
 נכים

 0111-ו"תשנ, (אחוזים 01עד  01מענק לנכים שדרגת נכותם )תקנות הנכים 

 תוכן ענינים
2 Go 1סעיף  הגדרה  
2 Go 2סעיף  11%עד   11%לום מקדמה לנכה שדרגת נכותו תש  
2 Go  שיעור ניכוי מקדמה לנכה שנקבעה לו  דרגת נכות העולה  על

11% 
  3סעיף 

2 Go  4סעיף  11%שיעור ניכוי מענק לנכה שנקבעה לו דרגת נכות העולה על  
2 Go 5סעיף  חישוב סכום התגמול שינוכה  
2 Go 6סעיף  תחילה  

 



 כיםנ
 

 *0111-ו"תשנ, (אחוזים 01עד  01מענק לנכים שדרגת נכותם )קנות הנכים ת

 0191-ט"תשי, (תגמולים ושיקום)לחוק הנכים  44-ג ו4, א4תוקף סמכותי לפי סעיפים ב 
אני מתקין תקנות , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, (החוק - להלן[ )נוסח משולב]

 :אלה

הזכאי לתגמולים בדרך של  01%עד  01%-נכה שדרגת נכותו מ -" נכה", תקנות אלהב .1
 .ג לחוק4עד  4לפי סעיפים , מענק

ג לחוק יהיה סכום השווה 4לים רשאי לשלם לנכה לפי סעיף ויעור המקדמה שקצין התגמש .2
במספר החודשים שיחלפו עד למועד  01%התגמול החודשי המשולם לפי דרגת נכות של למכפלת 

 .שנקבע לבדיקת הנכה לשם קביעת דרגת נכותו מחדש

ובבדיקה שנערכה לשם קביעת דרגת נכותו מחדש נקבעה לו דרגת  הכה שקיבל מקדמנ .3
ינוכה מתגמוליו , והוא זכאי לתגמולים לפי דרגת הנכות החדשה שנקבעה 01%נכות העולה על 

מדי חודש סכום שלא יעלה על עד פי ארבעה מסכום התגמול החודשי ששימש בסיס לקביעת סכום 
 .המקדמה שקיבל

והוא זכאי לתגמולים  01%כה שקיבל מענק ולאחר מכן נקבעה לו דרגת נכות העולה על נ .4
לה על עד פי ארבעה ינוכה מתגמוליו מדי חודש סכום שלא יע, לפי דרגת הנכות החדשה שנקבעה

 .מסכום התגמול החודשי ששימש בסיס לקביעת סכום המענק שקיבל

סכום התגמול שינוכה יחושב לפי שיעור התגמול המעודכן שבתוקף  4-ו 3ענין תקנות ל .5
 .ביום הניכוי

 .בחודש שלאחר פרסומן 0-חילתן של תקנות אלה בת .6

 
 שמעון פרס (0111באפריל  01)ו "בניסן תשנ' ל
 שר הביטחון   

 

 

 

 

                                                      

 .420' עמ 1.9.0111מיום  9444' ו מס"ת תשנ"קורסמו פ *

 גדרהה

שלום מקדמה לנכה ת
  11%ו תשדרגת נכו

 11%ד ע

יעור ניכוי מקדמה ש
 לנכה שנקבעה לו 

רגת נכות העולה ד
 11%על 

יעור ניכוי מענק ש
קבעה לו נה שלנכ

דרגת נכות העולה 
 11%על 

ב סכום וישח
 התגמול שינוכה

 חילהת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5748.pdf

