חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מס'  ,(12התשס"ב*2002
 .1בחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד) 1 1954להלן  החוק העיקרי( ,אחרי סעיף 24א

24ב

יבוא:
"רכישת תרופות

הוספת

24ב) .א( לענין סעיף זה וסעיפים 24ג ו24ד" ,נכה נתמך"  נכה נזקק
הזכאי לתגמול לפי סעיף 4ד בשיעור העולה על התגמול האמור בסעיף
4א.

* נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשס"ב ) 24ביוני  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3068מיום כ"ג בטבח התשס"ב ) 7בינואר  ,(2002עמ' .215
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התש"ס ,עמ' .289

סעיפים

ער 24ד

)ב( נכה נתמך זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי
הבריאות כאמור בסעיף )8ז() (5לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד
.2 1994
דיור

24ג.

ציבורי

)א(

נכה נתמך הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום

שכר דירה ,זכאי לתוספת בשיעור של  10%מסכום הסיוע שהוא זכאי
לו.

)ב( השר לקליטת העליה ושר הבינוי והשיכון ,בהסכמת שר האוצר,
יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לנכה נתמך
כאמור בסעיף קטן )א( שהוא מחוסר דיור; בסעיף קטן זה 

"השכרה ציבורית" 

כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(,

התשנ"ט;3 1998

"מחוסר דיור"  מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או
חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי.

מניעת כפל הטבות 24ד .נכה נתמך הזכאי להטבה לפי סעיפים 24ב או 24ג ,ובאותו ענין
שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר ,זכאי להטבה אחת
בלבד בשיעור הגבוה מביניהן".
תיקון חוק
ביטוח

בריאות

ממלכתי 
מס' 17

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 41994בחוק זה
.2
ממלכתי( ,בסעיף )8ז( ,בסופו יבוא;
")(5



חוק ביטוח בריאות

נכה נתמך כהגדרתו בסעיף 24ב לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ר,1954

יהיה זכאי להנחה בשיעור של  50%מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל
שירותי הבריאות ,לפי כללים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר''.
מימון

תחילה ותחולה

סכום הפסד ההכנסות שייגרם לקופות החולים בשל הוראות חוק זה ייתוסף לעלות
.3
הסל לקופות כמשמעותה בסעיף )9א)(2)(1א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

)א( תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג
.4
התחילה(.
)ב(

)1

בינואר

לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

סילבן שלום

אריאל שרון
ראש הממשלה

שר

משה קצב

אברהם

בורג

המדינה

ראש

הכנסת

נשיא

(2003

)להלן  יום

 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
 3ס"ח התשנ"ט ,עמ' .2
 4ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156

יושב

האוצר

