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 309 .................... לחוק 23 עד 13 סעיפים - תשלומים: 'ד שער

 309 ........................ לחוק 13 סעיף - תגמולים לתשלום הזמן: 'א פרק
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 311 ............................ לחוק 14 סעיף - תגמול העברת איסור: 'ב פרק
 313 .......................... לחוק 15 סעיף - תגמול על עיקול איסור: 'ג פרק
 313 ................................................................................... הדין. 1
 313 . נכות לתגמ כספי על עיקול ביטול דחיית על ערעור רשות בקשת. 2
 315 ...................................... לחוק 16 סעיף - תגמול עיכוב: 'ד פרק
 315 ................................................................................... הדין. 1
 כסף סכומי לשיעורין ינוכו לפיה, המשיב החלטת על ערעור. 2

 קיבל שהוא והמענק מאחר, למערער המשולם החודשי מהתגמול
 315 ...................................... יתר תשלום כלל הרפואי רכבו להחלפת

 319 .......................... לחוק 17 סעיף - לגימלה הזכות פקיעת: 'ה פרק
 321 .................... לחוק 18 סעיף - תגמולים משלמים מאימתי: 'ו פרק
 321 ................................................................................... הדין. 1
 322 ................................................................................... יכלל. 2
 יש לפיה, טענתו את המבססת רפואית ראיה כל להוכיח המבקש על. 3

 322 .......... הקודמות השנים בגין 50% של נכות בגין תגמולים לו לשלם
 לו הוגשה לא כי, התגמולים קצין עמדת את קיבלה הערעור ועדת. 4

 323 ................. הנכים לחוק) ו(18 סעיף הוראות על המתבססת תביעה
 היא כאשר הוועדה בקביעה המשפט-בית להתערבות מקום אין. 5

 324 .................................................................. החלטתה את נמקה
 מועד את המסדירה הוראה קיימת לא הנכים לחוק 18 בסעיף. 6

 הסעיף יסוד על מתקבלת תביעה כאשר, התגמולים תשלום תחילת
 325 .......................................................................................ל"הנ
-הפוסט התופעות כי מציינת המערער של המחודשת תביעתו. 7

 326 ......................... שחלפו השנים במשך והחמירו הלכו טראומטיות
-אי כי לקבוע המאפשרת עובדתית תשתית המשפט-בית בפני אין. 8

 327 ...........................המערער של הנפשי ממצבו נבעה התביעה הגשת
 נכות דרגת למערער לקבוע מוסמכת העליונה הרפואית הוועדה אין. 9

 327 .........................................................זה במקרה רטרואקטיבית
 מצדיקות אשר הנסיבות להוכחת עליו הרובץ בנטל עמד המערער. 10

 328 ................................................. ההתיישנות קופתת הארכת את
 מדובר אין אולם. 50% בשעור גבוהה נפשית מנכות סבל המערער. 11

 329 ........ למציאות מחובר שאינו או המציאות את הבנתו שנפגמה במי
 מיום לשנה למעבר רטרואקטיבית לשלם רשאי אינו המשיב. 12

 330 .............................................................. חדשות ראיות שהוגשו
 כאשר  התגמולים קצין בהחלטת מתערב אינו המשפט-בית. 13

 331 ......................................................................... נכונה החלטתו
 להכרה כדין כתביעה 1970 משנת המנוח של במכתבו לראות יש. 14

 332 ............................... מהשירות כתוצאה לקה בה הסוכרת במחלת
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 את מזכה המנוחה פטירת מיום שנה תוך תגמולים בקשת. 15
 333 .................................................................. בתגמול המערערים

 קצין בידי היא תגמולים ישולמו מאימתי לקבוע הסמכות. 16
 334 ....................................... בחוק אחרת נקבע אם זולת התגמולים

 מוקדם בשלב עההתבי הגשת אי לפיה המשיב החלטת על ערעור. 17
 334 ........................... טראומטית הפוסט מתסמונת נובעת אינה יותר

 למועד בנוגע המחוזי המשפט-בית החלטת על, מינהלית עתירה. 18
 נקבעה להם תגמולים למפרע לשלם הביטחון משרד על ממנו אשר

 335 ............................................... נדחה הערעור - הנכה של זכאותו
 לתשלום המערער בקשת את דחה בה, המשיב החלטת על ערעור. 19

 341 ................. בחלקו התקבל הערעור - נצרך תגמול של רטרואקטיבי
 347 ............. לחוק 19 סעיף - שירות מכוח לנכה תגמול תחילת: 'ז פרק
 349 ............................ לחוק 20 סעיף - תגמול משלמים למי: 'ח פרק
 349 ................................................................................... הדין. 1
 349 ................................. שנפטר חייל של" משפחה בן"כ תגמולים. 2
 351 ........... לחוק א20 סעיף - נכה של פטירתו לאחר תגמולים: 'ט פרק
 351 ................................................................................... הדין. 1
 351 ................................................................................... כללי. 2
 352 ...................................... גמלאות כפל לקבל לאדם להתיר אין. 3
        זכויות לתבוע הימנעות משמעותו ל"מהמל קיצבה קבלת. 4

 353 ....................................................................................אחרות
 המוסד את מחייבות אינן והם כחסד היו המנוח שקיבל ההענקות. 5

 354 ......................................................................... לאומי לביטוח
 מתי או המנוח של נכותו הוכרה מתי לשאלה רלוונטיות כל אין. 6

 355 ............................................................................. כנצרך הוכר
 של בציבור ידועה להיחשב מנת-על משותפים חיים להוכיח יש. 7

 356 .................................................................................... המנוח
     פעם המשיב על מוטלת החודש 36 התגמול את לשלם החובה. 8

 357 ....................................................................................... אחת
 במשך המשתלם קבוע תגמול לבין זמני תגמול בין מבחין אינו החוק. 9

 358 ......................................................................... ארוכה תקופה
 זקיפת; שיקום מילוות סילוק; המדינה מאוצר - התשלום: 'י פרק

 361 .............................. לחוק 23 עד 21 סעיפים - קודמים תשלומים
 363 .......................... לחוק 29 עד 25 סעיפים - ארגון: 'ה שער

 363 ................................... לחוק 25 סעיף - תגמולים קציני: 'א פרק
 365 ...................................... לחוק 26 סעיף - ערעור ועדות: 'ב פרק
 365 ................................................................................... הדין. 1
 365 ................................................................................... כללי. 2
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 365 ......................... הטעמים - ערעור של משפט-בית התערבות-אי. 3
 367 ...................................... לחוק 27 סעיף - עזר סמכויות: 'ג פרק
 367 ................................................................................... הדין. 1
 367 ................................................................................... כללי. 2
 367 ............ סמויה חקירה או וידיאו לסרט להיזקק הוועדה סמכות. 3
 368 ..................................... התגמולים ועדת של שיפוטית חסינות. 4
 369 ........................................... וקלח 28 סעיף - דין סדרי: 'ד פרק
 369 ................................................................................... הדין. 1
 369 ................................................................................... כללי. 2
 בעניינים חבריה של ולניסיונם לידיעתם להיזקק סמכות. 3

 369 .......................................................................... שבמומחיותם
 370 .................................. הדין כללי לפי ערוכה שאיננה דעת-חוות. 4
 370 ................................................... לחוק 35 סעיף מול 28 סעיף. 5
 371 ........................ שבפניה הדעת-מחוות אחת כל לבחון וועדה על. 6
 - הסיבתי הקשר על דעת-חוות עם יחד נכות דרגת קביעת: 'ה פרק

 373 ................................................................... לחוק א28 סעיף
 373 ................................................................................... הדין. 1
 373 ................................................................................... כללי. 2
-על ההחמרה שיעור את ולקבוע לשוב דורש הנכים לחוק א28 סעיף. 3

 374 .................................. סיבתי קשר בה שיש רפואית דעת-תחוו פי
 375 ............. הרפואית הוועדה החלטת על התבסס  התגמולים קצין. 4
    נסיבות לבין המנוח סבל ממנה המחלה בין סיבתי קשר ישנו. 5

 376 ................................................................................... פטירתו
 376 ............................. התאונה לבין הגב כאבי בין סיבתי קשר אין. 6
 האמור החישוב תוצאת של הנמקה מתחייבת ומקרה מקרה בכל. 7
 377 ................................................... בעלמא בקביעה להסתפק איןו
 קצין ידי-על שהוכרה נכות אחוזי לקבוע מוסמכת הרפואית הוועדה. 8

 377 .............................הצבאי השירות ידי-על נגרמה אשר התגמולים
 הקרוהן במחלת להכיר שלא התגמולים קצין החלטת על ערעורו. 9

 הצבאי השירות עקב הוחמרה או שנגרמה כמחלה סבל המערער ממנה
 378 ........................................................................ נדחה הערעור -

 שדחה, המחוזי המשפט-בית של דינו-פסק על ערעור רשות בקשת. 10
 העליונה הרפואית הוועדה של החלטתה על המבקש של ערעורו את

 381 ................................ נדחתה הבקשה - הנכים חוק פי-על הפועלת
 בקשה שדחה, לעבודה הארצי הדין-בית של החלטתו על עתירה. 11

        העתירה - ריהאזו הדין-בית של דינו-פסק על ערעור לרשות
 384 .................................................................................... נדחתה
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 נעתר לפיה, השלום המשפט-בית החלטת על לערער רשות בקשת. 12
, נוסף מומחה ומינה המשיב, התובע של לבקשתו המשפט-בית

 386 ............................... נדחתה הבקשה - הברכיים בתחום אורתופד
 הרפואיות הועדות החלטות על בערעורים דיונים להעברת בקשות. 13

 388 ....................... נדחו הבקשות - מקומית סמכות מחוסר העליונות
 סיבתי קשר - הנכים חוק לפי הערר ועדת של דינה-פסק על ערעור. 14
 בזמן לקרינה חשיפתו לבין המערער לקה בה הלוקמיה מחלת בין

 390 ............................................... התקבל הערעור - הצבאי שירותו
 נכה" - הנכים חוק לפי עררים ועדת החלטת על ערעור רשות בקשת. 15

 394 .......................... נדחתה הבקשה - רניהסכיזופ מחלת בשל" נצרך
 להכרה המערער בקשת את דחה אשר, המשיב החלטת על ערעור. 16

 לגב בנוגע תלונותיו בין סיבתי קשר הוכח לא כי, משקבע בנכותו
 במהלך שהתרחשו אירועים בארבעה חבלותיו לבין וצוואר תחתון

 395 .................................................. נדחה הערעור - הצבאי ירותוש
 התביעה לסילוק, הביטחון משרד-ישראל מדינת, 4 הנתבעת בקשת. 17
 וטיפול באבחון הנתבעות של התרשלותן בגין היתה התביעה - הסף-על
          שההבק - התובעת סבלה ממנה) UPJ( מולדת חסימה של

 399 ................................................................................. התקבלה
 ליקוי בין סיבתי קשר אין לפיה, המשיב החלטת על ערעור. 18

 הערעור - במשטרה שירותו תנאי לבין המערער של והטנטון השמיעה
 403 ...................................................................................... נדחה

 מעמידה לפטור" נכה כרטיס - הסף-על התביעה למחיקת בקשה. 19
 407 ......................................................... התקבלה הבקשה -" בתור

 להכרת המערער תביעת את שדחתה, המשיב החלטת על ערעור. 20
 408 ............. התקבל רעורהע - גב וכאבי סוכרת - הנכים חוק לפי זכות

 כאבי בין קשר אין כי, המשיב קבע בה, המשיב החלטת על ערעור. 21
 411 ...נדחה הערעור - במשטרה שירותו לבין, המערער של התחתון הגב

 ולמנות, הרפואית הוועדה קביעת את לסתור ראיות להביא בקשה. 22
 412 ......................... התקבלה הבקשה - האורטופדיה בתחום מומחה

 להכרה המערער בקשת את דחה אשר, המשיב החלטת על ערעור. 23
 414 ............................................... נדחה הערעור - גב כאבי - בנכותו

 המערער תביעת את המשיב דחה בה, המשיב החלטת על ערעור. 24
 בו, העבודה לשעות מחוץ שקרה חבלתי אירוע בעקבות כנכה בו להכיר

 416 ................................ נדחה הערעור - ימין בקרסול המערער נחבל
 בין סיבתי קשר אין לפיה, התגמולים קצין החלטת על ערעור נדון. 25

 תנאי לבין הגיוס טרם עוד המערער סבל מהם התחתון הגב כאבי
 418 ......................... נדחה הערעור - ספונדילוליזיס -  הצבאי השירות
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 ההפרעה בין סיבתי קשר אין לפיה, המשיב החלטת על ערעור. 26
 הערעור - בשירותו המערער שעבר תאונות לבין המתני השדרה בעמוד
 421 ...................................................................................... נדחה

 וברונכיוליטיס הריאות דלקת כי, המשיב החלטת על ערעור. 27
 ועקב הצבאי שירותו בתקופת החמירו המערער של טרנסאובלי

 היא השירות חשבון שעל ההחמרה וכי, המערער של הצבאי שירותו
 421 ............. התקבל הערעור - הכוללת הנכות מדרגת 75% של בשיעור

 425 ...................... לחוק 29 סעיף - רפואיות ועדות של הרכבן: 'ו פרק
 427 . לחוק ג35 עד 30 סעיפים -  בהן וההחלטה הבקשות: 'ו שער

 427 ............................................. לחוק 30 סעיף - בקשות: 'א פרק
 427 ................................................................................... הדין. 1
 427 ................................................................................... כללי. 2
 428 ............................... "התביעה הגשת יום" ומהו" תביעה" מהי. 3
 הבקשה הוגשה בו כיום" התביעה הגשת יום" התביעה את לפרש יש. 4

 428 ............................................................... הנצרך תגמול לקבלת
 431 ............................... לחוק 31 סעיף - בבקשות ההחלטה: 'ב פרק
 431 ................................................................................... הדין. 1
 431 ....................................................................... הנמקה חובת. 2
 432 ........................................................ "בהקדם" פסיקה חובת. 3
 433 ..................... לחוק א31 סעיף - החלטה למתן עד מילווה: 'ג פרק
 - רשומה בחבלה התיישנות מועד הארכת - תביעות התיישנות: 'ד פרק

 435 ........................................................ לחוק א32 -ו 32 סעיפים
 435 ................................................................................... הדין. 1
 436 ................................................................. התיישנות תקופת. 2
 436 .......................... סופית החלטה ניתנה אם אף - חדשה החלטה. 3
 437 ................................... מועדים להאריך תגמולים קצין סמכות. 4
 437 ..................................................................... "צדק-שיקולי. "5
 437 ....................................... שנים שלוש םבתו מתיישנת התביעה. 6
 מועד את להאריך יש כי להוכיח הנטל את להרים המערער על. 7

 439 ............................................................................. ההתיישנות
 439 ...................... הסכיזופרניה של מחלות על חלה לא ההתיישנות. 8
 440 ....................................................... רשומה חבלה להוכיח יש. 9

 בין סיבתי קשר ויש היות ראיותיו את להביא למערער לאפשר יש. 10
 441 .................. כיום לוקה הוא ממנה הלב מחלת לבין הצבאי שירותו

 תקופת את להאריך, ניתן לא כלשהי רשומה חבלה בהיעדר. 11
 441 ............................................................................. ההתיישנות

 מאחר חוקב הקבועה ההתיישנות תקופת את להאריך ניתן לא. 12
 442 ................. א32 סעיף מכוח החוק תנאי במצטבר מתקיימים שלא
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 נפסדת הינה המשיב בסיכומי לראשונה ההתיישנות טענת העלאת. 13
 443 ........................................................................... ראויה-ובלתי

 444 ..................................... התיישנות - הסף-על למחיקה בקשה. 14
 לכאורה רפואית רשלנות בגין תביעה - הסף-על תביעה מחיקת. 15

 446 ...................................... באוזן נקב לסגירת ניתוח ביצוע במהלך
 תקופת חישוב לצרכי הימים מניין תחילת מועד למעשה מהו. 16

 447 ......................................... ?מיטיב - מעביד בתביעת ההתיישנות
 א32 בסעיף שנקבעו המצטברים התנאים של התקיימותם סוגיית. 17

 448 ............................................................................ הנכים לחוק
 במסמכים לראות אין לפיה, התגמולים קצין החלטת על ערעור. 18

 המהווים ממצאים" או" חדשות עובדות"כ המערער שהעביר הנוספים
 449 ... נדחה הערעור -) PTSD( טראומתית פוסט הפרעה -" חדשה ראיה

 453 ........................ לחוק 33 סעיף - ערעור ועדת לפני ערעור: 'ה פרק
 453 ................................................................................... הדין. 1
 453 ................................................................................... כללי. 2
 454 ........................................ מועד הארכת - הערעור הגשת מועד. 3
 בהשגה והסמכות הנכים בחוק הקבועה הדרך את לעקוף ניתן לא. 4

 454 ..................... הערעורים ועדת הינה התגמולים קצין החלטת כנגד
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 691 ............................. לחוק 7 סעיף - משפחה לבני והטבות תגמול. 2
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 703 ................................................................................... הדין. 1
 703 ................................................................................... כללי. 2
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	2. המועד הראוי לתחילת תשלום תגמול נצרך
	3. הלכה פסוקה
	3.1 כאשר הבקשה לתשלום התגמול הוגשה הרבה לאחר חלוף שנה מיום השחרור, אזי התשלום יתבצע מיום הגשת התביעה ואילך
	3.2 תגמול חפ"ר (חוסר פרנסה) ישולם לנכה מחוסר פרנסה
	3.3 המערער לא עשה כל שביכולתו כדי לקבל הכנסה
	3.4 על המשיב להוכיח כי עשה כל שביכולתו להתפרנס והפסקת עבודתו היא בשל מצבו הרפואי
	3.5 אין מחלוקת כי את התגמולים על-פי החוק והתקנות יש לשלם באופן רטרואקטיבי
	3.6 אין לכפות על המשיב לשקם את העורר


	פרק ח': תגמולים מיוחדים - סעיף 7 לחוק
	1. הדין
	2. פרשנות סעיף 7ג לחוק
	3. הלכה פסוקה
	3.1 תכלית סעיף 7 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), לשלול את זכאותו של מי שנפגע ללא רישיון על-מנת להרתיע
	3.2 תגמול נצרך הוא הגבוה שבתגמולי הקיום
	3.3 התובע יגיש בקשה לקצין תגמולים ועל המשיב לתת החלטה בתביעה
	3.4 נכה נצרך יזכה לתגמול (אחיד) מוגדל ללא כל קשר להכנסותיו
	3.5 סעיף 7ד לחוק הנכים גובר על הוראות סעיף 7(א) לחוק הנכים
	3.6 נכים מעל גיל 50 יהיו זכאים רק לתגמול בסיסי עם תוספת פרישה מוקדמת
	3.7 ההבדל בין "תגמול מתבגר" ל"תגמול נצרך"


	פרק ט': נכים שהגיעו לגיל פרישה - סעיף 7א לחוק
	פרק י': תוספת למימון צרכים מיוחדים - סעיף 7ב לחוק
	פרק י"א: תוספת לנכה בגיל 55 ויותר - סעיף 7ג לחוק
	פרק י"ב: תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת - סעיף 7ד לחוק
	פרק י"ג: סייג; שני הורים ממין אחד והורים זקנים - סעיף 7ה ו - 8 לחוק
	פרק י"ד: התנהגות רעה של נכה - סעיף 9 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. נכה שהתנהגות רעה חמורה מצידו אשר גרמה לנכותו, לא יחולו עליו טובות הנאה כל שהן
	4. באם הליקוי הנפשי לא היתה ביריונות לשמה אזי אין התנהגות זו כהתנהגות רעה וחמורה שכן נבעה מדחפים נפשיים
	5. נקודת המוצא של החוק הינה כי כל אדם שנפגע במהלך ועקב שירותו הצבאי, וכתוצאה מפגיעה זו נותר נכה, יזכה בתגמולים
	6. אין לנהוג במערער בשונה מ"האזרח מן השורה", בכל הקשור לשלילת הפיצוי עקב התנהגות רעה חמורה
	7. התנהגות רעה חמורה שוללת את זכויותיו של המערער לתגמולים


	שער ג': קביעת נכות - סעיפים 10 עד 12א לחוק
	פרק א': קביעת דרגת נכות - סעיף 10 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ"ו-1965
	4. תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969
	5. כיצד יש לעגל את שיעור הנכות המשוקללת כאשר היא כוללת חלקי אחוזים?
	6. הסמכות להחליט בעניין שיעור הנכות של המשיב נתונה לוועדה הרפואית בלבד
	7. הוועדה אינה יכולה לקבוע נכוּת כזמנית או להפוך נכוּת קבועה לזמנית משום סירוב של הנכה לבצע טיפול רפואי שהומלץ על-ידה
	8. הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדה רפואית בדרג ראשון, רשאי לערור על החלטת וועדה זו לוועדה רפואית עליונה
	9. על החלטתו של קצין התגמולים ניתן היה להגיש ערעור לועדת הערעורים
	10. קביעת הנכות תהיה, אף היא, מושפעת מההתפתחות והשינויים במדע הרפואה
	11. תקנות "ישנות" שפג תוקפן, עלולה לגרום לעיוות דין לנכה
	12. התיישנות למעלה מ- 25 שנה דינה דחיה
	13. הוועדה רפואית תקבע מזמן לזמן את דרגת נכותו של הנכה
	14. שינוי דרגת נכות בהתחשב במצבו של האיבר השני
	15. ערעור על פסק-דינה של ועדת הערר לפי חוק הנכים - הצגת ראיה חדשה
	16. ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפיה נדחה ערעורה של המערערת על החלטת קצין התגמולים לדחות את תביעתה להכיר בה כנכה לפי חוק התגמולים (נכים ושיקום) בשל מחלת הסוכרת מסוג 1
	17. האם יש מקום להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר או להחזיר את עניינו לוועדה באותו הרכב?
	18. ערעור על פסק-הדין של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) במסגרתו נדחה ערעור שהגישה המערערת על החלטת קצין התגמולים

	פרק ב': תגמולים לנכה לפי חוק זה ולפי חוק נפגעי איבה - סעיף 10א לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	2.1 הקשר בין מצבה הנפשי לבין פעולת האיבה הינו נרחב והוא מחייב דיון נוסף
	2.2 על הוועדה לבחון את מצבה של המשיבה היום, ולקבוע האם הוא שונה ממצבה עובר לפגיעה
	2.3 בית-הדין אינו מוסמך להתערב בהחלטתה אלא אם מצא כי נפלה בה טעות
	2.4 בהיעדר תיאור של הצלקת, לא ניתן לקבוע האם הוועדה הפעילה שיקול-דעתה באופן סביר


	פרק ג': סירוב לקבל טיפול רפואי - סעיף 11 לחוק
	פרק ד': וועדה רפואית עליונה - סעיף 12 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	2.1 הוועדה הרפואית העליונה מוסמכת לבחון מחדש את החלטתה של הוועדה הרפואית
	2.2 המבקש רשאי לערער על החלטת הוועדה העליונה לפני בית-המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד
	2.3 התיק יוחזר אל הוועדה הרפואית העליונה על-מנת שתיקבע לו דרגת נכות
	2.4 אין חובה כללית שוועדה עליונה הדנה בדרגת הנכות, תהא מורכבת מחברים מומחים בלבד
	2.5 הגשת ערעור לבית-המשפט המחוזי על החלטת ועדה רפואית העליונה הינו 45 יום ממועד קבלת ההחלטה
	2.6 קביעת הוועדה הנוגעת לקביעת הקשר הסיבתי הינה קביעה רפואית שבית-משפט אינו נוהג להתערב בה
	2.7 אין חובה על הוועדה הרפואית העליונה לאמץ חוות-דעת רפואית מסויימת
	2.8 בית-המשפט אינו מוסמך להתערב בהחלטת הוועדה העליונה
	2.9  לא כל ההחמרה בפגימה נובעת מן השירות
	2.9 האם התקיים פגם משפטי בהחלטת הוועדה הרפואית העליונה?

	3. ערעור בשאלה של מתן נכות נפרדת במקרה זה בגין כאבים ושינויים שחיקתיים בנוסף לקביעה של 40% נכות בשל הגבלת יישור הברך
	4. טענות לדחיית תביעה על-הסף - חוסר סמכות עניינית ומקומית
	5. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לערריםכי המערער זכאי ל- 15% נכות זמנית וכי לא נותרה לו נכות יציבה בגין פגיעתו בעבודה
	6. דחיית תביעה על-הסף - סמכות עניינית
	7. האם היה מקום לקזז את המענק מהנכות הזמנית שנקבעה בהחמרת המצב?
	8. ערעור על דחיית תביעת התובעת לתשלום תגמול פרישה מוקדמת
	9. תביעה המכוונת כנגד החלטת "וועדה רפואית לעררים - קרנות הפנסיה" כי לתובע נכות מלאה בשיעור 100%, כאשר החלוקה היא 30% בגין תאונת עבודה ו- 70% בגין מחלותיו
	10. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר התאימה למערער נכות רפואית בשיעור 19.25% ולא הפעילה בעניינו את תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי
	11. בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על החלטת וועדה רפואית עליונה שלא להכיר בהחמרה במצבו הנפשי - סכיזופרניה - הערעור נדחה
	12. עתירה שעניינה שיעור הנכות שנקבעה לעותר על-ידי הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק הנכים - העתירה נדחתה
	13. בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, שקיבל את הערעור על פסק-דינה של ועדת הערעורים על-פי חוק הנכים, וקבע, כי המבקשת לא תוכר כנכת צה"ל - הבקשה התקבלה
	14. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה - פגיעה שורשית - הערעור נדחה

	פרק ה': ערעור לפני בית-המשפט המחוזי - סעיף 12א לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. על מבקש הרשות להראות כי הבקשה מגלה חשיבות או מעוררת סוגיה משפטית כללית
	4. בית-המשפט יתערב כאשר ישנם פגמים בהחלטת הוועדה
	5. טוב היה עושה בית-המשפט המחוזי אם היה מורה על השבת הדיון בעניינו של המבקש לגורם המוסמך
	6. הוועדה רשאית שלא לקבל את ממצאים מחוות-דעת המומחה מנימוקים סבירים
	7. טענות עובדתיות אין מקומן להתברר במסגרת ערכאת ערעור
	8. עיגול נכותו של המערער כלפי מטה מהווה טעות משפטית
	9. הוועדה תיבחן האם למערער נכות בגין כאביו בברכו השמאלית והאם יש להכיר בפגימה זו כנכות מוסבת
	10. עניינו של המערער יובא בפני וועדה בהרכב אחר, כדי שיראה כי אכן הצדק נעשה


	שער ד': תשלומים - סעיפים 13 עד 23 לחוק
	פרק א': הזמן לתשלום תגמולים - סעיף 13 לחוק
	פרק ב': איסור העברת תגמול - סעיף 14 לחוק
	פרק ג': איסור עיקול על תגמול - סעיף 15 לחוק
	1. הדין
	2. בקשת רשות ערעור על דחיית ביטול עיקול על כספי גמלת נכות

	פרק ד': עיכוב תגמול - סעיף 16 לחוק
	1. הדין
	2. ערעור על החלטת המשיב, לפיה ינוכו לשיעורין סכומי כסף מהתגמול החודשי המשולם למערער, מאחר והמענק שהוא קיבל להחלפת רכבו הרפואי כלל תשלום יתר

	פרק ו': מאימתי משלמים תגמולים - סעיף 18 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. על המבקש להוכיח כל ראיה רפואית המבססת את טענתו, לפיה יש לשלם לו תגמולים בגין נכות של 50% בגין השנים הקודמות
	4. ועדת הערעור קיבלה את עמדת קצין התגמולים, כי לא הוגשה לו תביעה המתבססת על הוראות סעיף 18(ו) לחוק הנכים
	5. אין מקום להתערבות בית-המשפט בקביעה הוועדה כאשר היא נמקה את החלטתה
	6. בסעיף 18 לחוק הנכים לא קיימת הוראה המסדירה את מועד תחילת תשלום התגמולים, כאשר תביעה מתקבלת על יסוד הסעיף הנ"ל
	7. תביעתו המחודשת של המערער מציינת כי התופעות הפוסט-טראומטיות הלכו והחמירו במשך השנים שחלפו
	8. אין בפני בית-המשפט תשתית עובדתית המאפשרת לקבוע כי אי-הגשת התביעה נבעה ממצבו הנפשי של המערער
	9. אין הוועדה הרפואית העליונה מוסמכת לקבוע למערער דרגת נכות רטרואקטיבית במקרה זה
	10. המערער עמד בנטל הרובץ עליו להוכחת הנסיבות אשר מצדיקות את הארכת תקופת ההתיישנות
	11. המערער סבל מנכות נפשית גבוהה בשעור 50%. אולם אין מדובר במי שנפגמה הבנתו את המציאות או שאינו מחובר למציאות
	12. המשיב אינו רשאי לשלם רטרואקטיבית למעבר לשנה מיום שהוגשו ראיות חדשות
	13. בית-המשפט אינו מתערב בהחלטת קצין התגמולים  כאשר החלטתו נכונה
	14. יש לראות במכתבו של המנוח משנת 1970 כתביעה כדין להכרה במחלת הסוכרת בה לקה כתוצאה מהשירות
	15. בקשת תגמולים תוך שנה מיום פטירת המנוחה מזכה את המערערים בתגמול
	16. הסמכות לקבוע מאימתי ישולמו תגמולים היא בידי קצין התגמולים זולת אם נקבע אחרת בחוק
	17. ערעור על החלטת המשיב לפיה אי הגשת התביעה בשלב מוקדם יותר אינה נובעת מתסמונת הפוסט טראומטית
	18. עתירה מינהלית, על החלטת בית-המשפט המחוזי בנוגע למועד אשר ממנו על משרד הביטחון לשלם למפרע תגמולים להם נקבעה זכאותו של הנכה - הערעור נדחה
	19. ערעור על החלטת המשיב, בה דחה את בקשת המערער לתשלום רטרואקטיבי של תגמול נצרך - הערעור התקבל בחלקו

	פרק ז': תחילת תגמול לנכה מכוח שירות - סעיף 19 לחוק
	פרק ח': למי משלמים תגמול - סעיף 20 לחוק
	1. הדין
	2. תגמולים כ"בן משפחה" של חייל שנפטר

	פרק ט': תגמולים לאחר פטירתו של נכה - סעיף 20א לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. אין להתיר לאדם לקבל כפל גמלאות
	4. קבלת קיצבה מהמל"ל משמעותו הימנעות לתבוע זכויות אחרות
	5. ההענקות שקיבל המנוח היו כחסד והם אינן מחייבות את המוסד לביטוח לאומי
	6. אין כל רלוונטיות לשאלה מתי הוכרה נכותו של המנוח או מתי הוכר כנצרך
	7. יש להוכיח חיים משותפים על-מנת להיחשב ידועה בציבור של המנוח
	8. החובה לשלם את התגמול 36 החודש מוטלת על המשיב פעם אחת
	9. החוק אינו מבחין בין תגמול זמני לבין תגמול קבוע המשתלם במשך תקופה ארוכה
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	11. העברת התובענה לבית-המשפט המוסמך - ועדת הערעורים
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	10. ערעור על החלטת המשיב לפיב אין מקום לשינוי החלטתו הקודמת לפיה כאבי גב תחתון של המערער החמירו בשיעור 20%
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	פרק ט': עיכוב זמני של התגמולים - סעיף 35ב לחוק
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	פרק ה': סמכות בית-דין לעבודה - סעיף 13 לחוק
	פרק ו': קביעת מועדים; ייצוג בפני בית-דין - סעיפים 13א ו- 14 לחוק
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	פרק א': תחולת חוק הביטוח - סעיף 15 לחוק
	פרק ב': תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח עקב מאורע אחר - סעיף 16 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. פרשנותו של סעיף 34 לחוק שירות המדינה
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	פרק א': טובות הנאה - סעיף 17ד לחוק
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	8. סמל ותעודה לנכים - סעיף 20א לחוק
	9. ביצוע - סעיף 21 לחוק
	10. תיאומים - סעיף 22 לחוק
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	פרק ג': מענק מיוחד - סעיף 14ב לחוק
	פרק ד': ביטוח בפני מחלה - סעיף 15 לחוק
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	4.1 התביעה לא מגלה עילה לפיצוי המערערת כניזוק משני על-פי אמות-המידה שנקבעו
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