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 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס׳ 7), התשמ״א-980ו *

! 1. בסעיף 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—1957 1 (להלן — החוק העיקרי), ף י ע ן ס קו  תי

א: בו  במקום הגדרת ״השכר הקובע״ י

 ״״השכר הקובע״ — 80% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה
 שדרגת משכורתו היא ״יד״ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו

. ״  בזכות בן משפחה;

ן סעיף 2. בסעיף 4א לחוק העיקרי — קו  תי

: א בו ) י א ) ן  (1) במקום סעיף קט

 ״(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% ואין לו הכנסה נוספת,
 ישולם לו, במקום התגמול שהיה משתלם לו לפי סעיף 4 אילו לא היה נצרר
 (להלן — התגמול העיקרי), תגמול בשיעור של 98% מסך כל המשכורת
 הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״יז״ של

 הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

נה  (א1) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), נכה נצרך שדרגת נכותו אי
:  פחותה מ־60%, תשולם לו תוספת לתגמוליו כמפורט להלן

 (1) לנכה שדרגת נכותו פחותה מ־70% אך איננה פחותה מ־60% —
;  תוספת של 5% מן התגמול העיקרי

 (2) לנכה שדרגת נכותו פחותה מ־80% אך אינה פחותה מ־70% —
;  תוספת של 10% מן התגמול העיקרי

 (3) לנכה שדרגת נכותו פחותה מ־90% אך אינה פחותה מ־80% —
;  תוספת של 15% מן התגמול העיקרי

 (4) לנכה שדרגת נכותו 90% או יותר — תוספת של 20% מן
 התגמול העיקרי.

 (א2) לתגמולים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(א1) ייקרא להלן —
״;  תגמול לנצרך.

ל נוסף״ יבוא ״לתגמול לנצרך״.  (2) בסעיף קטן (ד), במקום ״לתגמו

ן סעיף 4ב 3. בסעיף 4ב לחוק העיקרי —  תיקו

;  (1) במקום ״מהתגמול הנוסף״ יבוא ״מהתגמול לנצרך״

 (2) בכותרת השוליים, במקום ״תגמול נוסף״ יבוא ״תגמול לנצרך״.

/ ן סעיף 4ג 4. בסעיף 4ג לחוק העיקרי, במקום ״תגמול נוסף״, פעמיים, יבוא ״תגמול לנצרך׳ קו  תי

 ובמקום ״לתגמול הנוסף״ יבוא ״לתגמול לנצרך״.

ק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1470, ר 1980); הצעת החו ב ו ט ק ו א ת ביום ד׳ בוושון התשמ״א (14 ב ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התש״ם, עמ׳ 321.

 1 ס״ה התשי״ז, עמ׳ 103; התש״ך, עמ׳ 88; התשכ״ט, עמי 90; התשל״ג, עמ׳ 240; התשל״ז, עמ׳ 30; התשל״ח, עמ׳ 212;
 התשל״ט, עמ׳ 78.
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א: הוספת סעיף 4ה בו  5. אחרי סעיף 4ד לחוק העיקרי י

, 4ה. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו ר עי  ״העלאת שי

ם את שיעור השכר הקובע ואת שיעורי התגמול העיקרי, התגמול לנצרך י י י מ ג  ת

 והתגמול לפי סעיף 4ד.״

ן סעיף 8!  6. בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי ״על סמך ראיות״ יבוא ״חדשות״. תיקו

 7. (א) תחילתם של סעיפים 1 ו־2(1) מיום ד׳ בניסן התשל״ט (1 באפריל 1979). תחילי, ותחולל,

 (ב) תחילתם של סעיפים 2(2), 3 ו־4 מיום כ״ח באדר ב׳ התשל״ג (1 באפריל
.(1973 

 (ג) סעיף 6 יחול גם על החלטות הרשות המוסמכת שלגביהן נתבקשה הרשות
 המוסמכת להשתמש בסמכותה לפי סעיף 18 לחוק העיקרי וטרם ניתנה החלטה בבקשה

 לפני פרסומו של חוק זה.

ץ י ב ר ו ל ה א ג ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 תיקון טעויות *
 (לפיסעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948)

 1. בחוק לתיקון פקודת מס הכנםה (מס׳ 41), התש״ם—1980 ! (להלן — החוק),
 בסעיף 1, בסעיף 130א(ב) החדש, במקום ״פסקה זו״ יבוא ״סעיף קטן זה״.

 2. בסעיף 4 לחוק, במקום ״תש״ם״ יבוא ״תשמ״א״.

 3. בסעיף 6(א) לחוק, במקום ״תש״ם״ יבוא ״תשמ״א״.

ם י ס ה נ ש ן מ מ ר ק ב ח צ  י
 יושב ראש הכנסת שר המשפטים

בר 1980). קטו ן התשמ״א (14 באו ת ביום ד׳ בחשו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ

 1 ס״ח 982, התש״ם, עמי 205.

 תיקון טעות דפוס

 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948)

 בסעיף 9(א) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז—1977 במקום ״פעולתה״ יבוא ״פעולה״.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 158.
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 תיקון טעות דפוס
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש׳׳ח—1948)

, במקום  בסעיף 6(א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 41), התש״ם—1980 נ
 ״בשנות״ יבוא ״בשנת״.

 1 ם״ח 982, התש״ם, עמי 205.

 תיקון טעות דפוס
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948)

 בסעיף 4 לחוק המילוות (הוראות שונות) (תיקון מס׳ 2), התש״ם—1979
 בפרט 1 לתוספת השלישית החדשה, בשורה השניה, במקום ״מילווה״ יבוא ״מילוות״.

 1 ס״ח 954, התש״ם, עמי 38.

ן התשמ״א, 20.10.1980 ו ש ח ב /  ספר החוקים 985, י

 המחיר 60 אגורות חדשות ISSN 0334 — 2832 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


