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תיקון חוק
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בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב] ,1בסעיף - 43
( )1בסעיף קטן (א ,)1אחרי "התשנ"ד "1994-יבוא "(בסעיף זה  -חוק ביטוח בריאות
ממלכתי)";
()2

אחרי סעיף קטן (א )2יבוא:
"(א )3נכה בעל דרגת נכות מיוחדת כאמור בסעיף (7ד) זכאי לקבל לפי בחירתו,
נוסף על טיפול כאמור בסעיף קטן (א) ,טיפול על חשבון המדינה ,אף אם הטיפול
האמור אינו במחלה שחלה בה ,בחבלה שנחבל בה או במחלה שהחמירה
בתקופת שירותו עקב שירותו ,בכל עת שיתגלה צורך בטיפול כאמור ולפי כללים
שיקבע שר הביטחון באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
ואולם נכה כאמור לא יהיה זכאי לפי סעיף קטן זה לטיפול קוסמטי שמטרתו
יופי וטיפוח מראה הגוף.
(א )4לא יראו בבחירה של נכה לקבל טיפול כאמור בסעיף קטן (א )3כזכאות
לטיפול מכוח חיקוק אחר לעניין סעיף (3א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,ולא
יהיה בה כדי לשלול זכאות לטיפול לפי כל דין או הסכם ,לרבות חוזה ביטוח; בחר
הנכה לקבל את הטיפול לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או לפי כל דין או הסכם
כאמור ,וחלה עליו חובת השתתפות עצמית במימון הטיפול ,יקבל מהמדינה החזר,
לפי כללים שיקבע שר הביטחון ,ועד לגובה השתתפותו העצמית".
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התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד ( 2בדצמבר  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,779 -מיום כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי  ,)2013עמ' .980
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התשע"ב ,עמ' .158
ס"ח התש"ל ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .992

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'  ,)28התשע"ד*2013-
תיקון סעיף 7ה

.1

בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק העיקרי),
בסעיף 7ה ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,סעיף 7ג יחול על נכה שאינו מסוגל לעבוד במשך
תקופה שאינה עולה על  90ימים רצופים או שמסוגל לעבוד בהיקף משרה חלקי ,ואשר
בשל כך משולם לו תגמול לפי סעיף (43ב)(".)1
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