
* התשנ"ה1995 ,(9 מס' (תיקון הנאצים רדיפות נכי חוק

ו סעיף תיקון העיקרי) החוק  1(להלן התשי'ז1957 הנאצים, רדיפות נכי לחוק ו בסעיף ו.
גילוי"; ''או יבוא מחלתו" "מחמת אחרי "נצרך'', בהגדרת (1)

יבוא: בסופו (2)

התשי'ד21954'. בנאצים, המלחמה נכי חוק  המלחמה" נכי "חוק

4א סעיף בטל.תיקון  (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 4א בסעיף .2

4ג1 סעיף יבוא:הוספת 4ג סעיף אחרי .3

לנזקק מ25%"תגמול פחותה אינה אך מ50% פחותה נכותו שדרגת לנכה (א) 4ג1.

תגמולים במקום ישולמו נוספת, הכנסה לו ואין נזקק), נכה  (להלן
המלחמה. נכי לחוק 4ד(א) בסעיף כאמור תגמולים ,4 בסעיף האמורים

סעיף לפי תגמולים ישולמו נוספת, הכנסה לו שיש נזקק לנכה (ב)
לפי מהתגמול יפחת לא שהתגמול ובלבד הנוספת, הכנסתו בניכוי (א) קטן

.4 סעיף

'. נזקק נכה על גם יחולו ו4ג 4ב סעיפים הוראות (ג)

4ה סעיף לנצרךתיקון התגמול העיקרי, התגמול שיעורי ''ואת במקום העיקרי, לחוק 4ה בסעיף .4
זה'. חוק לפי המשתלמים התגמולים שיעורי את "וכן יבוא 4ד" סעיף לפי והתגמול

9א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי .5

לפני "ערעור
משפט בית

מחתי

רפואית ועדה החלטת על לערער רשאים המוסמכת הרשות וכן נכה 9א.

הוראות ויחולו בלבד, משפטית בנקודה המחוזי המשפט בית לפני עליונה
המחוייבים." בשינויים המלחמה נכי לחוק ו(ג) 12ב(ב) סעיף

10 סעיף 'שנה'.תיקון יבוא שנים" 'שלוש במקום העיקרי, לחוק 10(א) בסעיף .6

11א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק וו סעיף אחרי . 7

לאחר "תגמול
נכה פטירת

 פטירתו וערב נכה נפטר (א) וא. ו

תום עד התגמול, ישולם  4 סעיף לפי לתגמול זכאי היה (ו)

לבן הפטירה, אירעה שבו החודש מסוף חודשים וששה שלושים

לשינויים ובכפוף שעה אותה משתלם שהיה בשיעור זוגו,

בלבד; היוקר בתוספת שיחולו

של רצופה תקופה במשך 4א סעיף לפי לתגמול זכאי היה (2)
נישא, לא עוד כל זוגו, לבן ישולם  לפחות חודשים שלושה

הכנסת בניכוי המלחמה, נכי לחוק 13א(ב) בסעיף כאמור תגמול

אחר? מקור מכל הזוג בן

של רצופה תקופה במשך 4ג1 סעיף לפי לתגמול זכאי היה (3)
נישא, לא עוד כל לבןזוגו, ישולם  לפחות חודשים שלושה

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באוגוסט1995); (ו התשנ"ה באב ה' ביום בכנסת נתקבל .
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שהיתה הנכות דרגת לפי 4ג1(א), בסעיף האמור בשיעור תגמול
אחר. מקור מכל הזוג בן הכנסת בניבוי לנכה!

תום עד (א/ קטן סעיף לפי התגמולים ישולמו לנכה, זוג בן באין (ב)
משפחה לבן הפטירה, אירעה שבו החודש מסוף חודשים עשר שנים
כאמור הוראה ובאין המוסמכת, לרשות הורה, הוא שעליו הנכה, של
זה, לענין המוסמכת; הרשות הורתה שעליו הנכה של משפחה לבן 

'. המלחמה נכי לחוק 1 בסעיף כהגדרתו  נכה'' של משפחה ''בן

שלושים ''תוך יבוא יום'' עשר ארבעה ''תוך במקום העיקרי, לחוק 17(א) בסעיף .8
ימים*.

17 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 19 סעיף .919 סעיף ביטול

יום  (להלן (1995 באוקטובר (ו התשנ''ו בתשרי ז' ביום זה חוק של תחילתו (א) . 10
נכה לגבי יחולו זה, לחוק 7 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 11א סעיף הוראות ואולם התחילה);

זה. חוק של פרסומו יום לאחר שנפטר

,(2 מס' (תיקון הנאצים רדיפות נכי חוק מכוח תגמול לתבוע שזכאותו מי (ב)

להענקת בקשה להגיש האמור, החוק הוראות אף על רשאי, התיישנה, התשכ''ט31969,
מיום חודשים 24 מתום יאוחר לא לתגמול) בקשה  (להלן העיקרי לחוק 6 סעיף לפי תגמול
אלא העיקרי, החוק לפי אחרות הטבות לו יינתנו ולא תגמול לו ישולם שלא ובלבד התחילה,

לתגמול. בקשה הגיש שבו בחודש מהאחד

לפי מועד להארכת בקשה שהגיש מי על גם יחולו (ב) קטן סעיף הוראות (1) (ג)
להארכת בקשה  (להלן זה חוק של תחילתו ערב כנוסחו העיקרי, לחוק 19 סעיף

התחילה; יום לפני נדחתה ובקשתו מועד),

המוסמכת והרשות מועד להארכת בקשה הגיש התחילה יום שלפני מי (2)
לראות המוסמכת לרשות להורות רשאי התחילה, יום עד לגביה החליטה טרם

כאמור המבקש הורה לא ההוראה; מתן ביום שהוגשה לתגמול בקשה בבקשתו
אותו יראו מועד, להארכת בקשתו את לדחות החליטה המוסמכת והרשות

המוסמכת. הרשות החלטת מתן ביום לתגמול בקשה הגיש כאילו

והוראות תחילה
מעבר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר
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