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חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים(, בסעיף 1 תיקון סעיף 22א 
22א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

במקרים האמורים בפסקת משנה )א( או )ב( שבסעיף קטן )ב()1(, לא יעלה שכר  ")ב1( 
הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר 
מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא 

נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק "

תיקון חוק התביעות 
של קורבנות השואה 

)הסדר הטיפול(- 
מס' 6

בחוק התביעות של קורבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז-1957  2, בסעיף 10)ב(, 2 
אחרי פסקה )2( יבוא: 

")2א( לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה לפי החוק הגרמני לתשלום 
קצבאות לעובדי גטאות והתיקון הראשון לאותו חוק, כמשמעותם בפסקה )4(, על 5% 7 

מהתשלום החד–פעמי ששולם למפרע בגין התביעה האמורה;" 

תיקון חוק נכי 
רדיפות הנאצים - 

תיקון מס' 20

בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20(, התשע"ה-2014  3, בסעיף 8)א( - 3 

בפסקה )1(, אחרי "יום פרסומו של חוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף," ואחרי   )1(
"לחוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף";

בפסקה )2(, במקום "שנה" יבוא "שנתיים" ובסופה יבוא "לעניין בקשה להחזרת   )2(
עודף שכר הטרחה שהוגשה מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( ועד ליום תחילתו 
של חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016, ימנו את 60 הימים האמורים 

בפסקה )3( מיום התחילה של החוק האמור";

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

המטפל בתביעה לא יגבה מהמבקש עמלות, הוצאות או החזרים, בעד   )5("
הטיפול בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה "

תיקון חוק הסיוע 
המשפטי - מס' 15

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 4, בתוספת, בפרט 6)ו(, במקום "10)ב()4(" יבוא 4 
"10)ב()2א( או )4(" 

תחילתם של סעיפים 1 ו–3)1( ו–)3( ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(  5 תחילה ותחולה )א( 

תחילתו של סעיף 3)2( ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(  )ב( 

הוראות סעיפים 1 ו–3 יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו  )ג( 
של חוק זה, אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור 

על אף האמור בסעיף 22א)ב1( לחוק נכי רדיפות הנאצים, כנוסחו בסעיף )ד(  )1(
1 לחוק זה, נכרת הסכם שכר טרחה עם עורך דין לפני יום פרסומו של חוק זה, 
וחלות עליו הוראות הסעיף האמור, ובהסכם נכללה הוראה לעניין שכר טרחה 
בגין עבודה, לא יעלה שכר הטרחה בגין הגשת הערר או הערעור על שכר הטרחה 
בגין עבודה ששולם בפועל או על הסכום שנקבע בסעיף 22א)ב()1()א( או )ב( לחוק

נכי רדיפות הנאצים, לפי העניין, לפי הגבוה, ובלבד שהערר או הערעור הוגשו 
לפי בקשת הלקוח ועורך הדין הבהיר ללקוח את ההשלכות האפשריות של הגשת 

ערר או ערעור לאחר מתן ההחלטה המינהלית 

חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים(, בסעיף 1 
22א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

תיקון סעיף 22א 

במקרים האמורים בפסקת משנה )א( או )ב( שבסעיף קטן )ב()1(, לא יעלה שכר  ")ב1( 
הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר 
מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא 

נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק "

בחוק התביעות של קורבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז-1957  2, בסעיף 10)ב(, 2 
אחרי פסקה )2( יבוא: 

תיקון חוק 
התביעות של 

קורבנות השואה 
)הסדר הטיפול( - 

מס' 6 ")2א( לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה לפי החוק הגרמני לתשלום 
קצבאות לעובדי גטאות והתיקון הראשון לאותו חוק, כמשמעותם בפסקה )4(, על 5% 7 

מהתשלום החד–פעמי ששולם למפרע בגין התביעה האמורה;" 

תיקון חוק נכי בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20(, התשע"ה-2014  3, בסעיף 8)א( - 3 
רדיפות הנאצים - 

תיקון מס' 20 בפסקה )1(, אחרי "יום פרסומו של חוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף," ואחרי   )1(
"לחוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף";

בפסקה )2(, במקום "שנה" יבוא "שנתיים" ובסופה יבוא "לעניין בקשה להחזרת   )2(
עודף שכר הטרחה שהוגשה מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( ועד ליום תחילתו 
של חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016, ימנו את 60 הימים האמורים 

בפסקה )3( מיום התחילה של החוק האמור";

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

המטפל בתביעה לא יגבה מהמבקש עמלות, הוצאות או החזרים, בעד   )5("
הטיפול בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה "

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 4, בתוספת, בפרט 6)ו(, במקום "10)ב()4(" יבוא 4 
"10)ב()2א( או )4(" 

תיקון חוק הסיוע 
המשפטי - מס' 15

תחילתם של סעיפים 1 ו–3)1( ו–)3( ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(  5  תחילה ותחולה)א( 

תחילתו של סעיף 3)2( ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(  )ב( 

הוראות סעיפים 1 ו–3 יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו  )ג( 
של חוק זה, אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור 

על אף האמור בסעיף 22א)ב1( לחוק נכי רדיפות הנאצים, כנוסחו בסעיף )ד(  )1(
1 לחוק זה, נכרת הסכם שכר טרחה עם עורך דין לפני יום פרסומו של חוק זה, 
וחלות עליו הוראות הסעיף האמור, ובהסכם נכללה הוראה לעניין שכר טרחה 
בגין עבודה, לא יעלה שכר הטרחה בגין הגשת הערר או הערעור על שכר הטרחה 
בגין עבודה ששולם בפועל או על הסכום שנקבע בסעיף 22א)ב()1()א( או )ב( לחוק

נכי רדיפות הנאצים, לפי העניין, לפי הגבוה, ובלבד שהערר או הערעור הוגשו 
לפי בקשת הלקוח ועורך הדין הבהיר ללקוח את ההשלכות האפשריות של הגשת 

ערר או ערעור לאחר מתן ההחלטה המינהלית 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 620, מיום כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(, עמ' 58 

ס''ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ה, עמ' 140   1

ס"ח התשי"ז, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 141   2

ס"ח התשע"ה, עמ' 140   3

ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"ה, עמ' 237   4
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)1(, שכר הטרחה בגין עבודה לא יעלה על שכר  על אף האמור בפסקה   )2(
)ד( לחוק נכי רדיפות הנאצים, לפי  22א)ב()1()ג( או  הטרחה שנקבע לפי סעיף 

העניין 

מותנה  שאינו  טרחה  שכר   - עבודה"  בגין  טרחה  "שכר  זה,  קטן  בסעיף   )3(
בתוצאות ונקבע במפורש בהסכם שישולם אף אם הערר או הערעור יימחק, 

יידחה או שהטיפול בו יופסק 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 13(, התשע"ו-2016*

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1  תיקון סעיף 1 

בהגדרה "המשרד", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי";  )1(

בהגדרה "השר", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי"   )2(

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 16א

"השתתפות בפעילות  
מטעם המשרד 

בפעילות 16א   אדם  ישתתף  לא  כי  להורות  רשאי  השר  )א( 
הורשע  אם  המשרד,  מטעם  השלישית,  בתוספת  כמפורט 
הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה 

ראוי, לדעת השר, להשתתף בפעילות כאמור 

השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר המשפטים, לשנות  )ב( 
את התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת 
האמורה אלא אם כן סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי 
להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, 
לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או 
של קטינים; לעניין זה, "קטין" - כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק 

העונשין, התשל"ז-1977  2 "

הוספת תוספת 
שלישית 

אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא: 3 

"תוספת שלישית

)סעיף 16א(

השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך, במהלך שעות הלימודים   )1(
באותו מוסד; לעניין זה, "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  3 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 921, מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(, עמ' 610 

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשע"ד, עמ' 814   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

ס"ח התש"ט, עמ' 287   3

ספר החוקים 2537, ז' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 17


