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חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים )תיקוני חקיקה(, 
התשע"ב—2012 *

תיקון חוק נכי 
 רדיפות הנאצים

- מס' 17

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

)1(  בסעיף 1, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "67% 162" יבוא "9% 170";

בסעיף 4א)א(, במקום "20% 160" יבוא 1% 176";  )2(

בסעיף 11א)א()3(, במקום "תגמול בשיעור האמור בסעיף 4ג1)א(" יבוא "תגמול   )3(
בשיעור האמור בסעיף 13א)ב1( לחוק נכי המלחמה" 

תיקון חוק נכי 
 המלחמה בנאצים

- מס' 17

בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד—1954  2 )להלן — חוק נכי המלחמה בנאצים( — 2 

בסעיף 1, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "5% 131" יבוא "1% 138";  )1(

בסעיף 4ב)ג(, במקום "1% 52" יבוא "7% 54", במקום "1% 76" יבוא "9% 79", במקום   )2(
"4% 108" יבוא "9% 113" ובמקום "5% 140" יבוא "6% 147";

בסעיף 4ג)א(, במקום "2% 160" יבוא "1% 176";  )3(

בסעיף 4ד)א(, במקום "8% 104" יבוא "2% 129", במקום "99% 107" יבוא "5% 132",   )4(
ובמקום "39% 119" יבוא "5% 144";

בסעיף 5, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הכספים";  )5(

בסעיף 13א —  )6(

בסעיף קטן )ב(, במקום "39% 119" יבוא "4% 125"; )א( 

בסעיף קטן )ב1(, במקום הסיפה החל במילים "תגמול בשיעור האמור" יבוא  )ב( 
"תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

1% 110 מן המשכורת   — 18% היתה לנכה דרגת נכות מ–10% עד   )1(
הדירוג  של   20 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד  המשתלמת 

המינהלי;

4% 113 מן המשכורת   — 39% היתה לנכה דרגת נכות מ–19% עד   )2(
כאמור;

היתה לנכה דרגת נכות מ–40% עד 49% — 4% 125 מן המשכורת   )3(
כאמור "

תחילתו של חוק זה ביום ט' באייר התשע"ב )1 במאי 2012( )להלן — יום התחילה(, 3 תחילה ותחולה
והוא יחול על תגמולים המשתלמים ביום התחילה ואילך; ואולם תחילתם של סעיפים 
1 ו–11א לחוק נכי רדיפות הנאצים, כנוסחם בסעיף 1)1( ו–)3( לחוק זה, ושל סעיפים 
1, 4ב ו–13א לחוק נכי המלחמה בנאצים, כנוסחם בסעיף 2)1(, )2( ו–)6( לחוק זה, ביום 
כ"ו באדר ב' התשע"א )1 באפריל 2011(, והם יחולו על תגמולים המגיעים לזכאי להם 

מאותו מועד ואילך 

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב )8 במאי 2012( ]בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי   *
2012([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת — 137, מיום ט"ז באדר התשס"ז )6 במרס 2007(, 

עמ' 98 
ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ב, עמ' 322   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 322   2
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הוראת שעה 
לאוקטובר 2010 עד 

מרס 2011

הוראות חוק זה יחולו גם על תגמולים המגיעים לזכאי להם בתקופה שמיום כ"ג בתשרי 4 
התשע"א )1 באוקטובר 2010( עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א )31 במרס 2011(, כך:

בסעיף 1 —  )1(

בפסקה )1(, במקום "9% 170" יקראו "4% 167"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "1% 176" יקראו "9% 164"; )ב( 

בסעיף 2 —  )2(

בפסקה )1(, במקום "1% 138" יקראו "3% 135"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "7% 54" יקראו "6% 53", במקום "9% 79" יקראו "3% 78",  )ב( 
במקום "9% 113" יקראו "5% 111" ובמקום "6% 147" יקראו "6% 144";

בפסקה )3(, במקום "1% 176" יקראו "9% 164"; )ג( 

)4(, במקום "2% 129" יקראו "8% 107", במקום "5% 132" יקראו  בפסקה  )ד( 
"1% 111" ובמקום "5% 144" יקראו "9% 122";

בפסקה )6()א(, במקום "4% 125" יקראו "9% 122"  )ה( 

 הוראת שעה 
לאפריל 2011 עד 

אפריל 2012

הוראות חוק זה יחולו גם על תגמולים המגיעים לזכאי להם בתקופה שמיום כ"ו באדר 5 
ב' התשע"א )1 באפריל 2011( עד יום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(, כך:

בסעיף 1)2(, במקום "1% 176" יקראו "3% 168";  )1(

בסעיף 2 —  )2(

בפסקה )3(, במקום "1% 176" יקראו "3% 168"; )א( 

יקראו   "132 5%" במקום   ,"110 1%" יקראו   "129 2%" במקום   ,)4( בפסקה  )ב( 
"4% 113" ובמקום "5% 144" יקראו "4% 125" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

הוראות חוק זה יחולו גם על תגמולים המגיעים לזכאי להם בתקופה שמיום כ"ג בתשרי 4 
התשע"א )1 באוקטובר 2010( עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א )31 במרס 2011(, כך:

הוראת שעה 
לאוקטובר 2010 עד 

מרס 2011

בסעיף 1 —  )1(

בפסקה )1(, במקום "9% 170" יקראו "4% 167"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "1% 176" יקראו "9% 164"; )ב( 

בסעיף 2 —  )2(

בפסקה )1(, במקום "1% 138" יקראו "3% 135"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "7% 54" יקראו "6% 53", במקום "9% 79" יקראו "3% 78",  )ב( 
במקום "9% 113" יקראו "5% 111" ובמקום "6% 147" יקראו "6% 144";

בפסקה )3(, במקום "1% 176" יקראו "9% 164"; )ג( 

)4(, במקום "2% 129" יקראו "8% 107", במקום "5% 132" יקראו  בפסקה  )ד( 
"1% 111" ובמקום "5% 144" יקראו "9% 122";

בפסקה )6()א(, במקום "4% 125" יקראו "9% 122"  )ה( 

הוראות חוק זה יחולו גם על תגמולים המגיעים לזכאי להם בתקופה שמיום כ"ו באדר 5 
ב' התשע"א )1 באפריל 2011( עד יום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(, כך:

 הוראת שעה 
לאפריל 2011 עד 

אפריל 2012

בסעיף 1)2(, במקום "1% 176" יקראו "3% 168";  )1(

בסעיף 2 —  )2(

בפסקה )3(, במקום "1% 176" יקראו "3% 168"; )א( 

יקראו   "132 5%" במקום   ,"110 1%" יקראו   "129 2%" במקום   ,)4( בפסקה  )ב( 
"4% 113" ובמקום "5% 144" יקראו "4% 125" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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