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חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3, ברישה, 1 תיקון סעיף 3
במקום "שלושה" יבוא "כל" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:2 תיקון סעיף 4

")א1( סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ–2,200 שקלים 
חדשים "

אחרי סעיף 4ג1 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 4ג2

"מענק הטבות לנכה 
הזכאי לתגמול 

מוגדל לפי הכנסה 
או לתגמול לפי 

הכנסה

לנכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה ולנכה הזכאי 4ג2  )א( 
לתגמול לפי הכנסה ישולם, עד 10 בפברואר של כל שנה, נוסף 
על האמור בסעיפים 4א או 4ג1, לפי העניין, מענק הטבות שנתי 
בסכום של 2,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן ב–1 
בדצמבר בכל שנה )בסעיף זה - יום העדכון(, בהתאם לשיעור 

עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה;

 1 יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - הבסיסי"  "המדד 
בדצמבר 2014;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון 

מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 4א או 4ג1 כי מתקיימים בו  )ב( 
תנאי הזכאות לקבלת תגמול מוגדל לפי הכנסה או תגמול לפי 
הכנסה, לפי העניין, יהיה זכאי למענק הטבות שנתי לפי סעיף 
זה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל 
ב–1 בינואר של אותה שנה שבה הגיש את הבקשה לקבלת 
תגמול מוגדל לפי הכנסה או תגמול לפי הכנסה, לפי העניין "

בסעיף 4ה לחוק העיקרי, בסופו יבוא "לרבות הסכום האמור בסעיף 4)א1(" 4 תיקון סעיף 4ה

אחרי סעיף 4ה לחוק העיקרי יבוא:5 הוספת סעיף 4ו

הגדלת 4ו "שמירת הטבות עקב  הכנסה  הבטחת  גמלת  לקבל  שהפסיק  נכה 
להטבה  זכאי  להיות  יוסיף   ,4 סעיף  לפי  המשולם  התגמול 
נלווית שניתנה לו לפני הגדלת התגמול, אלא אם כן חדלה 
ניתנה;  שמכוחן  ההוראות  לפי  הנלווית  להטבה  הזכאות 
מי שזכאי להטבה נלווית, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה 
הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, יהיה זכאי 

להטבה בשיעור הגבוה מביניהן; לעניין זה -

נתמך  גוף  או  מתוקצב  גוף  וכן  הממשלה,   - ציבורי"  "גוף 
כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-

;2 1985

"גמלת הבטחת הכנסה" - גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, 
לפי הכנסה  השלמת  גמלת  או   התשמ"א-1980 3, 
ושאירים זקנה  גמלאות  מתן  בדבר  להסכם   9 סעיף 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2014 ביוני   9( התשע"ד  בסיוון  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 866, מיום י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014(, עמ' 558 

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ב, עמ' 582   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   3
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מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 4;

גמלה  תשלום  שאינם  מענק,  או  הטבה   - נלווית"  "הטבה 
חודשית, הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח 
הסכם לפי  ציבורי  גוף  ידי  על  או  הסדר  או  דין   כל 

או נוהג "

בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי "תשי"ד-1954" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה 6 תיקון סעיף 9
להם ההחלטה" 

בסעיף 9א לחוק העיקרי, אחרי "משפטית בלבד" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה 7 תיקון סעיף 9א
להם ההחלטה" 

בסעיף 10)א( לחוק העיקרי, במקום "עם תום כל שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת 8  תיקון סעיף 10
הנכות" יבוא "עם תום שישה חודשים מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד 
מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי 

להשפיע על דרגת הנכות של הנכה"  

בסעיף 11א לחוק העיקרי - 9 תיקון סעיף 11א

בסעיף קטן )א()1(, במקום הסיפה החל במילים "ובכפוף לשינויים" יבוא "מתום   )1(
התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 2,000 

שקלים חדשים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( סכום התגמול המשתלם לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ–2,000 שקלים 
חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי פסקה )1( של הסעיף 

הקטן האמור יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד "

בסעיף 17 לחוק העיקרי -10 תיקון סעיף 17

בסעיף קטן )א(, במקום "תוך שלושים ימים" יבוא "בתוך שישים ימים" ובמקום   )1(
"ארבעה עשר יום" יבוא "שלושים ימים";

בסעיף קטן )ח(, במקום "תוך שלושים יום" יבוא "בתוך שישים ימים"   )2(

תיקון חוק נכי 
המלחמה בנאצים - 

מס' 19

בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954  5 )להלן - חוק נכי המלחמה בנאצים( - 11  

בסעיף 4א, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   )1(

סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ–2,200 שקלים  ")ב( 
חדשים ";

אחרי סעיף 4ד יבוא:  )2(

הגדלת 4ד1 "שמירת הטבות עקב  הכנסה  הבטחת  גמלת  לקבל  שהפסיק  נכה 
התגמול המשולם לפי סעיף 4א, יוסיף להיות זכאי להטבה 
כן  אם  אלא  התגמול,  הגדלת  לפני  לו  שניתנה  נלווית 
שמכוחן  ההוראות  לפי  הנלווית  להטבה  הזכאות  חדלה 
שבתחומי  עניין  ובאותו  נלווית,  להטבה  שזכאי  מי  ניתנה; 
ההטבה הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, 
 - זה  לעניין  מביניהן;  הגבוה  בשיעור  להטבה  זכאי  יהיה 

מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 4;

גמלה  תשלום  שאינם  מענק,  או  הטבה   - נלווית"  "הטבה 
חודשית, הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח 
הסכם לפי  ציבורי  גוף  ידי  על  או  הסדר  או  דין   כל 

או נוהג "

בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי "תשי"ד-1954" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה 6 
להם ההחלטה" 

תיקון סעיף 9

בסעיף 9א לחוק העיקרי, אחרי "משפטית בלבד" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה 7 
להם ההחלטה" 

תיקון סעיף 9א

בסעיף 10)א( לחוק העיקרי, במקום "עם תום כל שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת 8  
הנכות" יבוא "עם תום שישה חודשים מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד 
מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי 

להשפיע על דרגת הנכות של הנכה"  

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11אבסעיף 11א לחוק העיקרי - 9 

בסעיף קטן )א()1(, במקום הסיפה החל במילים "ובכפוף לשינויים" יבוא "מתום   )1(
התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 2,000 

שקלים חדשים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( סכום התגמול המשתלם לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ–2,000 שקלים 
חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי פסקה )1( של הסעיף 

הקטן האמור יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד "

תיקון סעיף 17בסעיף 17 לחוק העיקרי -10 

בסעיף קטן )א(, במקום "תוך שלושים ימים" יבוא "בתוך שישים ימים" ובמקום   )1(
"ארבעה עשר יום" יבוא "שלושים ימים";

בסעיף קטן )ח(, במקום "תוך שלושים יום" יבוא "בתוך שישים ימים"   )2(

תיקון חוק נכי בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954  5 )להלן - חוק נכי המלחמה בנאצים( - 11  
המלחמה בנאצים 

- מס' 19 בסעיף 4א, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   )1(

סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ–2,200 שקלים  ")ב( 
חדשים ";

אחרי סעיף 4ד יבוא:  )2(

הגדלת 4ד1 "שמירת הטבות עקב  הכנסה  הבטחת  גמלת  לקבל  שהפסיק  נכה 
התגמול המשולם לפי סעיף 4א, יוסיף להיות זכאי להטבה 
כן  אם  אלא  התגמול,  הגדלת  לפני  לו  שניתנה  נלווית 
שמכוחן  ההוראות  לפי  הנלווית  להטבה  הזכאות  חדלה 
שבתחומי  עניין  ובאותו  נלווית,  להטבה  שזכאי  מי  ניתנה; 
ההטבה הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, 
 - זה  לעניין  מביניהן;  הגבוה  בשיעור  להטבה  זכאי  יהיה 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   4

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 581   5
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נתמך  גוף  או  מתוקצב  גוף  וכן  הממשלה,   - ציבורי"  "גוף 
כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-

;6 1985

"גמלת הבטחת הכנסה" - גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, 
התשמ"א-1980 7, או גמלת השלמת הכנסה לפי סעיף 
9 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות 
]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   9 סעיף  מכוח  שנערך 

משולב[, התשנ"ה-1995 8;

"הטבה נלווית" - הטבה או מענק, שאינם תשלום גמלה חודשית, 
הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח כל דין או 

הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג ";

בסעיף 5, בסופו יבוא "לרבות הסכום האמור בסעיף 4א)ב(";  )3(

בסעיף 12א -  )4(

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לה ההחלטה"; )ב( 

בסעיף 12ב)א(, בסופו יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה";  )5(

בסעיף 13א -   )6(

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "ובכפוף לשינויים" יבוא "מתום  )א( 
התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 

2,000 שקלים חדשים";

אחרי סעיף קטן )ב1( יבוא: )ב( 

")ב2( סכום התגמול המשתלם לפי סעיף זה לא יפחת מ–2,000 שקלים 
חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי סעיף קטן )א( 

יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד ";

בסעיף 14 -  )7(

בסעיף קטן )א(, במקום "תוך שלושים יום" יבוא "בתוך שישים ימים"; )א( 

)ח(, אחרי "משפטית בלבד" יבוא "בתוך שישים ימים מיום  בסעיף קטן  )ב( 
שנמסרה להם ההחלטה" 

תחילה, תחולה, 
והוראות מעבר 

תחילתו של חוק זה ביום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( )להלן - יום התחילה(  12  )א( 

לא ישולמו ולא יינתנו תשלום או הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום  )ב( 
התחילה  

הוראות סעיף 11א)א()1( לחוק העיקרי וסעיף 13א)א( לחוק נכי המלחמה בנאצים,  )ג( 
כנוסחם בסעיפים 9)1( ו–11)5()א( לחוק זה, יחולו לגבי בן זוגו של נכה כהגדרתו בכל אחד 
מהחוקים האמורים, לפי העניין, שמועד פטירתו חל בתקופה שתחילתה 36 חודשים 

לפני יום התחילה 

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

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   6

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   7

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   8
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