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 מתפרסמת בזה הצעה חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס׳ 13) (חסיון תגמול),
 התשס״ב-2002*

 1. בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-957ו' (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 11
 יבוא:

 ״חסיון תגמול ו1. (א) תגמול אינו ניתן להעברה או לשעבוד, אינו יכול לשמש
 לערבות, ואין להטיל עליו עיקול, אלא לשם הבטחת פירעונם של מזונות
 אישה או ילדים או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות
 המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפםדיה, ובשיעור שאינו עולה על

 מחצית התגמול המשתלם לנכה.

 תיקון חוק
 נכי רדיפות

 הנאצים

ר ב ס  ה

 חוץ והסכמים, מוצע בהצעת חוק זו שגם תגמולים אלה
 יזכו לחיסיון דומה. החיסיון המוקנה בחוק זה הוא נוסף
 על החסיונות המוקנים לתגמולים לפי דיני החוץ

 וההסכמים האמורים.

י ר ב  ד

 סעיף וו לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-ד95ו
 (להלן - החוק), מקנה חיסיון מפני שעבוד, עיקול
 והעברה לתגמול לפי החוק. מאחר שנכי רדיפות הנאצים
 זכאים לתגמול בשל הנכות שנגרמה להם גם מכוח דיני

 * הצעת חוק מס׳ פ/2716; הועברה לועדה ביום ד• בכסלו התשם״ב (21 בנובמבר 2001).
 י ס־ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשס׳׳א, עמי 237.
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 (ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות
 תאגיד בנקאי במשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-981ו/ או
 באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי״א-51951,
 במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק
 הדואר, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל םכום שנתנו לזכאי לתגמול על

 חשבון התגמול.

 (ג) בסעיף זה, ״תגמול״, לרבות אחד מאלה:

 (ד) תגמול, קצבה או פיצוי אחר הניתנים לאדם מכל מדינה או
 ארגון מחוץ לישראל בשל נכות שנגרמה לו עקב רדיפות

 הנאצים:

 (2) תשלום שניתן לפי ההסכם שנחתם ביום י׳יב בתשרי
 התשנ״ג (9 באוקטובר 1992) בידי שר האוצר הפדראלי של
 גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד

 גרמניה.״

 תיקון חוק 2. בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-934ל4 (להלן - חוק נכי המלחמה בנאצים),
 נכי המלחמה

ם בסעיף 9, בסעיף קטן(ב) - י ע א נ  ב

 (ו) במקום ״להעברה, לשעבוד או למשכון״ יבוא ״להעברה או לשעבוד, אינו יבול
 לשמש לערבות״.

 (2) האמור בו יסומן ״(1)״ ואחריו יבוא:

 ״(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי
 כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-981ד, או באמצעות בנק הדואר
 כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי״א-1951, במשך שלושים ימים מיום
 ששולם: ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר, לפי הענק, לנכות

 מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.״

 תחילה ותחולה 3. (א) תחילתו של חוק זה ב־ו בחודש שלאחר פרסומו(להלן - יום התחילה), והוא
 יחול על תגמול המשתלם בעד יום התחילה ולאחריו.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), חוק זה לא יחול על שעבוד או ערבות לענין הסכם
 שנכרת לפני יום התחילה.

 (ג) הוראות סעיף 11(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, והוראות סעיף
^ לחוק נכי המלחמה בנאצים בנוסחו בסעיף 2(2) לחוק זה, יחולו גם לגבי עיקול שהוטל ב ) 9 

 על תגמול כאמור בסעיף קטן(א) לפני יום התחילה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ק הביטוח הלאומי); שנית, תגמול לא יובל לשמש לערבות, ך ח ף י י ל י ע ל ם ך ש ח ס ך ם ב א ת ן ת ״ ה ר ג ס מ  ב

ט וזאת בדומה להוראת סעיף 3ם3(א) לחוק הביטוח ר ו פ מ  לנוסחם של סעיפים דומים בחקיקה סוציאלית, כ
 להלן: ראשית, ההגנה הורחבה גם לתגמול ששולם הלאומי.

 באמצעות בנק או בנק הדואר במשך שלושים ימים מיום בשל התיקון המוצע לחוק נדרש תיקון להתאמת
 ששולם, זאת בדומה להוראת סעיף 303(ב) לחוק הביטוח נוסחו של סעיף 9 לחוק נכי המלחמה בנאצים,
 הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995 (להלן - חוק התשי״ד-1954, שענינו חסיון התגמול לנכי המלחמה

 בנאצים, לנוסח סעיף וו לחוק המוצע.
 1 ס״ת התשמ״א, עמי 232.

 5 ם״ח החשייא, עמי 9ו2. חברי הכנסת: יהודית נאות, יוסן* לפיד

 4 ס״ח התשי״ד, עמי 76.
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