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חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 16(, התשע"ב—2012*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז—1957  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה 1 תיקון סעיף 1
"נצרך", במקום "נצרך" יבוא "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה" 

בסעיף 4א לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 4א

בכל מקום, במקום "נכה נצרך" יבוא "נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה",   )1(
ובמקום "תגמול לנצרך" יבוא "תגמול מוגדל לפי הכנסה";

בסעיף קטן )א(, במקום "היה נצרך" יבוא "היה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה";  )2(

לפי  מוגדל  לתגמול  "נכה  יבוא  לנצרך"  לתגמול  "נכה  במקום  )ד(,  קטן  בסעיף   )3(
הכנסה" 

בסעיף 4ב לחוק העיקרי —3 תיקון סעיף 4ב

בכותרת השוליים, במקום "תגמול לנצרך" יבוא "תגמול מוגדל לפי הכנסה";  )1(

במקום "ינוכה מהתגמול לנצרך" יבוא "ינוכה מהתגמול המוגדל לפי הכנסה",   )2(
ובמקום "התגמול לנצרך" יבוא "התגמול המוגדל לפי הכנסה"  

בסעיף 4ג לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 4ג

בכל מקום, במקום "תגמול לנצרך" יבוא "תגמול מוגדל לפי הכנסה";  )1(

במקום "לתגמול לנצרך" יבוא "לתגמול כאמור"   )2(

בסעיף 4ג1 לחוק העיקרי —5 תיקון סעיף 4ג1

במקום כותרת השוליים יבוא "תגמול לפי הכנסה";   )1(

בכל מקום, במקום "נכה נזקק" יבוא "נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה";  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "לנכה נזקק" יבוא "לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה"   )3(

תיקון חוק נכי 
 המלחמה בנאצים

- מס' 16

בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד—1954  2 —6 

בסעיף 1 —  )1(

בהגדרה "בן משפחה של נכה", בפסקה )3()א( שבה, במקום "נצרך" יבוא  )א( 
"שמתקיימים לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה"";

בהגדרה "עומד ברשות עצמו", במקום "ואיננו נצרך" יבוא "ולא מתקיימים  )ב( 
לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה""; 

בהגדרה "נצרך", במקום "נצרך" יבוא "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה"; )ג( 

בסעיף 4ג, בכל מקום, במקום "נצרך" יבוא "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה";  )2(

בסעיף 4ד —  )3(

במקום כותרת השוליים יבוא "תגמול לפי הכנסה";  )א( 

בכל מקום, במקום "נזקק" יבוא "זכאי לתגמול לפי הכנסה"; )ב( 

בסעיף קטן )א(, במקום "נצרך" יבוא "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה"; )ג( 

בסעיף 10, במקום "הוא נצרך" יבוא "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה";  )4(

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 434, מיום ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(, עמ' 80 

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשס"ח, עמ' 81   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשס"ח, עמ' 81   2
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בסעיף 24ב, המילה "נזקק" — תימחק   )5(

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו 7 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב—2012*

פרק א': מטרת החוק

מטרתו של חוק זה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות אתיופיה 1 מטרת החוק

פרק ב': פרשנות
בחוק זה —2 הגדרות

"הארכיון" — ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 26;

בחוק  כהגדרתם   — המדינה"  ממוסדות  ו"מוסד  ארכיוני"  "חומר  "הגנזך",  "הגנז", 
הארכיונים, התשט"ו—1955  1 )להלן — חוק הארכיונים(;

"המכון" — המכון לחקר מורשת יהדות אתיופיה שהוקם לפי סעיף 19;

"המרכז" — מרכז לחקר ושימור מורשת יהדות אתיופיה;

"מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" — כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח—1958  2;

"השר" — שר התרבות והספורט 

פרק ג': המוסדות

סימן א': המרכז

יוקם מרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה 3 הקמת המרכז )א( 

המרכז יכלול את המכון והארכיון  )ב( 

המרכז יפעל, בין השאר, לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים ושל חומר ארכיוני  )ג( 
בנוגע למורשת יהדות אתיופיה ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהדות 

אתיופיה, לרבות תיעוד לגבי יוחסין 

המרכז הוא תאגיד 4 מעמד המרכז )א( 

המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח—1958 ]נוסח  )ב( 
משולב[  3  

למרכז תהיה מועצה בת 15 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:5 המועצה )א( 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 256, מיום כ"ה בתמוז התשס"ח )28 ביולי 2008(, עמ' 476 

ס"ח התשט"ו, עמ' 14   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   2

ס"ח התשי"ח, עמ' 92   3

בסעיף 24ב, המילה "נזקק" — תימחק   )5(

תחילהתחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו 7 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב—2012*

פרק א': מטרת החוק

מטרת החוקמטרתו של חוק זה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות אתיופיה 1 

פרק ב': פרשנות

הגדרותבחוק זה —2 

"הארכיון" — ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 26;

בחוק  כהגדרתם   — המדינה"  ממוסדות  ו"מוסד  ארכיוני"  "חומר  "הגנזך",  "הגנז", 
הארכיונים, התשט"ו—1955  1 )להלן — חוק הארכיונים(;

"המכון" — המכון לחקר מורשת יהדות אתיופיה שהוקם לפי סעיף 19;

"המרכז" — מרכז לחקר ושימור מורשת יהדות אתיופיה;

"מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" — כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח—1958  2;

"השר" — שר התרבות והספורט 

פרק ג': המוסדות

סימן א': המרכז

יוקם מרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה 3  הקמת המרכז)א( 

המרכז יכלול את המכון והארכיון  )ב( 

המרכז יפעל, בין השאר, לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים ושל חומר ארכיוני  )ג( 
בנוגע למורשת יהדות אתיופיה ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהדות 

אתיופיה, לרבות תיעוד לגבי יוחסין 

המרכז הוא תאגיד 4  מעמד המרכז)א( 

המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח—1958 ]נוסח  )ב( 
משולב[  3  

למרכז תהיה מועצה בת 15 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:5  המועצה)א( 

ספר החוקים 2352, ט' בניסן התשע"ב, 2012 4 1




