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הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קיצבה), התשס"ז-2007

תיקון סעיף 1
1.
בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 ס"ח התשי"ז, עמ' 163. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "הכנסה נוספת", בסופה יבוא "ולמעט קצבה לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.". 
ביטול סעיף 4ב
2.
סעיף 4ב לחוק העיקרי – בטל. 

דברי הסבר
מזה שנים סובלים נכי רדיפות הנאצים מעוול קשה - המוסד לביטוח לאומי מקזז מהקצבה המגיעה להם את גמלת הזקנה, מכוח סעיף 4ב לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957.
נכי רדיפות נאצים רבים שרויים במצב כלכלי קשה ביותר, וסובלים מהזנחה, מבידוד חברתי ומבעיות נפשיות קשות. מטבע הדברים, הם מזדקנים ומספרם הולך ופוחת ככל שעוברים השנים. 
העובדה כי במשך שנים מדינת ישראל גוזלת מהניצולים את המעט המגיע להם בזכות, ולא בחסד, הוא עוול שאין להשלים עימו, בעיקר לאור העובדה כי ממשלות ישראל קיבלו וניצלו סכומי כסף גדולים על חשבונם. 
הצעת חוק זו באה להקל, ולו במעט, על נכי רדיפות הנאצים ולסייע להם בצורכיהם המיוחדים. על מדינת ישראל לעשות הכל על מנת לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד את שנשאר להם, ולא לפגוע בהם ולהעניש אותם.  
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/3975), על ידי חברי הכנסת חיים אורון ואפרים סנה (פ/3963), על ידי חבר הכנסת אורי אריאל (פ/3832) ועל ידי חבר הכנסת אברהם הירשזון (פ/1449).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/135/17), על ידי חבר הכנסת אורי אריאל (פ/303/17) ועל ידי חברת הכנסת קולט אביטל (פ/824/17) על ידי חברי הכנסת חיים אורון ואפרים סנה (פ/855/17), על ידי חבר הכנסת משה גפני (פ/1126/17) ועל ידי חבר הכנסת יורי שטרן (פ/955/17). 
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