חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת

) (2001תיקון ,ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות(,
התשס"א*2001

פרק א' :נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז
) 1בינואר (1947
.1

הגדרות

בפרק זה



"חוק נכי רדיפות הנאצים"  חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז;1 1957

המוסמכת" 

"הרשות

הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;

"נכה"  מי שנתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא אינו זכאי לתגמולים כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רק עקב שהותו על
אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז ) 1בינואר ;(1947

) (2דרגת נכותו שנקבעה לפי סעיף  3אינה פחותה
) (3הוא לא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול ,קצבה או פיצוי אחר מאת
הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ,וכן לא קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם
שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג ) 9באוקטובר  ,(1992בירי שר האוצר הפדרלי של
גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה";
) (4הוא הגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת תגמול לפי פרק זה ,לפני יום כ"ד
מ;250/0

בתשרי התשס"ג ) 30בספטמבר

.(2002

בקשות

התובע תגמול לפי פרק זה ,יגיש לרשות המוסמכת בקשה בצירוף ראיות הדרושות
.2
להוכחת תביעתו ,כפי שיקבע שר האוצר בתקנות )להלן  הבקשה(.

החלטת הרשות
המוסמכת וקביעת

)א( הרשות המוסמכת תדון בבקשה ותחליט אם נתקיימו במבקש כל התנאים
.3
הקבועים בהגדרה "נכה" שבסעיף  ,1למעט דרגת נכותו; על החלטה כאמור יחולו הוראות
חוק נכי רדיפות הנאצים ,בשינויים המחויבים ,והיא רשאית לחזור ולהחליט בכל ענין
החלטה שונה מן הקודמת ,אם התקיימו התנאים המפורטים בסעיף  18לחוק נכי רדיפות

דרגת

הנכות

הנאצים.

נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשס"א ) 28במרס  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2990מיום כ"ו באדר התשס"א ) 21במרס  ,(2001עמי .582

** העתק ההסכם מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;105התשס"א ,עמ' .172

)ב( החליטה הרשות המוסמכת כי נתקיימו במבקש התנאים כאמור בסעיף
תעביר את בל המסמכים ,בתוך שלושים ימים ,לועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף )6א(
קטן )א(,

לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד) 2 1954להלן  הועדה הרפואית( ,לשם קביעת דרגת
נכותו של המבקש ,על קביעה כאמור יחולו המבחנים והעקרונות שקבע שר האוצר בתקנות
לפי סעיף  8לחוק נכי רדיפות הנאצים.
על החלטת הרשות המוסמכת וקביעת הועדה הרפואית לפי סעיף
.4
ולערער באילו היו החלטות וקביעות שניתנו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
.5

,3

מי שהוכר כנכה לפי פרק זה ,יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של

ניתן לערור

ערר וערעור

שקלים

שני מענקים

4,000

חרשים שישולם לו סמוך לאחר שהוכר כנכה כאמור ,ולמענק חדפעמי נוסף בסכום של
 2,000שקלים חדשים שישולם לו ביום י"ט בניסן התשס"ב ) 1באפריל ) (2002להלן  שני
המענקים החדפעמיים(; הוכר אדם כנכה לפי פרק זה לאחר י"ט בניסן התשס"ב ) 1באפריל
 ,(2002ישולמו לו שני המענקים החדפעמיים סמוך לאחר שהוכר כנכה באמור.

חד פעמיים

)א( מי שהוכר כנכה לפי פרק זה ,יהיה זכאי לתגמול חודשי החל ביום כ"ה בתשרי
.6
התשס"ג ) 1באוקטובר ) (2002להלן  תגמול חודשי(.

סכום התגמול
החודשי

)ב( סכום התגמול השנתי יהיה הסכום שהתקבל בחלוקה של 60
חדשים במספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף  2עד יום כ"ד בתשרי התשס"ג ) 30בספטמבר
 ,(2002והוא ישולם ב 12תשלומים חודשיים ,עלה סכום התגמול החודשי שהתקבל לפי
סעיף קטן זה על הסכום לתגמול החודשי המשתלם לפי סעיף )4א( לחוק נכי רדיפות הנאצים,
לפי דרגת נכות של ) 25%להלן  התגמול המרבי( ,יהיה סכום התגמול החודשי לפי סעיף
קטן זה סכום התגמול המרבי.

מיליון שקלים

 .7סכום התגמול החודשי יעודכן ב 1בינואר בכל שנה ,בהתאם לשיעור העליה במדד

עדכון סכום
התגמול החודשי

היה סכום שני המענקים החרפעמיים נמוך מסכום שמונה עשר תגמולים חודשיים,
.8
ישולם לנכה ההפרש בין הסכומים האמורים ,במועד שבו שולם לו לראשונה התגמול

תשלום הפרשים

המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

החודשי.

)א( נפטר נכה וערב פטירתו היה זכאי למענק חדפעמי ולא שולם לו המענק ,ישולם

.9
לבן זוגו.

תגמול לאחר
פטירת נכה

)ב( נפטר נכה ,וערב פטירתו היה
זוגו ,למשך שלושים ושישה חודשים ממועד הפטירה.

זכאי לתגמול חודשי ,ישולם התגמול החודשי לבן

 .10הוראות לפי סעיפים 9 ,9א ,וו עד 17 ,17 ,14יג22 ,22 ,א עד 22ד ו 23לחוק נכי רדיפות
הנאצים יחולו גם לענין פרק זה ,בשינויים המחויבים ,ויראו את התגמול והמענקים לפי פרק
זה לענין הסעיפים האמורים ,כאילו היו תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

החלת הוראות

 .11חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס'  ,(11התשס"א  3 2001בטל.

ביטול חוק נכי
רדיפות

הנאצים

)תיקון מס' (11

 .12שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו.
 2ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התש"ם ,עמ' .289
 3ס"ח התשס"א ,עמ' .172

ביצוע ותקנות

פרק ב' :הוראות שונות
איתחולת חוק
השוואת

זכויות

פנסיה לאלמן
ולאלמנה

.(2001

 .14בחוק הבטחת הכנסה )תיקון מס'  ,(15התשס"א ,5 2001בסעיף  ,3האמור בו יסומן ")א("

תיקון חוק
הבטחת

 .13חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה ,התשס"א ,42001לא יחול בתקופה
שמיום ח' בניסן התשס"א ) 1באפריל  (2001עד יום ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר

הכנסה

)תיקון מס' (15

ואחריו

יבוא:

")ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,תחילתן של פסקאות ) (1ו) (4שבסעיף 9א)ג( לחוק
העיקרי ,כנוסחן בסעיף  2לחוק זה ,ביום כ"ה בתשרי התשס"ג )ו באוקטובר ".(2002
תיקון חוק

התכנון והבניה 

.15

)א(

בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965ו ,4בתוספת השלישית ,בסעיף

) (1בסעיף קטן )ב( ,בפסקה ) ,(4המילים "או במקרקעין של הקרש ציבורי,
כמשמעותו בחוק הנאמנות ,התשל"ט "71979והמילים "או התמורה בעדם" 
יימחקו;

מסי 54

)(2

)(3

בסעיף

קטן )ג(


יבוא

)א( בפסקה

),(1

במקום

)ב( בפסקה

),(2

אחרי "שהורחבה" יבוא "כאמור בפסקה

סעיף קטן )ג (1

""160

";"120

);"(1

בטל.

)ב( הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום ח' בניסן התשס"א
(2001

הוראת מעבר

לסעיף

15

19



עד יום ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר

)ו

באפריל

.(2001

)א( על אף האמור בחוק התכנון והבניה )תיקון מס' ,(53
.16
 תיקון מס'  ,(53הוראות סעיף )19ג( לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה
) 1965בסעיף זה  התוספת השלישית( ,כנוסחו בסעיף  16לחוק זה ,יחולו גם על השבחה
במקרקעין שנוצרה לפני תחילתו של תיקון מס'  ,53ובלבד שעד יום תחילתו של חוק זה לא
קיבל בעל המקרקעין היתר בניה או לא העביר את המקרקעין או את החכירה לדורות

התשס"א) 82000בסעיף זה

בהם.

)ב( הוראות סעיף )19ג( לתוספת השלישית ,כנוסחו בסעיף  16לחוק זה ,לא יחולו על
השבחה במקרקעין שנוצרה לפני תחילתו של חוק זה ,ובלבד שבעל המקרקעין קיבל היתר
בניה או העביר את המקרקעין או את החכירה לדורות בהם ,מיום תחילתו של תיקון מס' 53
עד יום תחילתו של חוק זה.

)ג( הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום ח' בניסן התשס"א
 (2001עד יום ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר
תיקון חוק
השאלת ספרי
לימוד

.(2001

 .17בחוק השאלת ספרי לימוד ,התשס"א 9 2001
) (1בסעיף  7
)א( במקום "התשס"ב" יבוא "התשס"ג";
 4ס"ח התשס"א ,עמ' .4
 5ס"ח התשס"א ,עמ' .122
* סייח התשכייה ,עמ'  ;307התש"ס ,עמ' .72
 7ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .218
 8ס"ח התשס"א ,עמ' .44
י ס"ח התשס"א ,עמי .12

)1

באפריל

)ב( בכל מקום ,במקום "התשס"ג" יבוא ''התשס''ד'' ,ובמקום "התשס"ד" יבוא
''התשס''ה'';
)ג(

במקום "התשס"ה" יבוא "התשס"ו";

בסעיף

)(2

,8

אחרי "התשס"א" יבוא "או התשס''ב''.

 .18בחוק חינוך חינם לילדים חולים ,התשס"א10 2001
) (1בסעיף )5ב( ,במקום "בתוך שישה חודשים מיום פרסומו" יבוא "עד יום י"ז בניסן
התשס"ב

)30

בסעיף

)(2

באפריל
,7

תיקון חוק

חינוך חינם
לילדים חולים

,"(2002

במקום "התשס"ב" יבוא "התשס"ג" ,ובמקום "התשס"ג" יבוא

"התשס"ה".

 .19בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט11 1959
) (1בסעיף 40ג)ג( 
)א( האמור בו יסומן )ו( ,ובו אחרי "שיטת קסיניסולנדר" יבוא "למעט מפעלים

תיקון חוק
לעידוד השקעות
הון  מסי 52

כמפורט בפסקת משנה );"(2
)ב( בסופו יבוא:
")(2

ואלה המפעלים;
)א( מפעל בענפי הכימיה ,למעט ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה;
)ב( מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים או לעיבודם;
)ג(

מפעל תיירות שאיננו למטרות אכסון עממי:

)ר( כל מפעל תיירות בתחום השיפוט של עיריית אילת
ובמתחם עין זוהר  עין בוקק;".
) (2בסעיף  3בתוספת ,במקום " "38%יבוא "עד ."30%
.20

)א(

בחוק הלוואות לדיור ,התשנ"ב992ו) 12בסעיף זה  חוק הלוואות לדיור( 
) (1סעיף 6ב שכותרתו "מענק מיוחד בשל רכישה או הרחבה של דירה
בירושלים" יסומן "6ג" ,והוא לא יחול בתקופה שמיום כ"ב בשבט התשס"א )15
בפברואר  (2001עד יום ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר

;(2001

) (2בסעיף 6ג ,הסעיף יסומן '' "6ובו ,במקום סעיפים קטנים )א( ו)ב( יבוא:
")א(

בסעיף זה 
"אזור באר שבע והנגב"  במשמעותו בסעיף 11ב לפקודת מס
הכנסה ) 13בסעיף זה  ההגדרה(;

"דירה"  דירת מגורים ששטחה נטו אינו עולה על  110מ''ר על פי
כללי משרד הבינוי והשיכון.
זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן ,למטרה של רכישת דירה,

)ב(
בניית דירה או הרחבת דירה באזור באר שבע והנגב 
 10ס"ח התשס"א ,עמ' .128
 11ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשס"א ,עמ' .142
 12ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;246התשס"א ,עמי  140ועמי .146
 13דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

תיקון חוק
הלוואות לדיור


מסי 7

) (1ביישובים המפורטים בפסקה ) (1להגדרה  מענק בסכום
של  20,000שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של  20,000שקלים
חדשים;

) (2ביישובים המפורטים בפסקה ) (2להגדרה  מענק בסכום
של  22,500שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 22,500
שקלים חדשים;

) (3ביישובים המפורטים בפסקה ) (3להגדרה  מענק בסכום
של  25,000שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 25,000
שקלים חדשים;
) (4ביישובים המפורטים בפסקה ) (4להגדרה  מענק בסכום
של  27,500שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 27,500
שקלים חדשים;
) (5ביישובים המפורטים בפסקה ) (5להגדרה  מענק בסכום
של  30,000שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 30,000
שקלים חדשים;
) (6ביישובים המפורטים בפסקה ) (6להגדרה  מענק בסכום
של  35,000שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 35,000
שקלים חדשים".

)ב( תחילתו של סעיף קטן )א() (1ביום כ"ב בשבט התשס"א ) 15בפברואר .(2001
)ג( על אף הוראות סעיף 6ב לחוק הלוואות לדיור שכותרתו "מענק מיוחד בשל
רכישה או הרחבה של דירה בירושלים" ,כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,לא יהא ארם זכאי
להטבות לפי הסעיף האמור בתקופה שמיום כ"ב בשבט התשס"א ) 15בפברואר  (2001עד יום
תחילתו של חוק זה.
תיקון פקודת
הכנסה
מס
 מס' 126

.21

)א( בפקודת מס הכנסה ,בסעיף
)0

בסעיף

11ב



ההגדרה "השכר הממוצע במשק"  תימחק;

קטן )א(,

) (2בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,במקום הסיפה המתחילה במילים "השווה לחמש
פעמים" יבוא "של  167,500שקלים חדשים";
)(3

בסעיף

קטן )ז(



)א( האמור בו יסומן ") "(1ובו ,במקום "בשנות המס  "2001יבוא "בשנת
המס  2001החל ביום י' בתמוז התשס"א ) 1ביולי  ,(2001ובשנות המס";
)ב( אחרי פסקה ) (1יבוא:

") (2בשנת המס
את הכנסתו של יחיד שהופקה באותה שנה כאילו מחציתה הופקה
בתקופה שמיום ר בטבת התשס"א )ו בינואר  (2001עד יום ט' בתמוז
התשס"א ) 30ביוני  ,(2001ומחציתה הופקה בתקופה שמיום י' בתמוז
התשס"א ) 1ביולי  (2001עד יום ט"ז בטבת התשסי'ב ) 31בדצמבר
 (2001ויראו אותה שנה את הסכום הנקוב ברישה של סעיף קטן )ב(
כאילו נקוב בו סכום של  83,750שקלים חדשים.
2001

יראו ,לענין חישוב הזיכוי ממס לפי סעיף זה,

) (3שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
בכללים את התיאומים הנדרשים בשל החלת הוראות סעיף זה לצורך

חישוב המס החל על הכנסה שהופקה בשנת המס ;".2001
)(4

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:

")ח( הסכום הנקוב בסעיף קטן )ב( יתואם לפי סעיף 120ב ,ויחולו עליו,
לענין זה ,ההוראות החלות על תקרת .הכנסה".
)ב( תחילתו של סעיף זה ביום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר .(2001
)ג( על אף הוראות סעיף ו וב לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה,
יחיד לא יהא זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות הסעיף האמור בתקופה שמיום ר בטבת התשס"א
)ו בינואר  (2001עד יום תחילתו של חוק זה ,ואם ניתן זיכוי כאמור  בטל הזיכוי.
 .22בחוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס'  ,(12התשס"א ,14 2001בסעיף  ,4במקום
"ח' בניסן התשס"א ) 1באפריל  "(2001יבוא "י"ז בטבת התשס"ב ) 1בינואר ."(2002

תיקון חוק
ביטוח

ממלכתי )תיקון
מס' (12

תחילתו של חוק זה ביום ח' בניסן התשס"א

.23
בחוק זה.

)1

באפריל  ,(2001אלא אם בן נקבע אחרת

אריאל שרון

סילב

ראש הממשלה

שר

משה קצב

אברהם

בורג

המדינה

ראש

הכנסת

נשיא

יושב

ן

שלום
האוצר

בריאות

תחילה

