חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מס' ,(7תשל"ה*1974
תיקון סעיף 1

 .1כסעיף  1לחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד) 1 1954להלן  החוק העיקרי(,
כהגדרת "השכר הקובע" ,כמקום "ח" יבוא "י" ,במקום " "75%יבוא ","86%
וכמקום " "68%יבוא "."78%

תיקון סעיף 4ב

,2

תיקון סעיף 4ג

בסעיף 4ג לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,במקום " 123%מסך כל המשכורת הנהוגה
.3
אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד" יבוא "סך
כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" של הדירוג
האחיד".

4ב לחוק העיקרי 

בסעיף

)(1

תיקון סעיף 4ד
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הוספת סעיף 5

.5

)(2

כסעיף קטן )ג ,>20במקום " "60%יבוא ";"70%

)(3

בסעיף קטן )ג ,(30במקום " "80%יבוא "."90%

בסעיף 4ד לחוק העיקרי 
)(1

תיקון סעיף 13א
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בסעיף

קטן )א ,(10במקום " "40%יבוא ";"50%

)(2

בסעיף קטן )א() ,(2במקום " "60%יבוא ";"70%

)(3

בסעיף קטן )א ,(30במקום " "80%יבוא "."90%

אחרי סעיף 4ו לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת בעד
ילדים

ו

בסעיף

קטן )ג ,(10במקום " "40%יבוא ";"50%

היו לזכאי לתגמול לפי סעיפים 4ב4 ,ג ו4ד ילדים ,והוא או בן
.5
זוגו אינו זכאי לקבל בעדם קצבה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,תשכ"ח ,2 1968תשולם לו תוספת בעד כל ילד משני
ילדיו הבכירים בשיעור שהיה משתלם לפי סעיף  119לחוק האמור
אילו היו זכאים לקצבה האמורה ".

בסעיף

13א לחוק העיקרי 
)(1

אחרי

"או מחוסר פרנסה כאמור כסעיף 4כ" יבוא "או נזקק כאמור בסעיף

4ד)א(";
) (2המלים "עד תום שנים עשר חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה" 
יימחקו;
) (3בסופו יבוא "היה מקבל התשלום לפי סעיף זה בן זוגו של הנכה ,יוסיפו
לשלם את התגמול עד תום שלושים וששה חדשים מסוף החודש שבו אירעה
הפטירה ,ואם היה בן משפחה אחר  עד תום שנים עשר חדשים מהמועד
האמור ".
* נתקבל בכנסתביום
תשל"ד ,עמ' .194
1ס"ח תשי"ד ,עמ'  ;76תשי''ז ,עמ'  ;99תשכ''א ,עמי  ;162תשכ"ה ,עמ'  ;299תשכ"ט ,עמ'  ; 152תשל"ב ,עמי ;6
תשל"ג ,עמ' 160.
 2ס"ח תשכיח ,עמי .108
כ"ה בכסלו תשל"ה ) 9בדצמבר ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1123

ספרהחוקים  ,752ה' בטבת תשל''ה19.12.1974,
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) .א(

תחילתם

של סעיפים  2 ,1ו 3היא ביום כ"ח באדר ב' תשל"ג ) 1באפריל

.(1973
)ב(

תחילתו של סעיף  4היא ביום כ"ט בסיון תשל"ג ) 29ביוני ,(1973

)ג(

תחילתו של סעיף  6היא ביום י"ז בניסן תשל"ב ) 1באפריל ,(1972
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