חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ג*2002
תיקון חוק

 .1בחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז) 1 1957להלן  חוק נכי רדיפות הנאצים( ,במקום

נכי רדיפות
הנאצים 
מס' 12

סעיף  11יבוא:

) .11א( זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד ,אינה יכולה

חסיון תגמול

לשמש לערבות ,ואין להטיל עליה עיקול ,אלא לשם הבטחת פירעונם של
מזונות אישה או ילדים או של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המרינה או

בערבות המרינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה ,ובשיעור שאינו
עולה על מחצית התגמול המשתלם לנכה.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות
תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"או ,2198או
באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק .הדואר ,התשי"א951ו,5
במשך שלושים ימים מיום ששולם ,ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק
הדואר ,לפי הענין ,לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על
חשבון התגמול.

)ג( בסעיף זה" ,תגמול" ,לענין עיקול  לרבות אחד מאלה:
)ו( תגמול ,קצבה או פיצוי אחר ,הניתנים לאדם מכל מדינה
או ארגון מחוץ לישראל ,בשל נכות שנגרמה לו עקב רדיפות
הנאצים;

) (2תשלום שניתן לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי
התשנ"ג ) 9באוקטובר  (1992בידי שר האוצר הפדראלי של
גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד
גרמניה".

תיקון חוק
נכי המלחמה
בנאצים 
מס' 12

 .2בחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ר) 4 1954להלן  חוק נכי המלחמה בנאצים(,
בסעיף

)9ב(



)ו( האמור בו יסומן ")ו(" ,ובו ,במקום "התגמול אינו ניתן להעברה ,לשעבוד או
למשכון ואין להטיל עליו עיקול" יבוא "זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או
לשעבוד ,אינה יכולה לשמש לערבות ואין להטיל עליה עיקול";
)(2

אחרי פסקה ) (1יבוא:
") (2הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי
כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,2 1981או באמצעות בנק הדואר

כמשמעותו בחוק בנק הדואר ,התשי"א ,3 1951במשך שלושים ימים מיום
ששולם ,ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר ,לפי הענין ,לנכות
מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול".
תחילה ותחולה

) .3א( תחילתו של חוק זה נו בחודש שלאחר פרסומו )להלן  יום התחילה( ,והוא
יחול על תגמול המשתלם בעד יום התחילה ולאחריו; בסעיף זה" ,תגמול"



כמשמעותו

 .נתקבל בכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"ג ) 4בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,3136מיום ט' בתמוז התשס"ב ) 19ביוני  ,(2002עמ' .665

י סח התשיז ,עמי  ;105התשס"א ,עמ' .237
 2ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
 3ס"ח התשי"א ,עמי .219
 4ס"ח התשי"ד ,עמ' .76

בסעיף  11לחוק נכי רדיפות הנאצים או כמשמעותו בסעיף  9לחוק נכי המלחמה בנאצים ,לפי
הענין.

)ב( על אף האמור בסעיף
שנכרת לפני יום התחילה.

קטן )א(,

חוק זה לא יחול על ערבות שנעשתה בהסכם

)ג( הוראות סעיף 1ו)ב( לחוק נכי רדיפות הנאצים כנוסחו בסעיף ו
והוראות סעיף )9ב() (2לחוק נכי המלחמה בנאצים כנוסחו בסעיף  (2)2לחוק זה ,יחולו גם לגבי
עיקול שהוטל על תגמול כאמור בסעיף קטן )א( שחוק זה חל לגביו.

לחוק זה,

סילבן שלום

אריאל שרון
ראש .הממשלה

משה קצב
נשיא

המדינה

שר
אברהם

בורג

האוצר

