ומעלה- )6(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל161,130 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל30,180 )ב(
שקליםחדשיםצ

שיקוםתעסוקתי
-רכב

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־25%שאינוזכאילרכב9סאצ )א(
רפואילפיסימןה'בפרקשני1,יקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף
9א,סיועלצורךרכישתרכב,כמפורטבסעיףקטן)ב(,ובלבד

שהואאחדמאלה:

שיקומו לצורך לו נחוץ והרכב עסק בעל )1(
התעסוקתיבעסק;

עבודתו ביצוע לצורך לו נחוץ שהרכב שכיר )2(
כשכיר,ובלבדשאינומקבלרכבממקוםעבודתוצ

אםדרגתנכותו20%עד%ו2-סכוםשלא )2(
יעלהעל80ו,7שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־25%עד%ו3- )2(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל27,175 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל0ו13,6 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־35%עד9%ו- )3(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל53,080 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל16,900 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־50%עד69%- )ו(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל106,785 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל23,530 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותומ־70%עד99%- )5(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל129,190 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל30,180 )ב(
שקליםחדשים;

לנכהשדרגתנכותו100%ומעלה- )6(

לצורךהקמתעסק-סכוםשלאיעלהעל161,130 )א(
שקליםחדשים;

לצורךביסוסעסק-סכוםשלאיעלהעל30,180 )ב(
שקליםחדשיםצ

שיקוםתעסוקתי
-רכב

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־25%שאינוזכאילרכב9סאצ )א(
רפואילפיסימןה'בפרקשני1,יקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף
9א,סיועלצורךרכישתרכב,כמפורטבסעיףקטן)ב(,ובלבד

שהואאחדמאלה:

שיקומו לצורך לו נחוץ והרכב עסק בעל )1(
התעסוקתיבעסק;

עבודתו ביצוע לצורך לו נחוץ שהרכב שכיר )2(
כשכיר,ובלבדשאינומקבלרכבממקוםעבודתוצ

בסעיף9סאמוצעשנכהשהואבעלעסקוהרכבנחוץ
לולצורךשיקומוהתעסוקתיבעסק,וכןשכירשהרכבנחוץ
לולצורךביצועעבודתוכשכירובלבדשאינומקבלרכב
ממקוםעבודתו,ושדרגתנכותושלכלאחדמהםאינה

פחותהמ־25%והםאינםזכאיםלרכברפואילפיסעיף9ח
המוצע,יקבלו,בכפוףלתקנותלפיסעיף9אהמוצע,סיוע
לצורךרכישתרכב,בסכומיםובתנאיםהמפורטיםבסעיפים

קטנים)ב(עד)ד(שלסעיף9סאצ
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גובההסיועלרכישתרכבראשוןיהיהכמפורטלהלן: )ב(

אםהרכבהנרכשהואמשאית,רכבמסחריאו )1(
רכבהמשמשכמוניתאולצורךהוראתנהיגה,והרכב
האמורמשמשכמקורהפרנסהשלהנכה)בסעיףזה-
רכבשיקומי(-מענקבגובהמלואעלותהמסיםבעד
רכבבנפחמנועשל2,500סמ"קומילווהבסכוםשלא

יעלהעלהמפורטלהלן:

אםהואנכהבעלדרגתנכות25%עד%ו3 )א(
מונית נרכשה ואם חדשים, שקלים 0ו13,6 -

17,500שקליםחדשים;

עד 35% נכות דרגת בעל נכה הוא אם )ב(
9%ו-16,900שקליםחדשים,ואםנרכשהמונית

17,500שקליםחדשים;

מעלות 75% בגובה מענק - אחר מקרה בכל )2(
המסיםבעדהרכבהיציג,כהגדרתובסעיף9כא,בנפח
על יעלה שלא בסכום ומילווה סמ"ק, 1,600 מנוע

המפורטלהלן:

אםהואנכהבעלדרגתנכות25%עד%ו3 )א(
-80ו,7שקליםחדשים;

אםהואנכהבעלדרגתנכות35%עד9%ו )ב(
-11,110שקליםחדשיםצ

סעיף לפי ראשון רכב לרכישת סיוע הנכה קיבל )ג(
קטן)א(,יקבלנוסףעלכך,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,מדי
חמששנים,סיועבתשלוםהמסיםלצורךהחלפתהרכבברכב

חדש,כמפורטלהלן:

אםהרכבהוארכבשיקומי-מענקבגובהמלוא )1(
בעד המסים עלות גובה ניכוי לאחר המסים, עלות
הרכבהקודםכפישיקבעשרהביטחון,ובלבדשמספר

ההחלפותלאיעלהעלשלוש;

מעלות 50% בגובה מענק - אחר מקרה בכל )2(
הרכב בעד המסים עלות גובה ניכוי לאחר המסים,
שמספר ובלבד הביטחון, שר שיקבע כפי הקודם

ההחלפותלאיעלהעלשתייםצ

נכהשקיבלסיועלרכישתרכבלפיסעיףזהונפטרבטרם )ד(
חלפושלוששניםמיוםקבלתהסיוע,יהיואלמנתו,ילדיואו
הוריו,לפיהעניין)בסעיףקטןזה-בןמשפחה(,חייביםבהחזר
המסיםלמדינה,ובלבדשלאהוכרוכזכאיםלפיחוקמשפחות
חייליםשנספובמערכה;ואולםרשאיקציןתגמולים,במקרים
חריגיםומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לפטוראתבןהמשפחה

מחובתהחזרהמסיםצ
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שיקוםתעסוקתי
נוסף

לביטול9סבצ בוועדה שנועץ לאחר רשאי, תגמולים קצין )א(
שיקום,לאשרשיקוםתעסוקתינוסףלנכה,אםהתקייםאחד

מאלה:

הנכהאינויכוללהמשיךבעיסוקועקבהחמרה )1(
במצבוהרפואיהנובעתמנכותו;

הנכהאינויכוללהמשיךבעיסוקובשלהעדר )2(
אפשרותמעשיתלהמשךהעסקתוצ

החליטקציןתגמוליםלאשרשיקוםתעסוקתינוסףלפי )ב(
סעיףקטן)א(,יקבלהנכהסיוענוסףבשיקוםתעסוקתילפי
אחתמהאפשרויותהמנויותבסעיף9נח)ב(בתנאיםשיקבע

קציןתגמוליםצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדהלביטולשיקוםצ )ג(

סימן ד': סיוע שיקומי נוסף

מימוןאבזריעזר
לשיקום

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%בשלהפגימה9סגצ )א(
שבשלהנזקקלאבזריעזר,יקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,
סיועלצורךמימוןאבזריעזרהדרושיםלועקבנכותולצורך
שיקומובעבודהובלימודים,לפיהמלצהרפואיתובאישור
הרופאהמוסמךהמחוזי,בסכוםשלאיעלהעל23,711שקלים
חדשים,לפיקביעתועדהמחוזית;במקריםחריגים,ומטעמים
סיוע מתן לאשר עליונה ועדה רשאית שיירשמו מיוחדים

בסכוםהעולהעל23,500שקליםחדשיםצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדההמחוזיתוהוועדה )ב(
העליונהואתדרכיפעולתןצ

סיועבמימון
נסיעותלצורכי

שיקום

נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,סיועבמימוןנסיעות9סדצ
להכשרה שיקום, למרכז ללימודים, ציבורית בתחבורה

או שיקומי למועדון נפשי, לטיפול לאבחון, תוך־מפעלית,
למסגרתהתנדבותית;סיועלפיסעיףזהיינתןגםלנכהשטרם
דרגת כי קבע מחוזי מוסמך רופא אך נכותו דרגת נקבעה

הנכותשצפוישתיקבעלולאתפחתמ־20%צ
סיועבמימוןשעות

הקראה
נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשלעיוורון,יקבל,9סהצ

בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,מענקחודשישיינתןלתקופה
ובסכוםשיקבעשרהביטחוןבעבורשעותהקראה,ובלבד

שמתקייםבנכהאחדמאלה:

שיקוםתעסוקתי
נוסף

לביטול9סבצ בוועדה שנועץ לאחר רשאי, תגמולים קצין )א(
שיקום,לאשרשיקוםתעסוקתינוסףלנכה,אםהתקייםאחד

מאלה:

הנכהאינויכוללהמשיךבעיסוקועקבהחמרה )1(
במצבוהרפואיהנובעתמנכותו;

הנכהאינויכוללהמשיךבעיסוקובשלהעדר )2(
אפשרותמעשיתלהמשךהעסקתוצ

החליטקציןתגמוליםלאשרשיקוםתעסוקתינוסףלפי )ב(
סעיףקטן)א(,יקבלהנכהסיוענוסףבשיקוםתעסוקתילפי
אחתמהאפשרויותהמנויותבסעיף9נח)ב(בתנאיםשיקבע

קציןתגמוליםצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדהלביטולשיקוםצ )ג(

סימן ד': סיוע שיקומי נוסף

מימוןאבזריעזר
לשיקום

נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־20%בשלהפגימה9סגצ )א(
שבשלהנזקקלאבזריעזר,יקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,
סיועלצורךמימוןאבזריעזרהדרושיםלועקבנכותולצורך
שיקומובעבודהובלימודים,לפיהמלצהרפואיתובאישור
הרופאהמוסמךהמחוזי,בסכוםשלאיעלהעל23,711שקלים
חדשים,לפיקביעתועדהמחוזית;במקריםחריגים,ומטעמים
סיוע מתן לאשר עליונה ועדה רשאית שיירשמו מיוחדים

בסכוםהעולהעל23,500שקליםחדשיםצ

שרהביטחוןיקבעאתהרכבהוועדההמחוזיתוהוועדה )ב(
העליונהואתדרכיפעולתןצ

סיועבמימון
נסיעותלצורכי

שיקום

נכהיקבל,בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,סיועבמימוןנסיעות9סדצ
להכשרה שיקום, למרכז ללימודים, ציבורית בתחבורה

או שיקומי למועדון נפשי, לטיפול לאבחון, תוך־מפעלית,
למסגרתהתנדבותית;סיועלפיסעיףזהיינתןגםלנכהשטרם
דרגת כי קבע מחוזי מוסמך רופא אך נכותו דרגת נקבעה

הנכותשצפוישתיקבעלולאתפחתמ־20%צ
סיועבמימוןשעות

הקראה
נכהשדרגתנכותואינהפחותהמ־100%בשלעיוורון,יקבל,9סהצ

בכפוףלתקנותלפיסעיף9א,מענקחודשישיינתןלתקופה
ובסכוםשיקבעשרהביטחוןבעבורשעותהקראה,ובלבד

שמתקייםבנכהאחדמאלה:

יכול שאינו נכה לעניין לקבוע מוצע 9סב בסעיף
להמשיךבעיסוקועקבהחמרהבמצבוהרפואיהנובעת
היעדר בשל בעיסוקו להמשיך יכול שאינו או מנכותו
אפשרותמעשיתלהמשךהעסקתו,שקציןתגמוליםיהיה
רשאי,לאחרשנועץבוועדהלביטולשיקוםשהרכבהייקבע
בתקנות,לאשרשיקוםתעסוקתינוסףצהחליטקציןתגמולים
לאשרשיקוםתעסוקתינוסף,יקבלהנכהסיוענוסףבשיקום
תעסוקתילפיאחתמהאפשרויותהמנויותבסעיף9נח)ב(

בתנאיםשיקבע)ר'דבריהסברלסעיף9נח)ב()1(עד)3((צ

לסעיפים 9סג עד 9סו המוצעים

בסימןד'המוצעמפורטסיועשיקומינוסףשמוצע
כדוגמתמימוןאבזריעזר בתנאיםהמפורטיםבו, לתתו
הדרושיםלשיקום)סעיף9סג(,מימוןנסיעותלקבלתהטיפול
הפסיכוסוציאלי)סעיף9סד(,מימוןשעותהקראהלנכים
9סה(וסיועייעודילנכהבעלדרגתנכות עיוורים)סעיף

מיוחדתבשלעיוורון)סעיף9סו(צ
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הואלומדבמוסדלהשכלהגבוההאובמוסדלהכשרה )1(
מקצועית;

לצורך הסיוע מתן את המחייבת בעבודה עובד הוא )2(
ביצועתפקידו;

הואפרשלגמלאותמעבודהלפיפסקה)2(,ובלבדשאינו )3(
מקבלתגמוללפיסעיף7צ

סיועייעודילנכה
בעלדרגתנכות

מיוחדתבשל
עיוורון

נכהבעלדרגתנכותמיוחדתבשלעיוורוןיקבל-9סוצ

מענקחודשיבסכוםשל1,811שקליםחדשיםלמימון )1(
נסיעותללימודים,לעבודהאולמקוםשבוהואמתנדב,ובלבד
שלאקיבלסיועלמימוןנסיעותלמטרותאלהלפיסעיף9סד;

סיועמדי2וחודשיםלרכישתמחשבותוכנותייעודיות )2(
בסכוםשלעד20,000שקליםחדשים;

סיועמדישלוששניםלרכישתטלפוןסלולריבסכוםשל )3(
עד5,000שקליםחדשיםצ"

בסעיףו1לחוקהעיקרי-15צתיקוןסעיףו1

או שני1 פרק לפי נוספת לזכאות "או יבוא "לתגמול" אחרי )א(, קטן בסעיף )1(
סיועשיקומילפיפרקשני2",במקום"לתתו"יבוא"לתתה"ובמקום"לשעבדו"יבוא

"לשעבדה";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיקציןתגמוליםלנכותמןהתגמולשל ")ב(
נכה,תשלומיםכלהלן:

דמיחברותבארגוןששרהביטחוןהכריזעליוכארגוןיציגשלנכים )1(
)בחוקזה-הארגוןהיציג(;

תשלומיםלקרןלעזרההדדיתשלהארגוןהיציג; )2(

דמיהשתתפותבביטוחחייםהדדיובביטוחסיעודיהדדישנערכו )3(
באמצעותהארגוןהיציגצ

לפסקה )1( סעיף 15

נכה איסורעל מטיל הנכים ו1)א(לחוק סעיף 
או בערבות לתתו לתגמול, זכותו את לאחר להעביר
לשעבדוכלשיעבודשהואצמוצעשאיסורכאמוריחול
סיוע ועל המוצע שני1 פרק מכוח נוספת זכאות על גם

שיקומימכוחפרקשני2המוצעצ

לפסקה )2( 

סעיףו1)ב(לחוקהנכים,כנוסחוהיום,קובעכי:"על
אףהאמורבסעיףקטן)א(רשאיקציןתגמוליםלנכותמן
התגמולשלנכהדמיחברותלטובתארגון,שהוכרזעלידי
שרהבטחוןכארגוןיציגשלנכים,ותשלומיםלקרןלעזרה
הדדיתשלאותוארגוןוכןדמיהשתתפותבביטוחחיים

הדדיובביטוחסיעודהדדי,שסידרהארגוןצ"

התגמולים קצין את מסמיך )ב( קטן סעיף דהיינו,
לנכותמהתגמולהמשולםלנכה,דמיחברלארגוןהיציג,
של הדדית עזרה לקרן תשלומים צה"ל, נכי ארגון הוא
אותוארגוןוכןדמיהשתתפותבביטוחחייםהדדיובביטוח

סיעודיהדדישסידרארגוןנכיצה"לצ

בפועלמנוכיםמהתגמול,לאחרקבלתהסכמתהנכה,
גםדמיחברותב"בתיהלוחם"המופעליםעלידיארגוןנכי
צה"ל,וכןהלוואותהניתנותלנכיםבאמצעותהארגוןצעל
מצבזהנמתחהביקורתמצדמבקרהמדינהשקראלהסדיר
בחוק לעגן מוצע לפיכך בחקיקהצ הניכויים ביצוע את
הנכיםאתהמצבהקיים,אךלהתנותאתהניכוייםלצורך
חברותבביתהלוחםוהחזרהלוואותכאמור,בקבלתבקשה
מפורשתבכתבמצדהנכה,ולבצעניכוייםאלהרקלאחר
ביצועניכוייםאחריםעלפיכלדין)סעיףו1)ב1(המוצע(צ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיקציןתגמולים,לאחרשקיבלבקשה )ב1(
מפורשתבכתבמהנכה,לנכותמתגמולהנכהדמיחברותבביתהלוחםשמפעיל
הארגוןהיציג,וכןתשלומיםבשלהלוואותשהתקבלובאמצעותהארגוןהיציג,

וזאתלאחרביצועניכוייםאחריםלפיכלדיןצ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב("יבוא"סעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1("צ )3(

בסעיף15לחוקהעיקרי,אחרי"עלתגמול"יבוא"אועלזכאותנוספתלפיפרקשני1או16צתיקוןסעיף15
סיועשיקומילפיפרקשני2"צ

במקוםסעיף16לחוקהעיקרייבוא:17צהחלפתסעיף16

שולמולנכהבטעותאושלאכדיןתשלומיםלמעלה16צ"ניכויתשלומייתר )א(
מןהמגיעלו)בחוקזה-תשלומייתר(,רשאיקציןתגמולים
לאותונכה, תשלומיהיתרמכלתשלוםשיגיע לנכותאת
ביןבבתאחתוביןבשיעורים,בהתחשבבמצבושלהנכה
בעבור יחושבו היתר שתשלומי ובלבד העניין, ובנסיבות
תקופהשלאתעלהעלשבעשניםושבכלחודשישולםלנכה
סכוםהשווהלשנישלישיםלפחותמסכוםהתגמולהמגיע

לנכהבאותוחודשצ

קציןתגמוליםרשאילנכותאתתשלומיהיתרששולמולפי )ב(
סעיףקטן)א(,בצירוףתוספתלפישיעורעלייתמדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהשפורסם
לאחרונהלפנייוםהחזרהתשלוםבפועל,לעומתהמדדשפורסם

לאחרונהלפניהמועדשבושולמותשלומיהיתרצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיקציןתגמולים,לאחרשקיבלבקשה )ב1(
מפורשתבכתבמהנכה,לנכותמתגמולהנכהדמיחברותבביתהלוחםשמפעיל
הארגוןהיציג,וכןתשלומיםבשלהלוואותשהתקבלובאמצעותהארגוןהיציג,

וזאתלאחרביצועניכוייםאחריםלפיכלדיןצ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב("יבוא"סעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1("צ )3(

בסעיף15לחוקהעיקרי,אחרי"עלתגמול"יבוא"אועלזכאותנוספתלפיפרקשני1או16צ
סיועשיקומילפיפרקשני2"צ

תיקוןסעיף15

החלפתסעיף16במקוםסעיף16לחוקהעיקרייבוא:17צ

שולמולנכהבטעותאושלאכדיןתשלומיםלמעלה16צ"ניכויתשלומייתר )א(
מןהמגיעלו)בחוקזה-תשלומייתר(,רשאיקציןתגמולים
לאותונכה, תשלומיהיתרמכלתשלוםשיגיע לנכותאת
ביןבבתאחתוביןבשיעורים,בהתחשבבמצבושלהנכה
בעבור יחושבו היתר שתשלומי ובלבד העניין, ובנסיבות
תקופהשלאתעלהעלשבעשניםושבכלחודשישולםלנכה
סכוםהשווהלשנישלישיםלפחותמסכוםהתגמולהמגיע

לנכהבאותוחודשצ

קציןתגמוליםרשאילנכותאתתשלומיהיתרששולמולפי )ב(
סעיףקטן)א(,בצירוףתוספתלפישיעורעלייתמדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהשפורסם
לאחרונהלפנייוםהחזרהתשלוםבפועל,לעומתהמדדשפורסם

לאחרונהלפניהמועדשבושולמותשלומיהיתרצ

לפסקה )3( 

סעיףו1)ג(לחוקהנכיםקובעכישרהביטחון,באישור
הסכום את בתקנות יקבע הכנסת, של העבודה ועדת
המקסימלישמותרלנכותכלחודשמתגמוליושלהנכה
לפיסעיףו1)ב(צלאורהוספתסעיףו1)ב1(כאמור,מוצעכי
הוראתסעיףו1)ג(תחולגםלגביהסכומיםשניתןלנכותם
לפיסעיףו1)ב1(המוצע,זאתכדישלאיהיהניתןלנכות

מעברלסכומיםשייקבעוכסכומיםמקסימלייםצ

סעיף15לחוקהנכיםקובעאיסורעלעיקולשל  סעיף 16
תגמולצלאורעיגוןההטבותבחוק,מוצעלקבוע 
כיגםאתהזכאויותהנוספותוהסיועהשיקומילאניתן

יהיהלעקלצ

קובע היום כנוסחו הנכים לחוק 16 סעיף  סעיף 17
כדלקמן: 

"עיכוב תשלומים

שולמולנכהכספיםלמעלהמןהתגמולהמגיעלו, 16צ
רשאיקציןתגמוליםלעכבאתתשלומושלתגמולהמגיע
לנכה,עדאשרהסכוםשעוכביהיהשווהלאותםהכספים;
ובלבדשבשוםחודשלאיעוכבסכוםהעולהעלשליש

התגמוליםהמגיעיםלנכהבאותוחודשצ"

מחדש ולנסחו האמור הסעיף את להחליף מוצע
באופןשיובהרכיסמכותושלקציןהתגמוליםהיאלנכות
אתתשלוםהיתר,ולאלעכבוכפישמופיעבנוסחהסעיף
כיום,ובלבדשהניכוייתייחסלתשלוםיתרשנוצרעדשבע
שניםטרםביצועהניכוי,וזאתבהתאםלעקרוןההתיישנות

הכללי)סעיף16)א(המוצע(צ

כמוכן,עםעיגוןהזכאויותהנוספותשישולמולנכים
לפיהוראותחוקהנכים,נדרשלהבהירכיסמכותקצין
התגמוליםלנכותתשלומייתרחלהגםעלתשלומייתר
שלהזכאויותהנוספות)ההגדרה"תשלומים"בסעיף16)ד(

המוצע(,וזאתבהתאםלמצבהנוהגבפועלצ

במקוםהקביעהכיקציןהתגמוליםרשאילעכברק
באותו המגיעלזכאי עלשלישמהתגמול סכוםהעולה
החודש,מוצעלקבועכיבכלמקרהישולםלנכהסכום
החודשי התגמול מסכום לפחות שלישים לשני השווה
הקיים המצב יישמר בכך המוצע(צ 16)א( )סעיף כאמור
היתר תשלום את לנכות רשאי התגמולים קצין שלפיו

ממלואסכוםההטבותהמשולמותלנכהצ

לחוק 312 בסעיף הקיים המקביל להסדר בדומה
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוק
הביטוחהלאומי(,תינתןלקציןהתגמוליםסמכותלהוסיף
לניכויתשלוםהיתרתוספתלפישיעורעלייתהמדד)סעיף

16)ב(המוצע(צ
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את לגבות המדינה בזכות לפגוע כדי זה בסעיף אין )ג(
תשלומיהיתרבדרךאחרתצ

בסעיףזה,"תשלומים"-תגמולים,מענקים,הענקות, )ד(
טובותהנאה,זכאויותנוספותוכלתשלוםאחרהניתןלנכה

לפיחוקזהצ"

סעיף17לחוקהעיקרי-בטלצ18צביטולסעיף17

הוספתסעיפים
18או־18ב

אחריסעיף18לחוקהעיקרייבוא:19צ

"מאימתימשלמים
זכאויותנוספות

זכאותנוספתלפיפרקשני1)בסעיףזה-זכאות)א(18אצ )1(
נוספת(המנויהבתוספתהשנייה,תינתןלנכהמהיום
שבומלאוהתנאיםלקבלתה,בלאצורךבהגשתבקשה

לכךצ

עלאףהאמורבפסקה)1(,מצאקציןתגמוליםכי )2(
לאניתנהזכאותנוספתלפיאותהפסקהאףשמלאו
התנאיםלקבלתה,תינתןהזכאותהנוספתבעדהתקופה

שבהלאניתנה,ושלאתעלהעלשבעשניםצ

השנייה)ב( בתוספת מנויה שאינה נוספת זכאות )1(
וכןסיועשיקומילפיהפרקהשני2)בסעיףזה-סיוע
שיקומי(יינתנולנכהמהיוםשבומלאולגביוהתנאים
לקבלתם,ובלבדשהגישבקשהלקבלתהזכאותהנוספת
חודשים 30 בתוך העניין, לפי השיקומי, הסיוע או

מהמועדשבומלאוהתנאיםכאמורצ

סיוע או נוספת זכאות לקבלת בקשה הוגשה )2(
או נוספת זכאות למעט ,)1( בפסקה כאמור שיקומי
סיועשיקומיהניתניםבאופןחד־פעמי,לאחרשחלפו
30חודשיםמהיוםשבומלאוהתנאיםלקבלתם,יינתנו
הזכאותהנוספתאוהסיועהשיקומילנכהרקמיום

הגשתהבקשהצ

סעיף17לחוקהנכיםקובע,כינכהשלאגבהאת  סעיף 18
מיום שנתיים במשך ההענקה או התגמול 
התשלום,תפקעזכותולקבלםצמאחרשהוראהזולאיושמה
זהשניםרבות,מוצעלבטלהצוזהנוסחושלסעיף17לחוק

שמוצעכאמורלבטלו:

"פקיעת הזכות לגמלה

17צנכהשלאגבהתגמולאוהענקהתוךשנתייםמיום
התשלוםאותוךשמונהעשרחודשמיוםתחילתתקפו
שלחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,)תיקון(,התשי"ב־1952,
הכוללפיהתאריךהמאוחריותר-תפקעזכותולקבלם,

אלאאםהורהקציןתגמוליםהוראהאחרתצ"

לסעיף18אוהתוספתהשנייההמוצעים סעיף 19

הזכאויות ישולמו מאימתי לקבוע מוצע 
הנוספותוהסיועהשיקומילפיפרקשני1ולפיפרקשני2

המוצעים,לנכיםהזכאיםלכךצ

שהתמלאו מוכרים, לזכאים מתייחס )א( קטן סעיף
לגביהםהתנאיםהמזכיםבזכאותנוספתמסוימתשאינה
מצריכההגשתבקשה;רשימתהזכאויותהנוספותשאינן
דורשותהגשתבקשה,מפורטתבתוספתהשנייהשמוצע

כאמורבסעיף36להצעתהחוק,להוסיפהלחוקהנכיםצ

מוצעלקבועולעגןבחוקהנכיםאתהעיקרוןולפיוזכאות
נוספתתשולםמהיוםשבומלאוכלהתנאיםלקבלתה,היא
תקופתהזכאותצאםנמצאכיזכאותנוספתשאינהמצריכה
הגשתבקשהלאשולמהאףשמלאוהתנאיםלקבלתה,תינתן
הזכאותהנוספתלתקופתהזכאות,ובלבדשתקופהזולא

תעלהעלשבעשניםבהתאםלעקרוןההתיישנותצ

סעיףקטן)ב(מתייחסלזכאיםמוכריםהמבקשיםלקבל
שיקומי סיוע או בקשה הגשת המצריכה נוספת זכאות
לפיפרקשני2המוצעצבמקרהזהיינתנוהזכאותהנוספת
והסיועהשיקומימהיוםשבומלאוהתנאיםלקבלתם,ובלבד
שהבקשהלקבלתםהוגשהבטרםחלפו30חודשיםמהמועד
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הוכרהזכאותלתגמוליםאולתגמוליםמוגדלים)ג( )1(
לפיחוקזה)להלן-החלטתההכרה(,יינתנוהזכאויות
הנוספותוהסיועהשיקומימהמועדהמזכהבתגמולים
בעד העניין,וזאתרק לפי המוגדלים, אובתגמולים
ולעניין לקבלתם, התנאים התקיימו שבה התקופה
זכאותנוספתשאינהמנויהבתוספתהשנייהוסיוע
בתוך הוגשה לקבלתם שהבקשה בתנאי - שיקומי
30חודשיםממועדהחלטתההכרה;הוגשהבקשה
כאמורלאחרתוםתקופת30החודשיםהאמורה,יינתנו
הזכאותהנוספתאוהסיועהשיקומירקמיוםהגשת

הבקשהצ

רשאי הביטחון שר ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
לקבועהוראותבדברזכאויותנוספותאוסיועשיקומי
החלטת למועד שקדמה התקופה בעד יינתנו שלא

ההכרהאושיינתנובתנאיםובדרכיםשיקבעצ

לגבי אחרת נקבע שלא ככל יחולו זה סעיף הוראות )ד(
זכאותנוספתמסוימתבחוקזהצ

אופןתשלום
תגמוליםוזכאויות

נוספותבאיחור

תגמול,מענק,זכאותנוספתוכלתשלוםאחרלפיהחוק18בצ )א(
המשתלמיםבאיחור,ישולמולפישיעורםהמעודכןבחודש

התשלוםבפועלצ

הוכרהזכאותלתגמוליםאולתגמוליםמוגדלים)ג( )1(
לפיחוקזה)להלן-החלטתההכרה(,יינתנוהזכאויות
הנוספותוהסיועהשיקומימהמועדהמזכהבתגמולים
בעד העניין,וזאתרק לפי המוגדלים, אובתגמולים
ולעניין לקבלתם, התנאים התקיימו שבה התקופה
זכאותנוספתשאינהמנויהבתוספתהשנייהוסיוע
בתוך הוגשה לקבלתם שהבקשה בתנאי - שיקומי
30חודשיםממועדהחלטתההכרה;הוגשהבקשה
כאמורלאחרתוםתקופת30החודשיםהאמורה,יינתנו
הזכאותהנוספתאוהסיועהשיקומירקמיוםהגשת

הבקשהצ

רשאי הביטחון שר ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
לקבועהוראותבדברזכאויותנוספותאוסיועשיקומי
החלטת למועד שקדמה התקופה בעד יינתנו שלא

ההכרהאושיינתנובתנאיםובדרכיםשיקבעצ

לגבי אחרת נקבע שלא ככל יחולו זה סעיף הוראות )ד(
זכאותנוספתמסוימתבחוקזהצ

אופןתשלום
תגמוליםוזכאויות

נוספותבאיחור

תגמול,מענק,זכאותנוספתוכלתשלוםאחרלפיהחוק18בצ )א(
המשתלמיםבאיחור,ישולמולפישיעורםהמעודכןבחודש

התשלוםבפועלצ

שבומלאוהתנאיםלקבלתםצאםהוגשהבקשהלזכאות
נוספתאולסיועשיקומישאינםחד־פעמיים,לאחרשחלפו30
חודשיםמהמועדשבומלאוהתנאיםלקבלתם,תינתןהזכאות
הנוספתאוהסיועהשיקומיכאמוררקמיוםהגשתהבקשהצ

סעיףקטן)ג(מתייחסלתקופהשקדמהלהחלטהעל
הכרהבזכאיצעדסוףשנת2013מדיניותמשרדהביטחון,
שאושרהבפסיקתביתהמשפטהעליון,הייתהשההטבות
לאניתנותבאופןרטרואקטיביאלארקמהיוםשבוניתנה
המזכה הנכות דרגת בדבר הרפואית הוועדה החלטת
לקבלתהצ התנאים כל שמלאו כמובן ובתנאי בהטבה,
קצין החלטת על ערעור הליכי התקיימו שבו במקרה
התגמוליםבנושאההכרהודרגתהנכותנקבעהרקלאחר
סיוםההליכיםהמשפטיים,שולמוההטבותמתחילתשנת
התקציבשבהניתנההחלטתהוועדההרפואיתצזאתבתנאי
כמובןשמלאוכלהתנאיםלקבלתהושתשלוםההטבהלא

קדםלתאריךמתןהחלטתהוועדההרפואיתצ

במסגרתפסקהדיןשלביתהמשפטהעליוןבעע"מ
7335/10קציןהתגמולים-משרדהביטחוןנ'משהלופו
משרד הוראת בוטלה בנבו(, )פורסם 2013צ12צ29( )מיום
הביטחוןבנושאזהבאופןהצופהפניעתיד,ובהתאםלכך,
)29בדצמבר מיוםמתןפסקהדין-כ"ובטבתהתשע"ד
2013(-ניתנותגםההטבותמיוםהגשתהתביעה,בדומה
להסדרשקייםלגביתגמוליםבסעיף18לחוקהנכיםצמוצע
לפיכךלעגןבחוקאתהאופןשבופועלאגףהשיקוםבעניין

זהמאזניתןפסקהדיןהאמורצ

מוצעכיכאשרנקבעבהחלטתההכרהכיהזכאות
לתגמוליםתחולממועדהמוקדםלמועדהחלטתההכרה,
יהיהניתןלאשרלזכאילתגמולים,גםזכאותנוספתוסיוע
שיקומי)כפישמוצעלהגדירםבהצעתהחוקבמקוםהמונח
"הטבה"(שחלהעליהםלפיהתנאיםהקבועיםלגביהם,
מהמועדהקבועבהחלטתההכרה,קרי-מהמועדשבו

הואזכאילתגמוליםצ

מובהרכיגםבמקריםאלהיינתנוהזכאותהנוספת
והסיועהשיקומירקלגביתקופהשבההתקיימובמקבל
הזכאותהנוספתוהסיועהשיקומיכלהתנאיםלקבלתם,
ובמקרהשלזכאותנוספתהמצריכההגשתבקשהאוסיוע
שיקומי-כיהבקשהלקבלתםהוגשהבתוך30חודשים

ממועדהחלטתההכרהצ

עםזאת,מוצעלסייגאתהכללשלעילולהסמיךאת
שרהביטחוןלקבועזכאויותנוספותאוסיועשיקומישלא
ישולמואולאיינתנולתקופהשלפניהמועדשבוהכיר
קציןהתגמוליםבזכאותלתגמוליםאושיינתנובתנאים

אובדרכיםאחרותשייקבעוצ

18אהמוצע )ד(מוצעכיהוראותסעיף בסעיףקטן
יחולוככלשלאנקבעאחרתבחוקזהלגביזכאותנוספת

מסוימתצ

לסעיף 18ב המוצע 

תגמולים לקבלת זכאות קמה שבהם במקרים
למפרע,חלחוקהקצבאות)פיצויבעדאיחורבתשלום(,
התשמ"ד-ו198)להלן-חוקהקצבאות(,הקובעאתהכללים
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חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-211961,לאיחול )ב(
עלתשלוםהמשולםלפיחוקזהצ"

בסעיף20אלחוקהעיקרי-20צתיקוןסעיף20א

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

היתהבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א(דרגתנכותושלהנכהערבפטירתו ")ב(
50%אויותרוהיהאותהשעהנצרך,ישולמולבןזוגו,בתוםהתקופההקבועה
בסעיףקטן)א(,תגמוליםבשיעורהקבועבסעיפים7או8לחוקמשפחותחיילים
שנספובמערכה,לפיהעניין,בניכויקצבתהשאיריםהמשולמתלפיחוקהביטוח
הלאומי,כלעודאיןלבןהזוגהכנסההעולהעלהשכרהקובע;לאהיהלנכה
ערבפטירתובןזוגאךהיהלויתוםכמשמעותובחוקמשפחותחייליםשנספו
יתוםכאמורשל זוגושלהנכהשנפטרוהותיראחריו במערכה,אונפטרבן
הנכה,ישולמוליתום,בתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,תגמוליםבשיעור
המשתלםליתוםלפיסעיף9לחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה,כלעודהוא

יתוםכמשמעותובאותוחוקצ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"7)ד("יבוא"5א"ובמקום"משפחותהחיילים"יבוא"משפחות )2(
חייליםשנספובמערכה";

לאופןחישובותשלוםהתגמוליםלתקופההרטרואקטיביתצ
לפיהקבועבחוקהקצבאות,התגמוליםבעדתקופתהעבר
מחושביםלפיערכםהמעודכןביוםהתשלוםואיןתחולה
לחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)להלן-חוק
פסיקתריביתוהצמדה(צעודקובעחוקהקצבאותכיכאשר
התקופההרטרואקטיביתעולהעל10שנים,הרישרקבעד
10השניםהאחרונותישולמוהתגמוליםבשיעורםהמעודכן
ואילוביחסליתרתהתקופהישולמובשיעורםהנומינלי
אלאאםכןקיימתקביעהשיפוטיתכיהרשותהתנהלה
בחוסרתוםלבאובשרירותצעלהסדרזהנמתחהביקורת
בפסיקתביתהמשפטהעליון,ולפיכךמוצעלקבועהסדר
נפרד,ספציפי,שלפיובמקרהשבונדרשלשלםתגמולים
וזכאויותנוספותבעדתקופתהעבר,ישולמואלהבעבור
כלהתקופהבשיעורםהמעודכןביוםהתשלוםצעודמוצע,
בסעיףקטן)ב(,לשמראתהתפיסהכיחוקפסיקתריבית
והצמדהלאחלצכלזאת,בדומהלהסדרהקבועבסעיף
297א)ג(לחוקהביטוחהלאומיבנושאזהשבונאמרכי"חוק
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,לאיחולעלגמלה

המשולמתלפיחוקזה"צ

לפסקה )1(  סעיף 20

סעיף20אלחוקהנכיםקובעבסעיףקטן)ב(שבו 
כדלקמן:

היתהבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א(דרגת ")ב(
נכותושלהנכהערבפטירתו50%אויותרוהיהאותהשעה
נצרך,ישולמולבןזוגו,בתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,
תגמוליםבשיעורהמשתלםלאלמנהלפיסעיף7)ב()1(או)2(
לחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,
התש"י-1950)להלן-חוקמשפחותהחיילים(,לפיהעניין,
כלעודאיןלבןהזוגהכנסהכדימחיהכאמורבאותוחוקוכל

עודהיהממשיךלהיותזכאילתגמוליםלפיהחוקהאמור
אילוהיהבןזוגשלחיילשנספהבמערכהכאמורבאותוחוק;
לאהיהלנכהערבפטירתובןזוגאךהיהלויתוםכמשמעותו
בחוקמשפחותהחיילים,אונפטרבןזוגושלהנכהשנפטר
והותיראחריויתוםכאמורשלהנכה,ישולמוליתום,בתום
התקופההקבועהבסעיףקטן)א(,תגמוליםבשיעורהמשתלם
ליתוםלפיסעיף9לחוקמשפחותהחיילים,כלעודהואיתום

כמשמעותובאותוחוקצ"

בהתאםלסעיףקטן)ב(האמור,בןזוגושלנכהנצרך
שנפטריהיהזכאילתגמולבגובההתגמולהמשולםלאלמנה
לפיחוקהמשפחות,כלעודאיןלוהכנסהכדימחיהצמוצע
להחליףאתסעיףקטן)ב(האמורולמחוקאתהתנאיהמופיע
בוכיוםהקובעכיהתגמוליינתןכלעודבןהזוג"היהממשיך
להיותזכאילתגמוליםלפיהחוקהאמוראילוהיהבןזוגו
שלחיילשנספהבמערכהכאמורבאותוחוק"צתנאיזה
נקבעכאשרהמצבהמשפטיהיהשהזכאותלתגמוליםשל
אלמנהלפיחוקהמשפחותנפסקהכאשרהאלמנהנישאה
מחדשצהואילוהחוקתוקןוכיוםאלמנהשנישאתמחדש
ממשיכהלקבלזכויותלפיחוקהמשפחות,מוצעלמחוקאת
התנאיהאמורלגביבןזוגשלנכהנצרךשנפטרצכמוכןמוצע
להפנותלענייןגובההתגמולשישולםלבןזוגושלהנכה
שנפטר,למספריהסעיפיםהמעודכניםבחוקהמשפחות,
ולהבהירשמהתגמולהמשולםישלנכותקצבתשאירים
המשולמתלפיחוקהביטוחהלאומי,כפישמתבצעבפועלצ

לפסקה )2(

סעיף20א)ג(לחוקהנכיםקובעכיוםכי"נכהשהיה
זכאילתגמוליםבשעתפטירתו,וערבפטירתוהיהבעלדרגת
נכותמיוחדתכאמורבסעיף7)ד(אףאםלאהיהנצרך,או
שדרגתנכותוהיתה90%אויותרעקבפגיעהבראשומסוג

ס"חהתשכ"א,עמ'192צ 21
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אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

היתהבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א(,דרגתנכותושלהנכהערבפטירתו, ")ה(
50%אויותר,בשלחבלהבפעילותמבצעית,ישולמולבןזוגו,מתוםהתקופה
הקבועהבסעיףקטן)א(,תגמוליםבשיעורהקבועבסעיפים7או8לחוקמשפחות
חייליםשנספובמערכה,לפיהעניין,בניכויקצבתהשאיריםהמשולמתלפיחוק
הביטוחהלאומי;במהלךהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,רשאיבןזוגושלהנכה

שנפטר,לבחורביןתגמוליםלפיסעיףקטןזהלביןהתגמוללפיסעיףקטן)א(צ"

בסעיף21לחוקהעיקרי,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"וכןהזכאויותהנוספותלפיפרקשני211צתיקוןסעיף21
והסיועהשיקומילפיפרקשני2"צ

בסעיף22לחוקהעיקרי-22צתיקוןסעיף22

"מאוצר יבוא המדינה" בערבות או המדינה "מאוצר במקום )א(, קטן בסעיף )1(
המדינה,בערבותהמדינה,בסבסודהמדינה"צ

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"מילווהשיקום"-מילווהשניתןלפיפרקשני1אופרקשני2, ")ב(
בתנאיםובסכומיםשנקבעולפיאותםפרקיםצ"

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:23צהוספתסעיף33א

"עררעלהחלטה
מינהלית

עלהחלטהשלרשותלפיחוקזה,למעטהחלטהשל33אצ )א(
קציןהתגמולים,רשאיתובעלערורלפניועדתערעורלפי
הוראותסעיףזה;לענייןזה,"רשות"-רופאמוסמךראשי,
9מ, עובדסוציאליראשי,ועדתחריגיםלניידותלפיסעיף
ועדתחריגיםלפיסימןז'לפרקשני1והוועדהלפניםמשורת

הדיןלפיפרקשביעי1צ

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

היתהבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א(,דרגתנכותושלהנכהערבפטירתו, ")ה(
50%אויותר,בשלחבלהבפעילותמבצעית,ישולמולבןזוגו,מתוםהתקופה
הקבועהבסעיףקטן)א(,תגמוליםבשיעורהקבועבסעיפים7או8לחוקמשפחות
חייליםשנספובמערכה,לפיהעניין,בניכויקצבתהשאיריםהמשולמתלפיחוק
הביטוחהלאומי;במהלךהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,רשאיבןזוגושלהנכה

שנפטר,לבחורביןתגמוליםלפיסעיףקטןזהלביןהתגמוללפיסעיףקטן)א(צ"

בסעיף21לחוקהעיקרי,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"וכןהזכאויותהנוספותלפיפרקשני211צ
והסיועהשיקומילפיפרקשני2"צ

תיקוןסעיף21

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי-22צ

"מאוצר יבוא המדינה" בערבות או המדינה "מאוצר במקום )א(, קטן בסעיף )1(
המדינה,בערבותהמדינה,בסבסודהמדינה"צ

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"מילווהשיקום"-מילווהשניתןלפיפרקשני1אופרקשני2, ")ב(
בתנאיםובסכומיםשנקבעולפיאותםפרקיםצ"

הוספתסעיף33אאחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:23צ

"עררעלהחלטה
מינהלית

עלהחלטהשלרשותלפיחוקזה,למעטהחלטהשל33אצ )א(
קציןהתגמולים,רשאיתובעלערורלפניועדתערעורלפי
הוראותסעיףזה;לענייןזה,"רשות"-רופאמוסמךראשי,
9מ, עובדסוציאליראשי,ועדתחריגיםלניידותלפיסעיף
ועדתחריגיםלפיסימןז'לפרקשני1והוועדהלפניםמשורת

הדיןלפיפרקשביעי1צ

שנקבעלענייןזהבתקנותוהיהאותהשעהנצרך,רואיםאותו
כחיילשנספהבמערכהכאמורבחוקמשפחותהחייליםצ"

להצעת ו סעיף )ר' המוצע 5א סעיף הוספת לאור
20א)ג(לחוק,במקוםהפניה החוק(,מוצעלקבועבסעיף
לסעיף7)ד(לחוק,הפניהלסעיף5אהמוצעשעניינהתוספת

לנכהבעלדרגתנכותמיוחדתצ

לפסקה )3(

סעיף את הנכים, לחוק 20א לסעיף להוסיף מוצע
קטן)ה(המוצע,שיקבעאתזכותושלבןזוגשלנכהשנפטר,
שדרגתנכותוערבמותוהייתה50%אויותרבשלפעילות
מבצעית,לתגמוליםבגובההתגמולהמשולםלאלמנהלפי
חוקהמשפחותצמדוברבעיגוןשלהטבהשניתנהעלפי
הוראהפנימיתשלאגףהשיקום,בדומהלהטבותשניתנו
לפיההוראותהפנימיותשמוצעלעגנןבחוקהנכיםכמפורט

בדבריההסברלפרקשני1המוצעצ

ההענקות כי קובע הנכים לחוק 21 סעיף  סעיף 21
מוצע המדינהצ מאוצר ישולמו  והתגמולים 
לקבועבסעיףזהשגםהזכאויותהנוספותמכוחפרקשני1
והסיועהשיקומימכוחפרקשני2ישולמומאוצרהמדינה,

כפישהםמשולמיםהיוםצ

סעיף22לחוקהנכיםמסמיךאתקציןהתגמולים  סעיף 22
לנכותמתגמוליהנכההלוואותהניתנותלצורכי 
מאוצר ניתנות ההלוואות כאשר ושיכון, דיור שיקום,
המדינהאובערבותהמדינהצמאחרשבפועלההלוואות
ניתנותגםבסבסודשלהמדינה,מוצעבפסקה)1(לתקןאת

נוסחושלסעיף22)א(לחוקצ

22)ב(לחוק,מגדירכיום"מילווהשיקום"כך: סעיף
"מילווהשקציןתגמוליםמשוכנעבושניתןלמטרותשיקום,
שיכוןאודיור"צבפועלנוהגאגףשיקוםנכיםלתתהלוואות
גםלמטרותרכישתרכב,כיסויחובותושיקוםתעסוקתיצ
לפיכךמוצעבפסקה)2(,לתקןאתהסעיףהאמורולעגןאת
סמכותקציןהתגמוליםלנכותמהתגמולהלוואותהניתנות

גםלמטרותאלהצ

מוצעלקבועבסעיף33אהמוצעכיעלהחלטה  סעיפים
מינהלית,שהיאהחלטהשלרשותשניתנהלפי  23 ו־37 
חוקהנכים,רשאיתובעלערורלפניועדתערעורצ 
לענייןזהמוצעלקבועש"רשות"היאכלאחדמאלה:רופא
מוסמךראשי,עובדסוציאליראשי,ועדתחריגיםלניידות
לפיסעיף9מהמוצע,ועדתחריגיםלפיסימןז'לפרקשני1
שביעי1 פרק לפי הדין משורת לפנים והוועדה המוצע
יוגש שהערר לקבוע מוצע עוד )א((צ קטן )סעיף המוצע
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עררלפיסעיףקטן)א(יוגשבתוךשלושיםימיםמהיום )ב(
שבוהגיעהאלהעוררההודעהעלההחלטה,ואולםרשאית
הוועדהלהאריךאתהמועדלהגשתהעררלתקופהנוספת

שלאתעלהעלשלושיםימיםצ

בדונהבעררעלהחלטהשלרשותלפיסעיףקטן)א(, )ג(
תקייםועדתהערעורביקורתשיפוטיתולאיחוללענייןזה

סעיף37לחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-221992צ

עלעררלפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף33)ב(,)ד(, )ד(
)ו(ו–)ז(,בשינוייםהמחויביםצ"

לחוקהעיקרי,בהגדרה"תשלומיםלפיחוקזה",אחרי"תגמולים"יבואו2צתיקוןסעיף36 בסעיף36)ב(
"זכאויותנוספותלפיפרקשני1,סיועשיקומילפיפרקשני2"צ

בסעיף36בלחוקהעיקרי,אחרי"התגמולים"יבוא"והזכאויותהנוספותלפיפרקשני251צתיקוןסעיף36ב
וסיועשיקומילפיפרקשני2,לפיהעניין"צ

בסעיף39אלחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,במקום"התגמולים"יבוא"התשלומים"צ26צתיקוןסעיף39א

בתוך30ימיםמהיוםשבוהגיעהאלהעוררההודעהעל
ההחלטה,ואולםרשאיתהוועדהלהאריךאתמועדהערר

לתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימים)סעיףקטן)ב((צ

כמוכןמוצעכיבדונהבעררתקייםועדתהערעור
ביקורתשיפוטיתולאיחוללענייןזהסעיף37לחוקבתי

דיןמינהליים,התשנ"ב-1992)סעיףקטן)ג((צ

פרט26לתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלעניינים
מינהליים,התש"ס-2000,מסמיךאתבתיהמשפטלעניינים
מינהלייםלדוןבהחלטהשלרשותבענייניהטבותוסיוע
הניתניםמכוחנוהליאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחון
)פרט26)1(לתוספתהאמורה(,בהחלטהשלרופאמוסמך
ראשילפיתקנותהנכים)טיפולרפואי(,התשי"ד-ו195)פרט
26)2()1(לתוספתהאמורה(ובהחלטהשלרשותלפיתקנות
מקצוע(, לרכישת )לימודים ושיקום( )תגמולים הנכים

התשמ"ח-1987)פרט26)2()5(לתוספתהאמורה(צ

לצדזאת,סעיף33לחוקהנכיםקובעכיהחלטותקצין
התגמוליםלפיחוקהנכיםנדונותלפניועדותערעורשלפי
החוקאשרהחלטותיהןניתנותלערעורלפניביתהמשפט

המחוזיבנקודהמשפטיתבלבדצ

במסגרתפסקהדיןשלביתהמשפטהעליוןבעע"מ
3/13ו5עמוסגזיתנ'משרדהביטחון)מיום2013צ11צ3()פורסם
בנבו(נמתחהביקורתעלפיצולהסמכותהענייניתביןבתי
המשפטלענייניםמינהלייםלביןועדותהערעורשלפיחוק
הנכים,כלהלן:"אכן,ישנהגזרהצרהבגדריחוקהנכים
שהמחוקקהעבירלביתהמשפטלענייניםמינהליים)ואודה
כיכשלעצמימעדיףהייתישנושאיחוקהנכיםכולם,גם
המשפט ובבית הערעור בוועדות יהיו שהועברו, אלה

המחוזילשםהרמוניה,אחידותוהתמקצעות("צ

במענהלביקורתזומוצעלהסמיךאתועדותהערעור
המוצע לפי הנכיםצ חוק לפי ההחלטות בשאר גם לדון

בדונן הערעור ועדות של סמכותן בין הבחנה תיעשה
בשאר בדונן סמכותן לבין התגמולים, קצין בהחלטות
שבדונן בעוד הנכיםצ חוק לפי המינהליות ההחלטות
הערעור ועדות רשאיות התגמולים קצין של בהחלטה
לאשראתההחלטהאולשנותה)סעיף33)ג(לחוקהנכים(,
גדורה תהיה סמכותן אחרת מינהלית בהחלטה בדונן

לביקורתשיפוטיתלפיכלליהמשפטהמינהליצ

בתי של סמכותם את לבטל מוצע לכך בהתאם
המשפטלענייניםמינהלייםלדוןבהחלטותהאמורותצ

)ד(מוצעכיעלהערריחולו,בשינויים בסעיףקטן
המחויבים,הוראותסעיף33)ב(,)ד(,)ו(ו–)ז(לחוק,הקובעות
כיהערעוריוגשלוועדתהערעורבכתב,בארבעהעותקים
והיאתשלחהעתקאחדלרשותשעלהחלטתהמערערים,
כיהתובעשהגישערעורלוועדתהערעוררשאילהופיע
לפניה,הואאובאכוחו,ולטעוןאתטענותיו,כיעלועדת
ועדת ראש יושב וכי להחלטתה נימוקים לתת ערעור
לתובע הוועדה החלטת העתק את מיד ישלח הערעור

ולרשותשעלהחלטתההוגשהערעורבדואררשוםצ

למעןהסרספקיובהרכיעלהחלטותקציןתגמולים
בענייןזכאויותנוספותלפיפרקשני1המוצעובענייןסיוע
שיקומילפיפרקשני2המוצע,ניתןלהגישערעורבדרך

הקבועהבסעיף33לחוקהנכיםצ

לאורעיגוןההטבותבחקיקה,מוצעלהתאיםאת  סעיפים
כך הנכים 36ו־36בלחוק שלסעיפים נוסחם  24 ו–25 
והסיוע הנוספות הזכאויות את גם שיכללו 

השיקומיכהגדרתםבהצעתהחוקצ

מוצעלהחליףאתהמונח"התגמולים"שבכותרת  סעיף 26
במונח הנכים לחוק 39א סעיף של השוליים 

"התשלומים"המצויןבגוףהסעיףצ

ס"חהתשנ"ב,עמ'90צ 22
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בסעיף0ולחוקהעיקרי,אחרי"לאישולםלותגמול"יבוא"ולאיוענקולוזכאויותנוספות27צתיקוןסעיף0ו
לפיפרקשני1וסיועשיקומילפיפרקשני2"ובמקום"שהתגמולאומקצתוישולם"יבוא

"שהתגמולאוזכאותנוספתלפיפרקשני1,אומקצתם,ישולמו,לפיהעניין"צ

לחוקהעיקרי,במקום"הענקהאותגמול"יבוא"תגמול,מענק,זכאותנוספת28צתיקוןסעיף2ו בסעיף2ו)ב(
לפיפרקשני1,סיועשיקומילפיפרקשני2אוסיועלפיפרקשביעי1"צ

בסעיף3ולחוקהעיקרי-29צתיקוןסעיף3ו

בסעיףקטן)א3(,במקום"בסעיף7)ד("יבוא"בסעיף5א"; )1(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )2(

שרהביטחוןימנה,לשםטיפולבנכים,רופאמוסמךראשיוסגןרופאמוסמך ")ב2(
ראשישאזורפעולתםהואכלשטחהמדינה,רופאיםמוסמכיםמרחבייםורופאים
מוסמכיםמחוזיים;הודעהעלמינוירופאכאמורואזוריהפעולהשנקבעולו

תפורסםברשומותצ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"טיפולחירורגי"יבוא"טיפולפיזיקלי"צ )3(

במקוםסעיף3ואלחוקהעיקרייבוא:30צהחלפתסעיף3וא

"השתתפותבתשלום
הסדריביטוח

נכההמקבלתגמולחודשישנערכובעבורוהסדריביטוחכאמור3ואצ
בסעיףו1)ב()3(אושנערךבעבורועלידיהמדינההסדרביטוח
בריאותמשלים,זכאילקבלמהמדינההשתתפותבדמיהביטוח

בעבורהביטוחיםהאמורים,בשיעורשקבעשרהביטחוןצ"

בסעיף0ולחוקהעיקרי,אחרי"לאישולםלותגמול"יבוא"ולאיוענקולוזכאויותנוספות27צ
לפיפרקשני1וסיועשיקומילפיפרקשני2"ובמקום"שהתגמולאומקצתוישולם"יבוא

"שהתגמולאוזכאותנוספתלפיפרקשני1,אומקצתם,ישולמו,לפיהעניין"צ

תיקוןסעיף0ו

לחוקהעיקרי,במקום"הענקהאותגמול"יבוא"תגמול,מענק,זכאותנוספת28צ בסעיף2ו)ב(
לפיפרקשני1,סיועשיקומילפיפרקשני2אוסיועלפיפרקשביעי1"צ

תיקוןסעיף2ו

תיקוןסעיף3ובסעיף3ולחוקהעיקרי-29צ

בסעיףקטן)א3(,במקום"בסעיף7)ד("יבוא"בסעיף5א"; )1(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )2(

שרהביטחוןימנה,לשםטיפולבנכים,רופאמוסמךראשיוסגןרופאמוסמך ")ב2(
ראשישאזורפעולתםהואכלשטחהמדינה,רופאיםמוסמכיםמרחבייםורופאים
מוסמכיםמחוזיים;הודעהעלמינוירופאכאמורואזוריהפעולהשנקבעולו

תפורסםברשומותצ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"טיפולחירורגי"יבוא"טיפולפיזיקלי"צ )3(

החלפתסעיף3ואבמקוםסעיף3ואלחוקהעיקרייבוא:30צ

"השתתפותבתשלום
הסדריביטוח

נכההמקבלתגמולחודשישנערכובעבורוהסדריביטוחכאמור3ואצ
בסעיףו1)ב()3(אושנערךבעבורועלידיהמדינההסדרביטוח
בריאותמשלים,זכאילקבלמהמדינההשתתפותבדמיהביטוח

בעבורהביטוחיםהאמורים,בשיעורשקבעשרהביטחוןצ"

סעיף0ולחוקהנכיםקובעכינכההמרצהעונש  סעיף 27
מאסר,לאישולםלותגמולבתקופתמאסרוצלאור 
הכללתהזכאויותהנוספותבחוקהנכיםמוצעלהחילסעיף
זהגםלענייןאי־קבלתזכאויותנוספותמכוחפרקשני1
כאן גם המוצעצ שני2 פרק מכוח שיקומי וסיוע המוצע
מדוברבעיגוןבחוקשלהמצבהקיים:ההטבותהניתנות
בסיס על במאסר, לנכה משולמות לא ההוראות מכוח
התפיסההמעוגנתגםבהצעתהחוק,כיההטבותניתנות
רקלמישזכאילתגמוליםצעםזאת,מוצעלהסמיךאתקצין
מתןזכאויותנוספות התגמוליםלאשרבמקריםחריגים

מכוחפרקשני1המוצעלבןמשפחהשלנכהבמאסרצ

סעיף עבירותצ עניינו הנכים לחוק 2ו סעיף  סעיף 28
קטן)ב(שבוקובעכיאדםשבמרמההשיגהענקה 
אותגמול,לעצמואולאדםאחר,דינו-מאסרעדשנתייםצ
מוצעלקבועכיהוראהזותחולגםעלמישהשיגבמרמה
זכאותנוספתמכוחפרקשני1המוצעאוסיועשיקומימכוח

פרקשני2המוצעאוסיועמכוחפרקשביעי1המוצעצ

לפסקה )1( סעיף 29

סעיף3ולחוקקובעכיכלנכהיקבלעלחשבון 
המדינה,בתנאיםשייקבעובתקנות,טיפולבמחלהשחלה
בתקופת שהחמירה במחלה או שנחבל בחבלה או בה
בטיפול צורך שיתגלה עת בכל שירותו, עקב שירותו
כאמורצסעיףקטן)א3(קובעכינכהבעלדרגתנכותמיוחדת
כאמורבסעיף7)ד(לחוקזכאילקבללפיבחירתוטיפולים
נוספים,כמפורטבאותוסעיףצלאורהוספתסעיף5אהמוצע

)ר'גםסעיףולהצעתהחוק(מוצעלקבועבסעיףקטן)א3(
כיבמקוםההפניהלסעיף7)ד(לחוקתיקבעההפניהלסעיף
5אהמוצעשעניינהתוספתלנכהבעלדרגתנכותמיוחדתצ

לפסקה )2(

סעיף3ולחוקהנכיםקובעכאמור,אתזכאותהנכה
לקבלבמימוןהמדינהטיפולרפואיבנכותוומסמיךאת
שרהביטחוןלקבועבתקנותאתהכלליםלמתןהטיפולצ
שר סמכות נקבעה זה סעיף מכוח שהותקנו בתקנות
הביטחוןלמנותרופאמוסמךראשי,סגןרופאמוסמךראשי,
רופאיםמוסמכיםמרחבייםורופאיםמוסמכיםמחוזייםצ
נוכחהעובדהשחלקמהזכאויותהנוספותניתנותעלידי
הרופאיםהמוסמכים,מוצעלקבועבחוקהראשיאתסמכות

שרהביטחוןלמנותאתהרופאיםהאמוריםצ

לפסקה )3(

טיפול לקבלת הזכאות כי מפורשות לקבוע מוצע
רפואיכוללתגםטיפולפיזיקלי,קריטיפוליפיזיותרפיה,

הידרותרפיהוכיוצאבאלהצ

סעיף3ואלחוקהנכיםמסמיךאתהמדינהלשלם  סעיף 30
מוות, למקרה ביטוח בדמי השתתפות לנכה 
בסכוםשיקבעשרהביטחוןצבפועלמשתתפתהמדינהגם
בתשלוםדמיביטוחסיעודיודמיביטוחבריאותמשליםצ
לפיכךמוצעלבטלסעיףזהולקבועתחתיוכינכהשנערך
הסדר או חיים ביטוח הסדר לחוק ו1 סעיף לפי לזכותו
ביטוחסיעודיוכןנכהשהמדינהערכהלזכותוהסדרביטוח
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בסעיף3ובלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:31צתיקוןסעיף3וב

חיילמשוחררמשירותחובה,שחלהתוךכדישירותהחובהבמחלהקשה")ג( )1(
ושלאהוכרכנכהבשלמחלהזולפיחוקזה,יקבלבמימוןהמדינהטיפולרפואי
במחלההקשהשחלהבהכאמורוכןדמיקיוםחודשייםבסכוםשל3,756שקלים
חדשיםאםהוארווקאונשויבלאילדיםובסכוםשלוו5,3שקליםחדשיםאם
הואנשויעםילדים,והכוללתקופהשלאתעלהעלשנתייםובתנאיםולפיכללים

שקבעשרהביטחון;לענייןזה-

"טיפולרפואי"-לרבותטיפולשינייםאךלמעטמשתליםדנטליים;

"מחלהקשה"-מחלהסופנית,מחלהממארתאומחלהאחרתחשוכתמרפא,
כפישקבעשרהביטחון;

"שירותחובה"-שירותצבאי,למעטשירותקבעושירותמילואיםכהגדרתובחוק
שירותהמילואים,התשס"ח-232008צ

הוכרמישקיבלסיועלפיפסקה)1(כנכהלפיחוקזה,בשלהמחלההקשה )2(
מכוח שקיבל החודשיים הקיום דמי ינוכו האמור, הסיוע את קיבל שבשלה
הפסקההאמורהמהתשלומיםהמגיעיםלובשלההכרהבנכותוכאמורבעבור

אותהתקופהשבהקיבלאתדמיהקיוםהחודשייםצ

הסכומיםהקבועיםבפסקה)1(יעודכנובהתאםלהוראותלפיסעיף9א)ג(צ" )3(

הוספתפרק
שביעי1

אחריסעיףוואלחוקהעיקרייבוא:32צ

"פרק שביעי1: הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין

הוועדהלמתןסיוע
לפניםמשורתהדין

להחליטוובצ רשאית שתהיה ועדה יקים הביטחון שר )א(
במקריםחריגיםעלמתןסיועלפניםמשורתהדיןלנכה)בסעיף

זה-הוועדה(צ

שיקולים לשקול הוועדה רשאית החלטתה בקבלת )ב(
סוציו-אקונומיים,הומניטרייםושיקומייםצ

בריאותמשלים,יהיהזכאילהשתתפותהמדינהבתשלום
דמיהביטוחבשיעורשיקבעשרהביטחוןבתקנותצוזהנוסח

סעיף3ואשמוצעלבטלו:

"ביטוח למקרה מוות

3ואצנכההזכאילתגמוליםושנערךלזכותוביטוחלמקרה
מותובדרךהאמורהבסעיףו1)ב(,זכאילהשתתפותבדמי

הביטוחמאוצרהמדינהבשיעורשנקבעבתקנותצ"

הפנימיות, ההוראות מכוח ההטבות במסגרת  סעיף 31
נקבעכיחייליםבשירותחובהשלקובמחלות 
קשותהמפורטותבהוראהזכאיםלקבלבמימוןהמדינהטיפול
רפואיודמיקיוםחודשייםלתקופהשלעדשנתיים,וזאתגם

אםלאהוכרוכנכיםלפיהחוקצמוצעלעגןזכאותזובחוקצ

מוצעלעגןבסעיףוובבפרקשביעי1המוצעאת  סעיף 32
הסמכותלהקיםועדהלמתןסיועלפניםמשורת 
הדין)ועדתלמ"ד(שדנהבמתןהטבהלנכיםלפניםמשורת
הדיןצועדהזופועלתכיוםכוועדהמייעצתלמנהלהכללי

שלמשרדהביטחון,בהתאםלכלליםשקבעשרהביטחון,
בהתייעצותעםהיועץהמשפטילממשלה,ואשרפורסמו

ברשומותצ

מוצעבסעיףקטן)א(להגדיראתסמכותהוועדהבחוק
לקבוע מוצע וכן החלטה סמכויות לה ולהעניק הנכים
גיבוש לשם רשאית, תהיה הוועדה כי )ב( קטן בסעיף
החלטתה,לשקולשיקוליםסוציו־אקונומיים,הומניטריים
ושיקומייםצכמוכן,מוצעכישרהביטחוןיקבעבתקנותאת
הרכבהוועדה,ובלבדשאחדהחבריםיהיהנציגהזכאים
לפיחוקהנכים,לפיהמלצתהארגוןהיציג,שאינובעל
)ג((,וכיבראשהוועדה תפקידבארגוןהיציג)סעיףקטן

יעמודשופטבדימוס)סעיףקטן)ד((צ

יפורסמו הוועדה החלטות כי לקבוע מוצע בנוסף,
באתרהאינטרנטשלאגףשיקוםנכים,בלאפרטיםאישיים
)סעיףקטן)ה((,ובסעיףקטן)ו(מוצעלקבועכיכלליעבודת
ייקבעו הוועדה, ראש יושב למעט והרכבה, הוועדה

בתקנות,והודעהעלמינויחבריהתפורסםברשומותצ

ס"חהתשס"ח,עמ'502צ 23
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אתהרכבהוועדה,ובלבדשאחד הביטחוןיקבע שר )ג(
המלצת לפי זה, חוק לפי הזכאים נציג יהיה בה החברים

הארגוןהיציג,שאינובעלתפקידבארגוןהיציגצ

שר שימנה בדימוס שופט יהיה הוועדה ראש יושב )ד(
המשפטים,בהמלצתשרהביטחון;שרהביטחוןימנהאתשאר

חבריהוועדהצ

הודעהעלמינויחבריהוועדהתפורסםברשומותצ )ה(

החלטותהוועדהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהאגף, )ו(
בלאפרטיםמזהיםצ

שרהביטחוןיקבעאתכלליעבודתהשלהוועדהצ" )ז(

לחוקהעיקרי,פסקאות)1(,)2(,)3(,)8(ו–)9(-בטלותצ33צתיקוןסעיף5ו בסעיף5ו)א(

סעיף5ואלחוקהעיקרי-בטלצו3צביטולסעיף5וא

במקוםסעיף8ולחוקהעיקרייבוא:35צהחלפתסעיף8ו

רשאי,8וצ"ביצועותקנות והוא זה חוק ביצוע על ממונה הביטחון שר )א(
הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור

להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועוצ

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,תקנותלפיפרקשני1, )ב(
18א,שישלהןהשלכה פרקשני2,פרקשביעי1ולפיסעיף

תקציביתיותקנובהתייעצותעםשרהאוצרצ

בטרםאישורתקנותלפיחוקזהישלחהאגףלארגון )ג(
היציגאתהצעתהתקנותלשמיעתהתייחסותולנוסחהתקנות

המוצעצ

ובלבדשאחד אתהרכבהוועדה, הביטחוןיקבע שר )ג(
המלצת לפי זה, חוק לפי הזכאים נציג יהיה בה החברים

הארגוןהיציג,שאינובעלתפקידבארגוןהיציגצ

שר שימנה בדימוס שופט יהיה הוועדה ראש יושב )ד(
המשפטים,בהמלצתשרהביטחון;שרהביטחוןימנהאתשאר

חבריהוועדהצ

הודעהעלמינויחבריהוועדהתפורסםברשומותצ )ה(

החלטותהוועדהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהאגף, )ו(
בלאפרטיםמזהיםצ

שרהביטחוןיקבעאתכלליעבודתהשלהוועדהצ" )ז(

לחוקהעיקרי,פסקאות)1(,)2(,)3(,)8(ו–)9(-בטלותצ33צ תיקוןסעיף5ובסעיף5ו)א(

ביטולסעיף5ואסעיף5ואלחוקהעיקרי-בטלצו3צ

החלפתסעיף8ובמקוםסעיף8ולחוקהעיקרייבוא:35צ

רשאי,8וצ"ביצועותקנות והוא זה חוק ביצוע על ממונה הביטחון שר )א(
הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור

להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועוצ

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,תקנותלפיפרקשני1, )ב(
18א,שישלהןהשלכה פרקשני2,פרקשביעי1ולפיסעיף

תקציביתיותקנובהתייעצותעםשרהאוצרצ

בטרםאישורתקנותלפיחוקזהישלחהאגףלארגון )ג(
היציגאתהצעתהתקנותלשמיעתהתייחסותולנוסחהתקנות

המוצעצ

סעיף5ולחוקמסמיךאתשרהביטחוןלקבוע  סעיף 33
המוצע שני2 פרק נכיםצ בענייןשיקום תקנות 
בלימודים ובשיקום פסיכוסוציאלי בטיפול העוסק
ובתעסוקה,מסדיראתהנושאיםהמנוייםכיוםבפסקאות
)1(,)2(,)3(ו–)8(בסעיף5ו)א(לחוק,ולפיכךהןמתייתרות
)9(בסעיף5ו)א(לחוקאינה ומוצעלבטלןצכמוכןפסקה
מיושמתבפועלולפיכךמוצעלבטלגםאותהצוזהנוסח

הפסקאותהאמורותשמוצעכאמורלבטלן:

על לעבודה והכשרתם לנכים מקצוע הקניית )1("
חשבוןהמדינה;

לשם לנכים מילוות ומתן תשלומים הענקת )2(
הקנייתמקצועלהםוהכשרתםלעבודה,ואופןסילוק

המילוותהאלה;

)3(המצאתמקומות-עסקלנכים;"

לביצוע אחרות ורשויות שיקום קציני מינוי )8("
התקנות,קביעתסמכויותיהם,תחומיפעולתםוסדרי

עבודתם;

)9(שיטתההיווןלצורךסעיף36,שלתשלומיםלפי
חוקזהכמוגדרבסעיף36)ב(צ"

סעיף5ואלחוקהנכיםקובעכדלקמן: סעיף 34

"תקנות בדבר הכנסה

שרהבטחון,באישורשרהאוצר,רשאילקבוע 5ואצ)א(
בתקנותמההיאהכנסה,לענייןחוקזה,כולואוחלקממנו,
ורשאיהואלקבועזאתלכללהנכיםאובני-המשפחהשל

נכיםאולסוגיםמסוימיםשבהםצ

שרהבטחון,באישורשרהאוצר,רשאילקבוע )ב(
אתדרכיההוכחהשלההכנסהלענייןחוקזהצ"

נוכחשינוימבחניההכנסה)ר'סעיפים1ו־6להצעת
הצורך מתייתר הנכים, חוק במסגרת וקביעתם החוק(
ההכנסה מבחני סוגיית את המסדירות תקנות בהתקנת

ולכןמוצעלבטלאתסעיף5ואלחוקצ

סעיף8ולחוקהנכיםקובעכדלקמן: סעיף 35

"ביצוע ותקנות

רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הבטחון שר 8וצ
להתקיןתקנותבכלעניןהנוגעלביצועוצ"

עםעיגוןההטבותבחקיקה,מוצעלהחליףאתהסעיף
האמורולקבועכיכלהתקנותמכוחחוקהנכיםיותקנו
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שרהביטחוןרשאי,בצו,באישורועדתהעבודההרווחה )ד(
הראשונה התוספת את לשנות הכנסת, של והבריאות

והתוספתהשנייהצ"

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף8ולחוקהעיקרייבוא:36צ

"תוספת ראשונה
)סעיף9מה(

ציוד עזר ביתי שניתן לקבל סיוע לרכישתו

סימן א'  

)סעיף9מה)א()2((

מיטהחשמליתזוגיתומזרוןזוגיבגודל200×0ו1אושנימזרוניםיחידיםבגודל )1(
200×90וסיועלהחלפתםמדי11שנים;

סיועלרכישתאבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאם )2(
כןנקבעאחרתבשלצורךרפואי;

כפתורמצוקה; )3(

סיועלרכישתמזגן5צ2כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים,ובלבדשהנכההואבעל )ו(
דרגתנכותמיוחדתבשלשיתוקבארבעגפיים)קוודרופלגיה(;

זוגכפפותחמותעםריפוד; )5(

מנויחודשילשירותטלה-רפואה)קרדיו-ביפר(צ )6(

סימן ב' 

)סעיף9מה)ב()1((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מיטהחשמליתזוגיתומזרוןזוגיבגודל200×0ו1אושנימזרוניםיחידיםבגודל )3(
יינתןגםלמישדרגתנכותובשל 11שנים;סיועזה 200×90וסיועלהחלפתםמדי

הפגימותהאמורותהיא100%;

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )ו(

מיתקןאינטרקוםלפתיחתדלתעםמנעולחשמליוסיועלהחלפתומדי15שנים; )5(

לאחרקבלתאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשל
הכנסת)סעיףקטן)א((צ

שני1 פרק מכוח תקנות כי לקבוע מוצע כן כמו
המוצע)פרקההטבות(,פרקשני2המוצע)פרקהשיקום(
ופרקשביעי1המוצע)פרקהוועדהלפניםמשורתהדין(
ומכוחסעיף18אהמוצע)הקובעמאימתיישולמוהזכאויות
הנוספות(,שישלהןהשלכהתקציבית,יהיובהתייעצותעם

שרהאוצר)סעיףקטן)ב((צ

יעביר לתקנות, תיקון יקודם בטרם כי מוצע עוד

המוצע הנוסח את הביטחון במשרד נכים שיקום אגף
)ג((צלמען להתייחסותוהערותהארגוןהיציג)סעיףקטן
הסרספקיובהר,כיאיןהמדוברבחובהלקבלאתהסכמת
הארגוןהיציגלתיקוןהתקנותהמוצע,אלאלהסדיראת
בטרם לתיקון ביחס היציג הארגון עמדת קבלת מנגנון

קידומוואישורוצ

בסעיףקטן)ד(מוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלתקן,
בצו,באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,
אתהתוספתהראשונהוהתוספתהשנייהשמוצעלהוסיף

לחוקהנכיםצ
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אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )6(
בשלצורךרפואיצ

סימן ג' 

)סעיף9מה)ב()2((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )3(

אסלהחשמליתוסיועלהחלפתהמדי10שנים; )ו(

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )5(

סיועלרכישתפותחןקופסאותחשמליולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכי )6(
לאניתןלתקנו;

מדיחכליםוסיועלהחלפתומדי10שנים; )7(

זוגכפפותחמותעםריפודאחתלשנתייםצ )8(

סימן ד'

)סעיף9מה)ב()3((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )3(

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )ו(
בשלצורךרפואיצ

סימן ה'

)סעיף9מה)ב()ו((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

סיועלרכישתמדיחכליםולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכילאניתןלתקנו, )2(
ובלבדשחלפו10שניםלפחותמיוםהרכישה;

סיועלרכישתפותחןקופסאותחשמליולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכי )3(
לאניתןלתקנו;

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )ו(

מיטהחשמליתזוגיתומזרוןזוגיבגודל0ו1×200אושנימזרוניםיחידיםבגודל )5(
90×200וסיועלהחלפתםמדי11שנים;

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )6(
בשלצורךרפואיצ

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )6(
בשלצורךרפואיצ

סימן ג' 

)סעיף9מה)ב()2((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )3(

אסלהחשמליתוסיועלהחלפתהמדי10שנים; )ו(

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )5(

סיועלרכישתפותחןקופסאותחשמליולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכי )6(
לאניתןלתקנו;

מדיחכליםוסיועלהחלפתומדי10שנים; )7(

זוגכפפותחמותעםריפודאחתלשנתייםצ )8(

סימן ד'

)סעיף9מה)ב()3((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )3(

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )ו(
בשלצורךרפואיצ

סימן ה'

)סעיף9מה)ב()ו((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

סיועלרכישתמדיחכליםולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכילאניתןלתקנו, )2(
ובלבדשחלפו10שניםלפחותמיוםהרכישה;

סיועלרכישתפותחןקופסאותחשמליולהחלפתואםקייםאישורשלהספקכי )3(
לאניתןלתקנו;

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )ו(

מיטהחשמליתזוגיתומזרוןזוגיבגודל0ו1×200אושנימזרוניםיחידיםבגודל )5(
90×200וסיועלהחלפתםמדי11שנים;

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )6(
בשלצורךרפואיצ
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סימן ו'

)סעיף9מה)ב()5((

מיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתםמדי10שנים; )1(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )2(

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שניםצ )3(

סימן ז' 

)סעיף9מה)ב()6((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששניםצ )2(

סימן ח'

)סעיף9מה)ב()7((

סיועלרכישתמיתקןחימוםומזגןמפוצלאושנימזגנים5צ2כ"סוסיועלהחלפתם )1(
מדי10שנים;

מקררבנפחשלעד16קובוסיועלהחלפתומדי10שנים; )2(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששנים; )3(

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )ו(
בשלצורךרפואיצ

סימן ט'

)סעיף9מה)ב()8((

סיועלרכישתמזגן5צ2כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )2(
בשלצורךרפואי;

סיועלרכישתמכונתכביסה,מדיחכליםופותחןקופסאותחשמלי,ובלבדשהוא )3(
סיוע העליונה; הגפה של מלא תפקוד חוסר עם )המיפלג( אנכי גוף בחצי משותק
להחלפתםיינתןאםקייםאישורשלהספקכילאניתןלתקנם,ובלבדשחלפושששנים

לפחותמיוםרכישתמכונתהכביסהאו10שניםלפחותמיוםרכישתמדיחהכליםצ

סימן י'

)סעיף9מה)ב()9((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

סיועחד־פעמילרכישתמזרוןזוגיבגודל190×0ו1;סיועלהחלפתויינתןאםקיים )2(
אישורשלהספקשממנונרכשכינדרשלהחליפובשלבלאיובלבדשחלפו11שנים

לפחותמיוםהרכישהצ

סימן י"א 

)סעיף9מה)ב()10((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים;ואולםאםדרגתנכותובשל
הצלקותאינהפחותהמ־70%יקבלמזגן5צ2כ"סוסיועלהחלפתומדי10שניםצ
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סימן י"ב

)סעיף9מה)ב()11((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששניםצ )2(

סימן י"ג 

)סעיף9מה)ב()12((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

סיועחד־פעמילרכישתמיטהסיעודיתאורפואיתומזרוןיחידבגודל200×90 )2(
אםדרגתנכותובשלפגיעתהראשאינהפחותהמ־50%ובלבדשניתנהחוותדעתשל
מרפאבעיסוקאושלפיזיותרפיסטבדברהצורך;סיועלהחלפתהמזרוןיינתןאםקיים
אישורשלהספקשממנונרכשכינדרשלהחליפובשלבלאיובלבדשחלפו11שנים

לפחותמיוםהרכישהצ

סימן י"ד 

)סעיף9מה)ב()13((

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )1(

זוגכפפותחמותאחתלשנתיים; )2(

לנכיםכאמורבעליתותבתידהמחייבתכפפה,זוגכפפותעוראחתלשנה,ואם )3(
הםעובדיםבעבודהפיזית-אחתלחצישנה;

כליאוכלמיוחדיםהמותאמיםלנכותלפיהמלצתמרפאבעיסוק,אחתלשנתיים, )ו(
ובלבדשגובההסיועלאיעלהעל600שקליםחדשיםצ

סימן ט"ו

)סעיף9מה)ב()ו1((

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )1(
בשלצורךרפואי;

סיועלרכישתמדיחכלים,מכונתכביסהופותחןקופסאותחשמלי;סיועלהחלפתם )2(
יינתןאםקייםאישורשלהספקכילאניתןלתקנם,ובלבדשחלפושששניםלפחות

מיוםרכישתמכונתהכביסהאו10שניםלפחותמיוםרכישתמדיחהכליםצ

סימן ט"ז

)סעיף9מה)ב()15((

מייבשכביסהוסיועלהחלפתומדי10שניםצ

סימן י"ז

)סעיף9מה)ב()16((

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרתבשל
צורךרפואיצ

סימן י"ב

)סעיף9מה)ב()11((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

מכונתכביסהוסיועלהחלפתהמדישששניםצ )2(

סימן י"ג 

)סעיף9מה)ב()12((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

סיועחד־פעמילרכישתמיטהסיעודיתאורפואיתומזרוןיחידבגודל200×90 )2(
אםדרגתנכותובשלפגיעתהראשאינהפחותהמ־50%ובלבדשניתנהחוותדעתשל
מרפאבעיסוקאושלפיזיותרפיסטבדברהצורך;סיועלהחלפתהמזרוןיינתןאםקיים
אישורשלהספקשממנונרכשכינדרשלהחליפובשלבלאיובלבדשחלפו11שנים

לפחותמיוםהרכישהצ

סימן י"ד 

)סעיף9מה)ב()13((

מכונתגילוחחשמליתוסיועלהחלפתהמדיחמששנים; )1(

זוגכפפותחמותאחתלשנתיים; )2(

לנכיםכאמורבעליתותבתידהמחייבתכפפה,זוגכפפותעוראחתלשנה,ואם )3(
הםעובדיםבעבודהפיזית-אחתלחצישנה;

כליאוכלמיוחדיםהמותאמיםלנכותלפיהמלצתמרפאבעיסוק,אחתלשנתיים, )ו(
ובלבדשגובההסיועלאיעלהעל600שקליםחדשיםצ

סימן ט"ו

)סעיף9מה)ב()ו1((

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרת )1(
בשלצורךרפואי;

סיועלרכישתמדיחכלים,מכונתכביסהופותחןקופסאותחשמלי;סיועלהחלפתם )2(
יינתןאםקייםאישורשלהספקכילאניתןלתקנם,ובלבדשחלפושששניםלפחות

מיוםרכישתמכונתהכביסהאו10שניםלפחותמיוםרכישתמדיחהכליםצ

סימן ט"ז

)סעיף9מה)ב()15((

מייבשכביסהוסיועלהחלפתומדי10שניםצ

סימן י"ז

)סעיף9מה)ב()16((

אבזריבטיחותלאמבטיהוסיועלהחלפתםמדי10שניםאלאאםכןנקבעאחרתבשל
צורךרפואיצ
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סימן י"ח

)סעיף9מה)ב()17((

סיועחד־פעמילרכישתמזרוןזוגיבגודל190×0ו1,ואולםאםדרגתנכותובשלפגיעהאו
מחלהבעמודהשדרהאינהפחותהמ־50%יקבלסיועחד־פעמילרכישתמיטהסיעודית
אורפואיתומזרוןיחידבגודל200×90ובלבדשניתנהחוותדעתשלמרפאבעיסוקאו
שלפיזיותרפיסטבדברהצורך;סיועלהחלפתהמזרוןיינתןאםקייםאישורשלהספק
שממנונרכשכינדרשלהחליפובשלבלאיובלבדשחלפו11שניםלפחותמיוםהרכישהצ

סימן י"ט 

)סעיף9מה)ב()18((

סיועלרכישתכפתורמצוקהצ

סימן כ'

)סעיף9מה)ב()19((

סיועלרכישתמזגן5צ1כ"סוסיועלהחלפתומדי10שנים; )1(

נכהבעלדרגתנכות0%ולפחותבשלאסטמהאו60%לפחותבשלמחלתריאות )2(
COPDחסימתיתיקבלגםסיועלרכישתכפתורמצוקהאולמכשירניטוריומיומילחולי
)אסטמה־פון(,ובלבדשקייםאישורשלרופאריאותמומחהבדברהצורךבמכשירהניטורצ

סימן כ"א

)סעיף9מה)ב()20((

סיועשנתילרכישתשלושגופיותארוכותושלושהתחתוניםארוכיםצ

סימן כ"ב

)סעיף9מה)ב()21((

מנויחודשילשירותטלה־רפואה)קרדיוביפר(צ

תוספת שנייה
)סעיף 18א(

רשימת הזכאויות הנוספות לפי פרק שני1 הניתנות בלא צורך בהגשת בקשה

מענקשנתילדיורלפיסימןב'בפרקשני1,כמפורטלהלן:1צ

מימוןאחזקתמעליתלפיסעיף9יג; )1(

אחזקתביתלנכיםבעלידרגתנכותמיוחדתלפיסעיף9טו)1(צ )2(

מענקשנתילרווחהכלכליתלפיסעיף9יז,כמפורטלהלן:2צ

רכישתציודביתילפיסעיף9יז)ב(; )1(

השתתפותבתשלוםהוצאותטלפוןלפיסעיף9יז)ה(; )2(

מענקהבראהלפיסעיף9יז)י(; )3(

דמיחימוםלפיסעיף9יז)יג(; )ו(

דמיקירורלפיסעיף9יז)יד(צ )5(

מענקחודשילרווחהכלכליתלפיסעיף9יז,כמפורטלהלן:3צ
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השתתפותבהוצאותטלפוןלנכהשהואעיוורלפיסעיף9יז)ו(; )1(

דמינסיעהלפיסעיף9יז)טו(צ )2(

מענקלרווחהכלכליתלנכההמקבלתגמוליםמיוחדיםלפיסעיף9יט,כמפורטוצ
להלן:

מענקשנתילתחילתשנתלימודיםבעבורכלאחדמילדיולפיסעיף9יט)1(; )1(

מענקחגהמשולםפעמייםבשנהלפיסעיף9יט)2(צ )2(

זכאותנוספתלניידותלנכההזכאילרכברפואילפיסימןה'בפרקשני1,כמפורט5צ
להלן:

דמיניידותחודשייםלנכהשלארכשרכברפואילפיסעיף9לג,ואםרכש )1(
רכברפואי-החלמהשנההשנייה;

השתתפותבתשלוםדמיהביטוחהשנתייםלפיסעיף9לב)1(לנכהשרכש )2(
רכברפואיוזאתהחלמהשנההשנייהצ

זכאותנוספתרפואיתלפיסימןו'בפרקשני1,כמפורטלהלן:6צ

מענקלרכישתציודעזרלפיסעיף9מה; )1(

ימיהבראהשנתייםלפיסעיף9מז; )2(

לפי למענק הזכאי ולנכה ו–)3(, 9מט)2( סעיף לפי לביגוד שנתי מענק )3(
סעיף9מט)1(-החלמהשנההשנייה;

מענקשנתילרכישתציודמשתחקלפיסעיף9נ; )ו(

מענקלנכהעיוורשאיןלוכלבנחייהלפיסעיף9נב; )5(

מענקנעלייםלפיסעיף9נגצ" )6(

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000ו2,בתוספתהראשונה,בפרט37-26צ

פרטמשנה)1(-יימחק; )1(

בפרטמשנה)2(,פסקאות)1(ו–)5(-יימחקוצ )2(

תיקוןחוק
התגמוליםלנפגעי

פעולותאיבה

בחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-251970)להלן-חוקהתגמולים(-38צ

בסעיףו- )1(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תגמולוהטבותלנכה"; )א(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"17,16"יבוא"16"; )ב(

השתתפותבהוצאותטלפוןלנכהשהואעיוורלפיסעיף9יז)ו(; )1(

דמינסיעהלפיסעיף9יז)טו(צ )2(

מענקלרווחהכלכליתלנכההמקבלתגמוליםמיוחדיםלפיסעיף9יט,כמפורטוצ
להלן:

מענקשנתילתחילתשנתלימודיםבעבורכלאחדמילדיולפיסעיף9יט)1(; )1(

מענקחגהמשולםפעמייםבשנהלפיסעיף9יט)2(צ )2(

זכאותנוספתלניידותלנכההזכאילרכברפואילפיסימןה'בפרקשני1,כמפורט5צ
להלן:

דמיניידותחודשייםלנכהשלארכשרכברפואילפיסעיף9לג,ואםרכש )1(
רכברפואי-החלמהשנההשנייה;

השתתפותבתשלוםדמיהביטוחהשנתייםלפיסעיף9לב)1(לנכהשרכש )2(
רכברפואיוזאתהחלמהשנההשנייהצ

זכאותנוספתרפואיתלפיסימןו'בפרקשני1,כמפורטלהלן:6צ

מענקלרכישתציודעזרלפיסעיף9מה; )1(

ימיהבראהשנתייםלפיסעיף9מז; )2(

לפי למענק הזכאי ולנכה ו–)3(, 9מט)2( סעיף לפי לביגוד שנתי מענק )3(
סעיף9מט)1(-החלמהשנההשנייה;

מענקשנתילרכישתציודמשתחקלפיסעיף9נ; )ו(

מענקלנכהעיוורשאיןלוכלבנחייהלפיסעיף9נב; )5(

מענקנעלייםלפיסעיף9נגצ" )6(

תיקוןחוקבתיבחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000ו2,בתוספתהראשונה,בפרט37-26צ
משפטלעניינים

מינהליים פרטמשנה)1(-יימחק; )1(

בפרטמשנה)2(,פסקאות)1(ו–)5(-יימחקוצ )2(

תיקוןחוקבחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-251970)להלן-חוקהתגמולים(-38צ
התגמוליםלנפגעי

פעולותאיבה בסעיףו- )1(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תגמולוהטבותלנכה"; )א(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"17,16"יבוא"16"; )ב(

חוקתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-  סעיף 38
1970)להלן-חוקהתגמולים(,קובעכיזכויותיהם 
שלנפגעיפעולותאיבהיהיוכשלזכויותנכהמכוחחוק
הנכים,תוךקביעתרשימתהסעיפיםשבחוקהנכיםהחלים
עלנפגעיפעולותאיבהצהטבותשניתנומכוחההוראות

הפנימיותלנכה,ניתנוגםלנכהפעולותאיבהצ

עםעיגוןההטבותבחוקהנכים,מוצעלערוךבהתאם
שיינתנו התגמוליםולקבועבוכיההטבות תיקוןלחוק
מעתהלפיחוקהנכים,יחולוגםעלנפגעיפעולותאיבה,
לרבותלענייןהקמתועדתחריגיםוועדהלמתןסיועלפנים
משורתהדיןצכךגםלגביהשתתפותהמדינהבתשלוםדמי

ביטוחחייםודמיביטוחסיעודיצ

ס"חהתש"ס,עמ'190צ ו2
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

נפגעכאמורבסעיףקטן)א(,יחולועליוהוראותפרקשני1,פרקשני2, ")ב(
פרקשביעי1וסעיף18אלחוקהנכים,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםיקבעאתהרכב )1(
ועדתהחריגיםלפיסעיף9נזלחוקהנכיםואתהרכבהוועדהלמתן
סיועלפניםמשורתהדיןלפיסעיףוובלחוקהנכיםוימנהאתחבריהן;

יקראואתסעיףווב)ג(לחוקהנכים,כאילומדוברבועלארגון )2(
יציגלפיחוקזה;

עלהחלטותלפיסעיףקטןזהיחולוהוראותסעיף13לחוקזהצ"; )3(

בסעיףוא- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ניכוימהתגמולהחודשי"; )א(

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"בסעיףקטן)ב("יבוא"האמור"; )ב(

)ג(,אחרי"דמיהחבר"יבוא"והתשלומים"ובמקום"בכוונתו בסעיףקטן )ג(
לנכותדמיחבר"יבוא"בכוונתולנכותם";

החבר דמי "לניכוי יבוא החבר" דמי "לתשלום במקום )ד(, קטן בסעיף )ד(
והתשלומים";

במקוםסעיף6איבוא: )3(

"ביטוחחיים
וביטוחסיעודי

נכהשנערךלטובתוביטוחחייםאוביטוחסיעודי,זכאילקבל6אצ
מהמדינההשתתפותבדמיהביטוחבשיעורובתנאיםשיקבע
שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםבאישורועדת

העבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתצ"
תיקוןחוק

הקצבאות)פיצוי
בעדאיחור

בתשלום(

)5(-39צ בחוקהקצבאות)פיצויבעדאיחורבתשלום(,התשמ"ד-ו26198,בתוספת,פרט
יימחקצ

יום0וצתחילה - )להלן פרסומו מיום חודש תום שלאחר לחודש באחד זה חוק של תחילתו
התחילה(צ

סעיף7)א2(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,יחולעלנכהשהגישבקשה1וצתחולה )א(
לקבלתהתגמולמכוחהסעיףהאמוראחרייוםהתחילהצ

סעיפים7)ב(ו–)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיף6לחוקזה,יחולוגםעלנכה )ב(
שאושראוששולםלותגמולנצרךלפנייוםהתחילהצ

סעיף18אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף19לחוקזה,יחולעלנכהשניתנהלגביוהחלטה )ג(
בדברזכאותלתגמוליםאולתגמוליםמוגדלים,לפיהעניין,ביוםהתחילהאולאחריוצ

תקנותראשונותלפיפרקשני1,פרקשני2,פרקשביעי1וסעיף18אלחוקהעיקרי,כנוסחם2וצתקנותראשונות
בחוקזה,יובאולאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתבתוךשנתיים

מיוםהתחילהצ

ההגדרהקצבהבסעיף1לחוקהקצבאותקובעת  סעיף 39
חדשיהמשולםלפי היא"תשלום "קצבה" כי 
אחדהחוקיםשבתוספת"צחוקהנכיםקבועבפרט5לתוספת
לחוקהקצבאותצלאורקביעתהסדרספציפיבחוקהנכים

והזכאויות התגמולים של למפרע תשלום אופן בנושא
ההפניה את מוצעלמחוק המוצע(, 18ב הנוספות)סעיף

לחוקהנכיםמהתוספתלחוקהקצבאותצ

ס"חהתשמ"ד,עמ'66צ 26
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הוראותאגףשיקוםנכיםשאינןנוגדותאוסותרותהוראהמהוראותהחוקהעיקרי3וצהוראותמעבר )א(
כנוסחובחוקזה,יעמדובתוקפןעדיוםכניסתןלתוקףשלהתקנותלפיפרקשני1ופרק
שני2לחוקהעיקריכנוסחםבסעיףו1לחוקזה,לפיהעניין;בסעיףזה,"הוראותאגף
שיקוםנכים"-הוראותהנוהלשקבעמשרדהביטחוןשלפיהןניתנוערביוםהתחילה

זכאויותנוספותוסיועשיקומילנכה)להלן-הטבות(צ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בקשהלקבלתהטבותשביוםהתחילהטרםניתנההחלטהלגביה-יחולו )1(
לגביההוראותאגףשיקוםנכיםבכפוףלהוראותסעיףקטן)ח(;

מכוח הטבות לקבלת בקשה הדוחה החלטה התחילה יום לפני ניתנה )2(
הוראותאגףשיקוםנכים,יחולולגביההכלליםשהיובתוקףערביוםהתחילה,

ובכללזהלענייןדרכיההשגהעליהצ

הוועדההמייעצתלמנהלהכללישלמשרדהביטחוןבמתןהטבותלפניםמשורת )ג(
הדיןשפעלהערביוםהתחילה,יראואותהכאילוהיאועדהשהוקמהלפיסעיףווב
לחוקהעיקריכנוסחובסעיף32לחוקזה,והיאתמשיךלכהןולפעוללפיכלליהעבודה
שחלועליהערביוםהתחילה27,עדיוםכניסתןלתוקףשלהתקנותלפיהסעיףהאמור,
הוראהמההוראותלפיהחוק אינםנוגדיםאוסותרים ובלבדשהכלליםהאמורים

העיקריצ

הרופאיםבאגףשיקוםנכיםשכיהנוערביוםהתחילהכרופאמוסמךראשי,סגן )ד(
רופאמוסמךראשי,רופאמוסמךמרחביורופאמוסמךמחוזי,יראואותםכאילומונו

לפיהוראותסעיף3ו)ב1(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף29לחוקזהצ

נכהשביוםט'בסיווןהתשע"א)11ביוני2011(היהזכאילמענקנעלייםלפיסעיף )ה(
9נגלחוקהעיקריכנוסחובסעיףו1לחוקזה,ימשיךלקבלו,ובלבדשגובההמענקלא

יעלהעלהסכוםהקבועבסעיף9נג)1(צ

הוראותאגףשיקוםנכיםשאינןנוגדותאוסותרותהוראהמהוראותהחוקהעיקרי3וצ )א(
כנוסחובחוקזה,יעמדובתוקפןעדיוםכניסתןלתוקףשלהתקנותלפיפרקשני1ופרק
שני2לחוקהעיקריכנוסחםבסעיףו1לחוקזה,לפיהעניין;בסעיףזה,"הוראותאגף
שיקוםנכים"-הוראותהנוהלשקבעמשרדהביטחוןשלפיהןניתנוערביוםהתחילה

זכאויותנוספותוסיועשיקומילנכה)להלן-הטבות(צ

הוראותמעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בקשהלקבלתהטבותשביוםהתחילהטרםניתנההחלטהלגביה-יחולו )1(
לגביההוראותאגףשיקוםנכיםבכפוףלהוראותסעיףקטן)ח(;

מכוח הטבות לקבלת בקשה הדוחה החלטה התחילה יום לפני ניתנה )2(
הוראותאגףשיקוםנכים,יחולולגביההכלליםשהיובתוקףערביוםהתחילה,

ובכללזהלענייןדרכיההשגהעליהצ

הוועדההמייעצתלמנהלהכללישלמשרדהביטחוןבמתןהטבותלפניםמשורת )ג(
הדיןשפעלהערביוםהתחילה,יראואותהכאילוהיאועדהשהוקמהלפיסעיףווב
לחוקהעיקריכנוסחובסעיף32לחוקזה,והיאתמשיךלכהןולפעוללפיכלליהעבודה
שחלועליהערביוםהתחילה27,עדיוםכניסתןלתוקףשלהתקנותלפיהסעיףהאמור,
החוק הוראהמההוראותלפי ובלבדשהכלליםהאמוריםאינםנוגדיםאוסותרים

העיקריצ

הרופאיםבאגףשיקוםנכיםשכיהנוערביוםהתחילהכרופאמוסמךראשי,סגן )ד(
רופאמוסמךראשי,רופאמוסמךמרחביורופאמוסמךמחוזי,יראואותםכאילומונו

לפיהוראותסעיף3ו)ב1(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף29לחוקזהצ

נכהשביוםט'בסיווןהתשע"א)11ביוני2011(היהזכאילמענקנעלייםלפיסעיף )ה(
9נגלחוקהעיקריכנוסחובסעיףו1לחוקזה,ימשיךלקבלו,ובלבדשגובההמענקלא

יעלהעלהסכוםהקבועבסעיף9נג)1(צ

המוצע, לתיקון מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיף 43
כדלקמן: 

המוצעים שני2 ופרק השני1 פרק לפי הטבות מתן
מחייבהתקנתתקנותצמוצעכיעדלכניסתהתקנותלתוקף,
הוראותאגףשיקוםנכיםהקיימותיעמדובתוקפןוימשיכו
את נוגדות אינן שההוראות ככל זאת פיהןצ על לפעול
האמורבחוקהנכיםכנוסחולפיהצעתהחוק)סעיףקטן)א((צ

כךגםלגביהפעלתהוועדהלמתןסיועלפניםמשורת
הדיןלפיפרקשביעי1המוצע-כאמורלעיל,כיוםפועלת
ושפורסמו הביטחון שר שקבע כללים מכוח הוועדה
ברשומותצלפיכךמוצעכיעדלהתקנתתקנותלענייןזה,
תמשיךהוועדהלכהןולפעוללפיהכלליםהקיימיםכיום,
ככלשאיןבהםכדילסתוראתהוראותחוקהנכיםכנוסחו

לפיהצעתהחוק)סעיףקטן)ג((צ

בנוסף,מוצעלקבועכיהטבותשניתנומכוחההוראות
הפנימיותערבכניסתושלהחוקהמוצעלתוקףוכןהטבות
שיינתנועדליוםכניסתןשלהתקנותלתוקף,יראואותן
כאילוניתנועלפיחוקהנכיםכנוסחולפיהצעתהחוקצ

לענייןזהמוצעלקבועהוראותתחולהפרטניותבהתאם
לאופיההטבה:הטבהחד־פעמית,הטבהחודשית,הטבה
שנתית,הטבהלתקופהמוגבלת,הטבהעתיתוהטבהאחרת

)סעיףקטן)ח((צ

כמוכן,בקשהלהטבהשטרםהוחלטבהעדיוםכניסת
התיקוןהמוצעלתוקףוכןהחלטהבבקשהלקבלתהטבה
שהוגשהטרםכניסתהתיקוןהמוצעלתוקף,יחולועליהן
ההוראותהפנימיות,לרבותבכלהנוגעלהליכיההשגהעל

ההחלטות)סעיףקטן)ב((צ

מינוי לעניין מעבר הוראות לקבוע מוצע בנוסף
הרופאיםהמוסמכיםולענייןהמשךמתןהטבותמסוימות
גםלנכיםשאינםעומדיםבתנאיהזכאותלקבלתם,וזאת
בהתאםלסיכומידבריםביןמשרדהביטחוןלביןארגוןנכי

צה"ל)סעיפיםקטנים)ד(,)ה(ו–)ו((צ

לבסוףמוצעלקבועהוראתמעברלענייןאופןעדכון
ההטבותבשנההראשונהשלאחרכניסתהחוקלתוקףוזאת

כדיליצוררציפות)סעיףקטן)ז((צ
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נכים שיקום אגף הוראת מכוח מיוחד תגמול התחילה יום ערב שקיבל נכה )ו(
מס'01צ85ימשיךלקבלו,ובלבדשהואממשיךלעמודבתנאיםלקבלתולפיההוראה

האמורהצ

לענייןהעדכוןהראשוןלאחריוםהתחילהשלתגמוליםלפיסעיף7ולחוקהעיקרי )ז(
כנוסחובסעיף12לחוקזהושלזכאויותנוספותלפיסעיף9א)ג(לחוקהעיקריכנוסחו
בסעיףו1לחוקזה,המדדהבסיסילגביכלתגמולאוזכאותנוספתיהיההמדדשלפיו
עודכנולאחרונהלפנייוםהתחילה,התגמולאוהזכאותהנוספת,לפיהחוקהעיקריאו
הוראותאגףשיקוםנכים;ולענייןזכאותנוספתשלאעודכנהכלללפנייוםהתחילה

-המדדשלחודשנובמבר2016צ

הטבהשניתנהלנכהאושהוחלטלאשרהלפנייוםהתחילה,הטבהשניתנהלפי )ח(
בקשהכאמורבסעיףקטן)ב()1(וכןהטבהשתינתןאושיוחלטלאשרהמכוחהוראותאגף
שיקוםנכיםלפניכניסתןלתוקףשלתקנותלפיפרקשני1אופרקשני2לחוקהעיקרי
כנוסחםבסעיףו1לחוקזה,לפיהעניין-יראואותןכאילוהןניתנו,ניתנותאוהוחלט
לאשרןלפיהחוקהעיקריכנוסחובחוקזה)להלן-החוקהעיקרי(,ויחולוהוראותאלה:

ניתנהלנכהלפנייוםהתחילההטבהמכוחהוראותאגףשיקוםנכיםשנקבע )1(
לגביהבהוראותכאמורכיהיאניתנתבאופןחד־פעמי-לאתאושרלובקשה

לקבלתאותההטבהאוהטבההדומהלהבמהותה,מכוחהחוקהעיקרי;

ניתנהלנכההטבהשנתיתאוהטבהחודשיתלפנייוםהתחילהמכוח )2(
הוראותאגףשיקוםנכים-ימשיךלקבלהלפיהוראותהחוקהעיקרי,ובלבד

שהואעומדבתנאיםהנדרשיםלקבלתהלפיהחוקהעיקרי;בסעיףקטןזה-

"הטבהחודשית"-הטבהשנקבעלגביהבהוראותאגףשיקוםנכיםכיהיאניתנת
מדיחודשבחודשו;

"הטבהשנתית"-הטבהשנקבעלגביהבהוראותאגףשיקוםנכיםכיהיאניתנת
אחתלשנה;

ניתנהלנכההטבהלתקופהמוגבלתמכוחהוראותאגףשיקוםנכיםלפני )3(
יוםהתחילהוהתקופהטרםהסתיימה-ימשיךלקבלהלפיהוראותהחוקהעיקרי
עדתוםהתקופההקבועהבחוקהעיקריאובהוראותאגףשיקוםנכים,לפי
העניין;לענייןזה,"הטבהלתקופהמוגבלת"-הטבהחודשיתאוהטבהשנתית
הניתנתלתקופהמוגבלתבהתאםלקבועבהוראתאגףשיקוםנכיםשמכוחה

ניתנתההטבה;

ניתנהלנכההטבהעתיתמכוחהוראותאגףשיקוםנכיםלפנייוםהתחילה )ו(
-ימשיךלקבלהלפיהוראותהחוקהעיקרי,ובלבדשמנייןהמועדיםלחישוב
מועדקבלתההטבההעתיתהבאה,יחלבמועדשבוקיבלהנכהאתההטבה
העתיתהקודמתלפיהוראותאגףשיקוםנכים;בפסקהזו,"הטבהעתית"-הטבה
הניתנתאחתלפרקזמןהקבועבהוראתאגףשיקוםנכיםשמכוחהניתנתההטבה;

ניתנהלנכההטבהאחרתמכוחהוראותאגףשיקוםנכיםערביוםהתחילה, )5(
יחולו,לפיהעניין,הוראותהחוקהעיקריאוהוראותאגףשיקוםנכים,בהתאם
להוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(;לענייןזה,"הטבהאחרת"-הטבהשהגורם

המוסמךלאשראותהקבעלגביהשאינההטבהכאמורבפסקאות)1(עד)ו(צ
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