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שמתקיים  עוסקים  סוגי  לפטור  רשאי  המנהל  )ג( 
לגביהם האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי 
אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, 
דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים 

מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

בכל מקום, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד" ובמקום "התקופתי" יבוא  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף קטן )ז(, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במקום "1,500,000" יבוא  )ג( 
;"2,000,000"

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ד( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67)א( "; ")ח( 

בסעיף 75א -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, המילים "בדוח התקופתי" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף 117)א()6ב(, אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק   )4(
החייב בדיווח מפורט" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1 החוק   - )להלן   1  2007 התשס"ז- שואה,  לניצולי  הטבות   בחוק 
בסעיף 1, בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים 

"ולגבי ניצול שואה נזקק" יבוא "בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5(;" 

בסעיף 3)ב( לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 3

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "1,850 שקלים חדשים";  )1(

בפסקה )2(, במקום "ב–1 בינואר" יבוא "בחודש ינואר";  )2(

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

")5( מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה 
בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב–1 בדצמבר בכל שנה )בפסקה 
זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; 

לעניין זה - 

שמתקיים  עוסקים  סוגי  לפטור  רשאי  המנהל  )ג( 
לגביהם האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי 
אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, 
דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים 

מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

בכל מקום, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד" ובמקום "התקופתי" יבוא  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף קטן )ז(, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במקום "1,500,000" יבוא  )ג( 
;"2,000,000"

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ד( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67)א( "; ")ח( 

בסעיף 75א -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, המילים "בדוח התקופתי" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף 117)א()6ב(, אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק   )4(
החייב בדיווח מפורט" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

העיקרי(, 1  החוק   - )להלן   1  2007 התשס"ז- שואה,  לניצולי  הטבות   בחוק 
בסעיף 1, בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים 

"ולגבי ניצול שואה נזקק" יבוא "בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5(;" 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3בסעיף 3)ב( לחוק העיקרי -2 

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "1,850 שקלים חדשים";  )1(

בפסקה )2(, במקום "ב–1 בינואר" יבוא "בחודש ינואר";  )2(

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

")5( מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה 
בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב–1 בדצמבר בכל שנה )בפסקה 
זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; 

לעניין זה - 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 811, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(, עמ' 56 

ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ב, עמ' 583   1
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"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007 "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:3 תיקון סעיף 4

")4( מענק הטבות כאמור בסעיף 3)ב()5( "

בסעיף 5)א( לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 5

לסיוע  זכאי  "ואשר  יבוא  להלן:"  כמפורט  להטבות  גם  "זכאי  במקום  ברישה,   )1(
בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי גם לתוספת בשיעור של 10% מסכום 

הסיוע שהוא זכאי לו ";

פסקאות )1( ו–)2( - יימחקו   )2(

בסעיף 5א)ב( לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 5א

בפסקה )2(, במקום "בסעיף 5)א()1(" יבוא "בסעיף 3)ב()5(";  )1(

בפסקה )3(, במקום "בסעיף 5)א()2(" יבוא "בסעיף 5)א("   )2(

בסעיף 7)א( לחוק העיקרי, במקום "5)א()2(" יבוא "5)א(" 6 תיקון סעיף 7

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

תחילתו של חוק זה ביום א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014( )להלן - יום 7  )א( 
התחילה(, והוא יחול על מענק הטבות וקצובת הבראה כמשמעותם בחוק העיקרי, 
2014 ישולם בחודש  2014 ואילך; ואולם מענק הטבות לשנת  המשולמים בעד שנת 

פברואר 2014  

מי שקיבל מענק הטבות לשנת 2014 לפי סעיף 5)א()1( לחוק העיקרי כנוסחו ערב  )ב( 
יום התחילה, לא ישולם לו מענק הטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בעד אותה 

תקופה 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 3)ב()1( לחוק העיקרי, כנוסחו  )ג( 
בסעיף 2)1( לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק זה, והוא יחול על קצבה 

המשולמת בעד החודש האמור ואילך 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מי שהרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק העיקרי  )ד( 
הכירה בזכאותו לקבלת הטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי בעד שנת 2013, יהיה 
זכאי לקבל מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)3( לחוק זה, 
בעד שנת 2013, ובלבד שלא קיבל מענק הטבות כאמור בסעיף 5)א()1( לחוק העיקרי, 
כנוסחו ערב יום התחילה, בעד אותה שנה; מענק הטבות בעד שנת 2013 ישולם לזכאי 
לפי סעיף קטן זה עד תום החודש שלאחר החודש שבו חל יום פרסומו של חוק זה או 

שבו הכירה הרשות המוסמכת בזכאותו, לפי המאוחר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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