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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20( )תיקון מס' 2( )הארכת מועד להגשת בקשה 
להחזרת עודף שכר טרחה(, התשע"ח–2018 *

בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20(, התשע"ה–2014 1, בסעיף 8)א()2(, במקום "שנתיים" 1 תיקון סעיף 8
יבוא "שש שנים", ובמקום הסיפה החל במילים "לעניין בקשה" יבוא "לעניין בקשה להחזרת 
עודף שכר הטרחה שהוגשה מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( ועד ליום פרסומו של 
חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20( )תיקון מס' 2( )הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת 
עודף שכר טרחה(, התשע"ח–2018, ימנו את 60 הימים האמורים בפסקה )3( מיום פרסומו 

של החוק האמור".
תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.2 תחילה

 ,)20 מס'  )תיקון  הנאצים  רדיפות  נכי  חוק   סעיף 1 
התשע"ה–2014 )להלן – תיקון מס' 20(, שנכנס   
לתוקף ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(, הגביל 
את שכר הטרחה שאפשר לגבות מניצולי שואה עבור 
גמלה מכוח החלטה מינהלית  טיפול בתביעה לקבלת 
ועבור עזרה  לוב  יהודי  שנתן שר האוצר בעניינם של 
בבחירה בין אפשרויות תשלום לניצולי שואה שמקבלים 
גמלה מגרמניה בשל התקופה שבה עבדו בגטאות. מגבלות 
שכר הטרחה האמורות הוחלו גם על הסכמי שכר טרחה 
שנכרתו לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 20, ונקבע בו 
מנגנון שמאפשר לניצולי שואה להגיש תביעות להחזרת 
עודף שכר הטרחה שנגבה מהם. מאחר שבתיקון מס' 
נקבע הסדר רטרואקטיבי, האפשרות להגיש תביעה   20
זמן של שנה  להחזרת עודף שכר הטרחה הוגבלה לפרק 
מיום פרסומו של החוק, קרי עד ליום י"ט בטבת התשע"ו 
)31 בדצמבר ו201(. בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 

הוארכה התקופה האמורה בשנה  21(, התשע"ו–2016, 
נוספת, עד ליום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(. 

ואולם, יש ניצולי שואה שטרם מימשו את אפשרותם 
למצות את זכויותיהם להחזרת עודף שכר הטרחה, ועל כן 
מוצע להאריך את המועד להגשת בקשה להשבת עודף 
)31 בדצמבר  שכר הטרחה עד ליום ט"ז בטבת התשפ"א 
2020(. מאחר שההארכה המוצעת היא רטרואקטיבית, 
נדרש המטפל  60 הימים שבמסגרתם  כי  מוצע להבהיר 
%ו2 מעודף שכר הטרחה  בתביעה להחליט אם להשיב 
אם לאו יימנו מיום פרסומו ברשומות של התיקון המוצע 

ולא מיום הגשת הבקשה. 

)31 בדצמבר  מאחר שביום ב' בטבת התשע"ז   סעיף 2 
2016( פקעה האפשרות להגשת בקשה להשבת   
עודף שכר הטרחה, מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון 

המוצע תהיה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.
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