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 מתפרסנזות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק נכי מחנות הריכוז הנאציים, תשי״ז—1956

 1. בחוק זה —

 •״נכה״ — אדם שלקה •בנכות מחמת מחלה׳ החמרת מחלה או חבלה שנגרמו לו עקב י היותו
 עציר במקום הסיגר, כמשמעותו בסעיף 4 (ב) לחוק עשיית דיז בנאצים ובעוזריהם׳
 תש״י—1950 !, בתקופה שהחלה ביום י״ז באלול תרצ״ט (1 בספטמבר 1939) ונסתיימה

1 באוגוסט } ז 9 4 5 i 3  ביום כ״ב באלול תש״ה >

 ״נכות״ — איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה׳ בין גופנית זבין שכלית׳ או פחיתתו של
 כושר זה.

 2. שר האוצר ימנה רשות מוסמכת לצורך חוק זה (להלן — הרשות המוסמכת). הודעה
 על מינויה ומענה תפורסם ברשומות.

:  3. נכה יהא זכאי לתגמולים לפי חוק זה אם נתקיימו בו ארבעה אלה
 (1) ביום ט׳ בטבת תש״ז (1 בינואר 1947). לא היה נתין גרמני ולא נמצא

יה:  בגבולות הרפובליקה הפדרלית של גרמנ
 . (2) עלה לישראל לפני יום כ״ב בתשרי תשי״ד (1 באוקטובר 1953) וביום
; (1 באפריל 1956) היה ולאחר מכן נשאר אזרח ותושב ישראל  כ׳ בניסן תשט״ז

 (3) דרגת!נכותו אינה פחותה מ־35%:
 (4) לא קיבל י ואינו זכאי לקבל תגמול׳ קיצבה או פיצוי אחר בגלל נכותו

 מכל מקור אחר.

 4. (א) נכה הזכאי לתגמולים ישולם לו על ידי אוצר המדינה תגמול חדשי בסכום
:  המורכב משנים אלה

ת; כו  (1) 420 פרוטה לכל אחוז נ

 (2) תוספת היוקר המשתלמת בתקופה עליה משתלם התגמול על שכר שסכומו
 כסכום המשתלם לנכה על פי פסקה (1).

פה של שתים עשרה שנה מיום כ׳ בניסן תשטי׳ז תקו  (ב) התגמול ׳ישולם במשך.
 (1 באפריל 1956).

 5. נכה הזכאי לתגמולים והוא מתגורר׳ ללא תשלום, במוסד ציבורי לנכים או לקשישים
 או במוסד ציבורי אחר כיוצא בזה שהוכרו על ידי משרד הסעד לצורך חוק זה, יוקטן

 התגמול החדשי שהוא זכאי לו לפי סעיף 4 ב*75%׳ כל עוד הוא מתגורר במוסד כאמור.

 6. (א) התובע תגמול לפי חוק זה יגיש לרשות המוסמכת בקשה בצירוף המסמכים
 הדרושים להוכחת תביעתו, כפי• שייקבע בתקנות.

 (ב) הזכות לתבוע תגמול כאמור תתיישן כתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה
 ברשומות.

 הגדרות

 רישות מופמכת

 נבה'הזכאי
 ?תגמולים

 ת:מו?ים

 הקטנת
 הת;מו5ים

 בקעות

 1 ם״ה 37, תש״י, עטי 281.
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 החהטה הרשזת
 יי הם ו סמכת

 קביעת•
 דרגת נכות

 ערר

 פביעת דרנת
 נכות •ענית

 חםיוז התנסו?

 תגטז?
 ש׳עולפ ביתד

 מזמן
 לגביית תגםו?

יעת תנסו?  מנ

 ׳המרת תגמן?יט'

 ועדת עררים

 ערר

 ך. : (א) הרשות׳ המוסמכת תדון בבקשה ותחליט אם נתקיימו לגביי התובע •התנאים

 המפורשים בסעיף 3, למעט.פסקה (4). •
ם; היתה  (ב) ,הודעה .על החלטת הרשות המוסמכת תישלח למבקש בדואר רשו

 ההחלטה שלילית — תפרש •הרשות המוסמכת את נימוקיה.

בקשה לפי סעיף 7,. תעביר. הרשות המוסמכת׳. תוך שלושים יום* את כל  8, אושרה'
ת לחוק הביטוח שי ו לענין סעיף 8 לתוספת החמי  המסמכים לרופא או לועדה רפואית שנתמנ
 הלאומי׳ תשי״ד—1953- (להלן — חוק הביטוח)׳ לשם קביעת. דרגת הנכות לפי מבחנים

 ובהתאם לעקרונות,שיקבע השר בתקנות.

ת׳ לערוד. על החלטה של ו קנ  9» י . הנכה או הרשות המוסמכת דשאים, בתנאים שייקבעו בז
פאאו של ועדה רפואית בפני הועדה הרפואית לערעורים שנתמנתה לענין סעיף 9 לתוספת  רו

 החמישית לחוק הביטוח. * י .

 10. . (א) הרשות המוסמכת וכן הנכה רשאים לדרוש, עם תום כל ארבע שנים מיום
ת דרגת הנכות של נכה׳ וממועד הקביעה ת א י  שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, לקבוע שנ

 החדשה ישולפ התגמול לאותו נכה לפי קביעה זאת.
. 9 עת דרגת נכות כאמור בסעיף ^קטן(א) יחולו הוראות סעיפים 8 ד י  (ב) • על קב

'אלא לשם ל׳ ל אינו ניתן להעברה לשעבוד או. למשכון ואין להטיל .עליו עיקו מו  11;• -תג
ו לנכה &אוצד המדינה• או  הבטחת פרעובם של מזונות.אשה •או ילדים אוי של מילוות שניתנ

נה או מקרן שהמדינה ערבה להפםדיה.  בערבות המדי

ת הרשות המוסמכת לעכב מתגמוליו ע לו, רשאי י  ־12. ,שילס לנכה תגמול למעלה מן המג
 עד כדי הסכום ששולם. למעלה מן המגיע..'

ל תוך״שנה &יום שהתגמול הוצע לתשלום׳ פקעה זכותולקבלו>  13. נכה שלא גבה תגמו
 ׳אלא• אס כן הורתה הרעות- המוסמכת הוראה' אחרית. י

 14. (א) לא ישולם, לנכה תגמול לגבי תקופה שבה הוא נמצא מחוץ לישראל שלא למטרת
 ריפוי, אם תקופה זו עולה על• ששה חדשים.

 (ב) נכה המרצה עונש מאסר, לא ישולם לו תגמול בעד תקופת מאסרו, אך הרשות
 המוסמכת רשאית להורות שהתגמול או חלק: ממנו ישולם לאדם שהנכה חייב במזונותיו. .

 15', • רשאית הרשות המוסמכת, בהסכמת הנכה, אם היא סבורה שהדבר יעזור לשיקומו,
, שלא יעלה על סך התגמולים׳ שנכה בדרגת נכותו ו במענק חדיפעמי  להימיירלו את תגמולי
 . בזמן ההמרה זכאי לקבלם במשך שלוש שנים׳ ומיום ההמרה ואילך לא יהיה הנכה זכאי
 לתגמול לפי חוק. זה! הרשות המוסמכת רשאית לקבוע תנאים לדרכי השקעתו של מענק

 כאמור.

 16. . (א) שר המשפטים ימנה ועדת עררים או ועדות עררים לצורך חוק זה.
 (ב) ועדת עררים תהיה של שלושה! יושב ראש הועדה יהיה שופט.

 (ג) הודעה על מינוי ועדת עררים ועל מענה תפורסם ברשומות.

די החלטת הדשות המוסמכת. רשאי לעדור עליה• לפגי ל י  17, (א) הרואה עצמו נפגע ע
 ועדת העררים תוך ארבעה עשר יום ׳מיום שהגיעה אליו ההודעה על החלטת הרשות המוסמכת,
 אולם רשאית הועדה להאריך לו• את מועך הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על ארבעה עשר

 יום.

 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6.
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 (ב) הערר •יוגש לועדה בכתב בשני טפסים. אחד מהם תשלח הועדה לרשות
 המוסמכת.

 (ג) ועדת העדרים רשאית לאשר את החלטת הרשות המוסמכת או לשנותה.

 (ד) מי שהגיש ערר רשאי, הוא או בא •כוח!; לבוא ׳לפני ועדת העררים ולטעון את
 טענותיו. •

 (ה) אדם הבא לפגי ועדת העררים כבא כוחו של עורר׳ לא יהיה זכאי לשכר טרחה,
 אלא באישור ועדת העררים.,על פי בקשתו ובשיעור שתקבע הועדה.

 (ו) ועדת העררים תתן נימוקים להחלטתה.
 (ז) יושב ראש ועדת העררים ישלח מיד׳ בדואר רשום׳ העתק החלטת הועדה לעורר

 ולרשות המוסמכת.

 18. _ הרשות המוסמכת רשאית לחזור ולהחליט בכל ענין׳החלטה שונה מן הקודמת׳ אם
 ההחלטה הקודמת הושגה על ידי מעשה או מחדל המהווים עבירה פלילית, או, אם נתגלה

 על סמך ראיות, כי יסודה בטעות.

 19. הרשות המוסמכת רשאית, מטעם מיוחד שיצויין על־ידיה׳ להאריך בל מועד שנקבע
 בחוק זה או בתקנות שהותקנו על־פיו לעשות דבר, למעט הגשת ערר. .

 20. (א) לרשות המוסמכת׳ לועדת עררים, לרופא׳ לועדה רפואית, ולועדה הרפואית
 לערעורים יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת החקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות

.  חקירה 3

 (ב) הרשות המוסמכת׳ ועדת עררים׳ רופא׳ ועדת רפואית והועדה הרפואית.
 לערעורים לא יהיו קשורים בסדרי הדין ובדיני הראיות, אלא יפעלו בדרך שייראה מועיל־

 ביותר לבירור השאלות העומדות להכרעתם..

 21. (א) אדם שמסר במזיד לרשות המוסמכת, לרופא׳ לועדה רפואית ולועדה הרפואית
 לערעורים או לועדת ערירים ידיעה כוזבת, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס שלוש מאות

 לירות.
 >ב) אדם שהשיג במרמה תגמול לעצמו או לזולתו, דינו — מאסר שתי שנים.

 (ג) סעיף זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

 22. הזכות לתגמולים לפי חוק זה אינה עוברת בירושה.

 23. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 24. שר האוצר •רשאי לקבוע בתקנות כי תגמולים או מענקים לפי חוק זה ישולמו
 באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 החלטה חד־צה

 הארכת
 מועדים

 ׳סמכויות עזר

 עבירות

 אי; ירושה
 • לתגמולים

 ביצוע ותקנות

 דרכי התי5?ופ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע יחול על נכים שלקו בנכות •עקב מעצרם במחנות הריכוז הנאציים
 בתקופת מלחמת העולם השניה. מטרתו להעניק זבות לתגמולים לנכים אלה׳ אזרחי ישראל,
 אשר אינם זכאים לפיצויים לפי חוקי הריפובליקה הפדרלית שיל גרמניה ואשר לא קיבלו

 תגמולים או פיצוי מכל מקור׳ אחר.

 3 ״ וקי א״י, כרד א', פרק ב״א, עמי

 114. הצעות חוק 286, כ' בטבת תשי״ז, 24.12.1936



 י • החוק המוצע יחול רק על אותם נכים ־שעלו לישראל •:לפני יום 10.53.-1׳ שביום י
ת נכותם, כפי שתיקבע־ לפי הוראות החוק..יה;מוצע,יאינה;.  1.4.56 היו תושבי ישראל ואשר דרג

 פחותה מ־35%.
.רשות מוסמכת אשר די  • -־ שר האוצר יהיה ממונה על ביצוע החוק והמינהל. יהיה־ בי

. ם״ אצי נות ׳לרשות המוסמכת לפי חוק נכי המלחמת לנ יותיה יהיו בסמכויות הנתו  סמכו
 תשי״ד—41954.

 החוק המוצע.הולך בעקבות חוק נכי המלחמה־.בנאצים, תשי״ד—1.954׳ ובמיוחד במה
ן ולסדרי התשלום, אולם הוא. שונה מימנו בנקודות אלה: ״ י ד  ׳ץנוגע לנוהל׳ לסדרי ה

 (א) גובה התגמול נקבע לפי דרגת הנכות בלבד ולא לפי מספרי בני משפחתו של^
 הנכה.

 (ב) התגמול ישתלם במשך תקופה של 12 שנים מיום 1.4.56. י
 (ג) י סכום התגמולים אינו תלוי בגודל הכנסתו של הנכה, אולם במקרה שהנכה-

7 כל עוד הנכה 5 % ־ ם יוקטן הסכום ב לקשישי '  מוחזק ללא תשלום במוסד ציבורי־ לנכים או
- x ,  מוחזק במוסד כאמור.

 (ד) קביעת דרגת הנכות תהיה בידי הרשויות המוסמכות לקבוע דרגות נכותם של
 נפגעי עבודה לפי חוק ׳הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953, בהתאם למבחנים ולעקרונות שייקבעו

 בתקנות לפי חוק זה. יי־־
י המוסד ילביטוח..לאומי.• •• ד  (ה) ביצוע תשלום התגמולים יהיה בי

׳ י . ס״ה 4-7ג, תעי״ ד, עמי 76. י י 4 

 . חוק לתיקון ׳פקודת״החוק הפלילי(השחתת פניהם של מקרקעין), .
־ • ׳ ־ ״ י י  י תשי״ז—1956 ־

, הוסגת ה: ׳ 1936 י׳ יווסף סעיף ז  1, , אחרי סעיף 103 לפקודת החוק הפלילי
 פעיןז 3>ו1א

׳ ן  . ״השחתת פניהם 103*.. מי שכתב, צייר׳ שרטט או חרת על מקרקעין של זולתןישלא כדי

ן כל כתב או־ שלט׳.• דינו — מאסר שנה ז וכן מי שהדביק עליהם שלא כדי  ש?סהרסעי

י הענשים •כאחד״. ת או קנס אלפיים לירות או שנ ח  _ . . א

ר ב ס י ה ר ב ד ' 

 השחתת פניו של רכוש, ובמיוחד.לכלוך קירות בתים וגדרות על־ידי הדבקת מודעות.
 או על־ידי ציור כרזות׳ לעתים בצבע החודר לטיח ולאבן 1שקשה מאד להסירו, הפכו למחזה
ם עצמם הוא.לעתים די" ניכר׳ וגדול ממנר י למבנ גרם'  נפוץ ברחובות ערינו. הנזק החמרי הנ

 הנזק שנגרם לציבור על־ידי השחתת נוף הארץ ומדאה מקומות הישוב שבה.
 אמנם יש כמה הוראות שבחוק הקיים שאפשר היה להפעילן• במקרים •מסויימים, אך

 ..אין בהוראות אלה כדי להילחם בנגע זה ביעילות.
: ן  ההוראות הנוגעות בדבר במישרין,1 או שאפשר להפעילן בדרך של ׳פירוש, ה

 .׳ סעיף ׳286 לפקודת החוק הפלילי, 1936 (כניסה לרכושו של אחר כדי לבצע עבירה
 וכו׳)׳ לפי תקדימים מסויימים של בתי המשפט די במגע פיסי עם הרכוש. כדי שהדבר
 יהווה הסגת גבול פלילית, והכותב על גבי קיר׳ או המדביק• עליו מודעה׳ מן ההכרה שיבוא

ם הקיר. ע י ס י  במגע פ

' 652, עמי 263. ס 0  1 עייר 1936, תום׳ 1
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 סעיף 326 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936 (עונש על נזקים מתוך כוונה להרע בדרך
 בלל)׳ גם הוא עלול לחול במקרים מםויימים. קיר שלכלכוהו בצבע חדיר עד שאין להשיב

 מצב הקיר לקדמותו.אלא בהוצאות ניכרות׳ מהווה ללא ספק נזק לרכוש. י • •

נים אלה א די בהם הואיל וספק הוא• אם פירושי בתי המשפט לדי ל ; ה ל נים א  ־ אך די
 מקיפים למדי.

׳ וחוקי העזר של הרשויות  הענשים הצפויים לעבריינים על הוראות פקודת המודעות 3
 המקומיות, שהותקנו על־פי פקודת המודעות הנ״ל ועל־פי סעיף 96(14) לפקודת העיריות׳
ן בהם  31934, וסעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 *׳ הם קנסות קלים בלבד שאי

 כדי להרתיע.

יסודות העבירה ולאפשר את ענישתם  על כןיבא החוק המוצע להגדיר בבהירות את.
 של העבריינים בענשים מתאימים

 הוקי א״י, כרר אי, פרק אי, עמ׳ ו.
 3 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עם׳ 1.

 4 עייר 1941, תופי 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשי״ז—1956 .

 1, תקנות ההגנה (כספים), 1941 !, יעמדו בתקפן עד יום ח׳ בטבת תשי״ת (31 בדצמבר
.(1957 

 2, תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ז בטבת תשי״ז(31 בדצמבר 1956).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות ההגנה (כספים)׳ 1941, שהותקנו בימי מלחמת העולם השניה הנן הבסיס
 ההוקי לפיקוח על מטבע חוץ. תקפן של התקנות הוארך מדי פעם בפעם ולאחרונה — בחוק
״ז (31 ׳. עד יום כ״ז בטבת תשי  לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)׳ תשט׳יז—1955 2
ת גם תקמת־שעת־חירום לתיקון תקנות ההגנה ו  בדצמבר 1956). אגב כך הוכללו בגוף התקנ

, שהותקנו בזמנו לשם הטלת הפיקוח׳ על זהב. 3  (כספים), תשי״א—1951

 החיוק המוצע בא לקיים את תקפן של התקנות׳ כפי שהותקנו כאמור, לשנה נוספת
 אחת.

 1 ע״ר 1041, הום׳ 2 מם' 1135, עמי 1380

 2 ם״ה 194, תיעט״ז, עמי 19.

 3 ק״ת 163, תש י״א, עמ׳ 772.

 'lie הצעות.ה וס 286, כ' בטבת תיטיי׳ז, 24.12.1956



 מתפרסמת בזח הצעת חוק של חבר כנסת

 r חוק לתיקון פקודת העיריות, 1934 (ועדות שומה ועדרים),

 תשי״ז—1956
 י״ י. -

0 4 ר י ע ס ה ק י ׳ יידחקו המלים ״אחד חבר ת ( ב ) ן  1. בסעיף 104 לפקודת העיריות, 11934, בסעיף קט
V V .מועצה ואחד שאינו חבר מועצה״ 

ר ר י י ה ס ב ד ב  י

ד מחברי ועדת העררים חייב להיות ח  סעיף 104 לפקודת העיריות, 1934, קובע׳ כי א
יכולות לעמוד בדרישה זו. ברוב ניות. ן רוב המועצות העירו  חבר מועצת העיריה. למעשה אי

ה עסוק בעבודת ועדות רביות ואינו יכול להיפנות לועדות.. י רי העי עצת.  המקרים חבר מו
דווקא חבר מועצה גורם־לעיכובים בעבודתיהועדות, הואיל וחברי המועצה • •  ההכרח למנות׳

 הממונים אינם יכולים לבוא. יי

נם י חברים במועצה,  התילןון בא ליתן אפשדוו*׳ למנות לועדות ׳האמורות גם שאי
 ומועצות שאין באפשרותן להבטיח את השתתפותם הסדירה של חבר המועצה בועדות הנ״ל

נו חבר המועצה. ש מן הציבור שאי ד זה אי  ימנו לתפקי

 חבר הכ^סת > רוקח

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1; ם״ח 100, ת׳עי״ב, עמי 245.
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