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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת		דוד אזולאי
							
					פ/1286/18			
הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התשס"ט–2009
תיקון סעיף 1
1.
בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 ס"ח התשי"ז, עמ' 163. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסעיף קטן (א), במקום ההגדרה "נכה" יבוא:


"נכה" – אדם שלקה בנכות מחמת מחלה, החמרת מחלה או חבלה כתוצאה  מהיותו נרדף על ידי הנאצים או בהשפעתם, על ידי בעלי בריתם, או אדם שנולד במדינה שממנה גורשו הוריו בשל רדיפות הנאצים ושלא שב לביתו עד תום המלחמה;".
תיקון סעיף 3
2.
בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא: 


"(1)	הוא אזרח ותושב ישראל;".
תיקון סעיף 4
3.
בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ג)	על אף האמור בכל דין, זכאותו של נכה לתגמולים לפי חוק זה, תהיה מיום שהגיש את בקשת התגמולים.".
ביטול סעיף 14
4.
סעיף 14 לחוק העיקרי – בטל.

דברי הסבר
מוצע לשנות את הגדרת נכה שתכלול קבוצות נוספות שלא נכללות בגדר החוק, ובמרכזן – את יהודי לוב ותוניסיה. מדובר בקבוצה קטנה של נכים מבוגרים אשר נכותם נגרמה בוודאות כתוצאה מרדיפות הנאצים. תיקון החוק יהווה "תיקון עוול היסטורי" והנטל על תקציב המדינה לא יהיה רב.
מוצע לקבוע, בין היתר, כי הזכאות לתגמול תהיה מיום הגשת הבקשה. כמו כן, מוצע לקבוע כי נכי רדיפות הנאצים יהיו זכאים לקבלת תגמולים ללא תלות בתאריך עלייתם לישראל ולא כפי שקובע החוק בנוסחו הנוכחי, שתגמולים ישולמו רק לנכי רדיפות הנאצים אשר עלו לישראל עד לשנת 1953, ואשר יוצר כיום הפליה בין נכים שונים.
בנוסף, מוצע לקבוע כי בניגוד לחוק הקיים, נכה רדיפות הנאצים ששהה בחו"ל שלא למטרות ריפוי, יהיה זכאי לתגמול.


הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת קולט אביטל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1452), על ידי חבר הכנסת אברהם הירשזון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2439), על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3268) ועל ידי חבר הכנסת יצחק כהן (פ/3915).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת משה כחלון (פ/965) ועל ידי חבר הכנסת יצחק כהן (פ/1591). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת חיים אמסלם ויעקב מרגי (פ/1307/17) ועל ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3268/17). הצעת חוק זהה הונחה בכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2082/17).
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