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 חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנת 2001( )תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק 

פרטיות( )תיקון מס' 6(, התשס"ז-2007*

 ביטול סעיפים
1 עד 10 

 1 )2001 לשנת  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  בחוק 
התשס"א-12001  פרטיות(,  חוק  בהצעות  שמקורה  חקיקה  של  והתליה  ביטול  )תיקון, 

)להלן - החוק העיקרי(, סעיפים 1 עד 10 - בטלים 

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 10א

"אי–שלילת זכאות 
לפי חוק נכי 

רדיפות הנאצים

רדיפות 10א  נכי  לחוק   1 שבסעיף  "נכה"  בהגדרה  האמור  אף  על 
הנאצים, לא תימנע ההכרה באדם כנכה לפי החוק האמור רק 
עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז )1 בינואר 
1947(, ובלבד שלא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול, קצבה 
ולא  גרמניה  של  הפדרלית  הרפובליקה  מאת  אחר  פיצוי  או 
קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי 
התשנ"ג )9 באוקטובר 1992(, בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה 

ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה "

תחילה והוראות 
מעבר

)א( תחילתו של החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום ט"ז באב התשס"ז )1 באוגוסט 3 
2007( )להלן - יום התחילה( 

)ב( מי שהגיש בקשה ערב יום התחילה לפי סעיף 2 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום 
התחילה, והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, 
ישולמו לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, 

התשי"ז-21957 )להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים( מיום התחילה ואילך 

הנאצים  רדיפות  נכי  לחוק   6 סעיף  לפי  ואילך  התחילה  ביום  בקשה  שהגיש  )ג( מי 
והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ישולמו 
לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מה–1 

בחודש שבו הוגשה הבקשה 

יום  ערב  כנוסחו  העיקרי  לחוק   9 סעיף  הוראות  לפי  לתגמול  כזכאי  שהוכר  )ד( מי 
התחילה, ימשיך להשתלם לו תגמול לפי סעיף 11א לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 
התחילה ואילך; ואולם במניין התקופות המנויות בסעיף 11א האמור תבוא גם התקופה 

שבה שולם לו תגמול לפי סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה  

)ה( לא ישולמו תגמול או הטבה אחרת בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו 
בסעיף 2 לחוק זה, בעד תקופה שקדמה ליום התחילה 

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר-או י  נ ו  ר
שר האוצר

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2007 ביולי   25( התשס"ז  באב  י'  ביום  בכנסת   * התקבל 

  חוק הכנסת ― 112,  מיום י"ט בכסלו התשס"ו )20 בדצמבר 2005(, עמ' 146.
1 ס"ח התשס"א, עמ' 236; התשס"ו, עמ' 359.

2 ס"ח התשי"ז, עמ' 163.


