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  נכים

  1953–ג"תשי, )סמל הנכים(תקנות הנכים 

  תוכן ענינים
2 Go 1סעיף   פירושים  
2 Go 2סעיף   הרכב הועדה  
2 Go 3סעיף   ראיות  
2 Go 4סעיף   צורת הסמל  
2 Go 5סעיף   מתן הסמל  
2 Go 6סעיף   אישור הסמל  
2 Go 7סעיף   החזרת הסמל  
3 Go 8סעיף   השימוש בסמל  
3 Go 9סעיף   ייצור הסמל וסחר בו  
3 Go 10סעיף   עונשין  
3 Go 11סעיף   השם  
3 Go תוספת  
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  310רק פ

  כיםנ
  

  )12(1953–ג"תשי, )סמל הנכים(קנות הנכים ת

, 1949–ט"תש, )תגמולים ושיקום( לחוק הנכים 29 -א ו25פי הסעיפים לתוקף סמכותי ב  
  :אני מתקין תקנות אלה

  -תקנות אלה ב  .1

יר לו את לרבות אדם שהמנהל העב,  ראש אגף השיקום במשרד הבטחון-פירושו " מנהל"  
  ;כולן או מקצתן, סמכויותיו לפי תקנות אלה

  ירושיםפ
  1969–ט"תשכ' קת

 רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מקומי שנתמנו על פי תקנות -ושו רפי" רופא מוסמך"  
  ;1951–א"תשי, )טיפול רפואי(הנכים 

  ; סמל הנכים-פירושו " סמל"  

  .א לחוק25 ועדה שהוקמה לצורך סעיף -פירושו " ועדה"  

  רכב הועדהה  : בהרכב זהמנהל ימנה ועדהה  .2

  ;העובד משרד הבטחון שישמש כיושב ראש הועד  )1(

  ;רופא מוסמך  )2(

חבר שנתמנה מתוך המועמדים שיוצעו על ידי ארגון המייצג את המספר הגדול   )3(
  .ביותר של הנכים בארץ

ועדה רשאית לקבל כל ראיה שיכולה לדעתה לאשר או לסתור ראיה שהובאה בפניה ה  .3
  .מטעם מבקש הסמל

  איותר

  ורת הסמלצ  .סמל הוא כמתואר בתוספתה  .4

נכה הזכאי לענידת הסמל יינתן סמל אחד ללא תשלום וסמל נוסף בתשלום הוצאות ל  .5
אם היא תשוכנע שהסמל שניתן לו מקודם אבד או הושמד שלא , רכישתו כפי שתקבע הועדה

  .במתכוון

  לסמתן המ

  ישור הסמלא  :המנהל יתן לנכה הזכאי לענידת הסמל אישור בכתב ובו יירשמו  )א(  .6

  ;תו של הנכהח ושם משפשמו  )1(

  ;כתובת מגוריו  )2(

------------  
  .1298' עמ) 6.8.1953(ג "ה באב תשי" מיום כ379' ת מס"ורסמו קפ  )12(

  .837' עמ) 6.2.1969(ט "ח בשבט תשכ" מיום י2345' ת מס"וקנו קת
   

תאריך והרשות שקבעה לאחרונה את דרגת נכותו או את זכותו לענידת הסמל   )3(
  ;הקביעה

  ;המספר הסידורי של הסמל שניתן לו  )4(

  .תקופת תוקף האישור  )5(

  -נכה שניתן לו אישור בכתב כאמור חייב   )ב(  

  ;לשאת את האישור עמו בזמן שהוא עונד את הסמל שניתן לו  )1(

  .להראות את האישור למנהל בכל עת שיידרש לכך  )2(

  הסמל חזרתה נכות המזכתהו לענידת  פקעה מחמת היפסקו להיות בדרגתלכה שזכותו לענידת הסמנ  .7
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3  

יחזיר למנהל את הסמל ואת האישור שניתנו לו ואם הוא שילם עבור הסמל את הוצאות , הסמל
  .רשאי הוא עם החזרת הסמל לדרוש מהמנהל את תשלום ההוצאות כאמור, רכישתו

ל הדש השמאלי של בגדו ואם לבגדו אין עאלא , לא יענוד נכה את הסמל שניתן לו  )א(  .8
  .צד השמאלי של הבגד מעל לחזהעל ה, דש

  שימוש בסמלה

  .לא ימסור נכה את הסמל שניתן לו לאחר ולא ירשה לאחר להשתמש בו  )ב(  

  .לא יענוד אדם סמל ולא ישתמש בו אלא אם הוא נכה שניתן לו סמל מאת הועדה  )ג(  

אלא על פי רשיון בכתב מאת , ולא יסחור בו, בו צורת הסמלולא ייצר אדם דבר   )א(  .9
  .ם לתנאי הרשיוןהמנהל ובהתא

  יצור הסמלי
  סחר בוו

  .אלא על פי רשיון בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון, לא ייצר אדם סמל  )ב(  

  .לא יסחור אדם בסמל  )ג(  

י " ל-.50ם או קנס י חדש6 מאסר -דינו , 9 - ו8, 7, )ב(6עובר על הוראה מהוראות תקנות ה  .10
  .או שני הענשים כאחד

  ונשיןע

  שםה  ".1953–ג"תשי, )סמל הנכים(תקנות הנכים "תקנות אלה ייקרא ל  .11

  
  
  
   

  וספתת

  )4תקנה (

          -צורת הסמל   

  :יאור הסמלת

ושהמרחק בין קצוותיו במקום , םצבוע צבע אדו, רח ממתכת שצורתו כמצוייר לעילפ  
מ ומאחוריו " מ10מ והמרחק בין קצוותיו במקום הארוך ביותר הוא " מ13הרחב ביותר הוא 

, מ משולבת בענף זית ממתכת שצורתם כמצוייר לעיל"מ 26צמודה לו חרב ממתכת שארכה 
  .צבועים צבע כסף

  
  פנחס לבון  )1953 ביולי 23(ג "א באב תשי"י

  טחוןבממלא מקום שר ה    
  

  


