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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 169(, התשע"ו-2016

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1  תיקון סעיף 105
  - 105

בסעיף קטן )א(, במקום ")להלן - הסכום הבסיסי(" יבוא ")בסעיף זה - הסכום   )1(
החודשי(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "הסכום הבסיסי" יבוא "הסכום החודשי"    )2(

בסעיף 196 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2  תיקון סעיף 196

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, נכה שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן  ")ג( 
והוא אינו זכאי לגמלה לפי פרק זה רק בשל כך שטרם חלפו 90 ימים מהתאריך הקובע 
)ב(, תשולם לו בעד פרק הזמן שבין היום ה–31 לבין היום ה–90  כאמור בסעיף קטן 
מהתאריך הקובע קצבה חודשית מלאה, כמשמעותה בסעיף 200)א( וכן קצבה חודשית 

נוספת כמשמעותה בסעיף 200א)ב(:

הוא בעל ליקוי חמור, כהגדרתו בסעיף 195;  )1(

נקבעה לו דרגת אי–כושר להשתכר של 100% למשך תקופה של שישה   )2(
חודשים רצופים לפחות;

הוא אינו זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות(  )3(
)מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט-1978 2, בעד התקופה שמהיום ה–31 כאמור "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו )להלן - יום התחילה( 3  תחילה ותחולה  )א( 

סעיף 196 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול על מבוטח שהגיש את  )ב( 
תביעתו לגמלת נכות ביום התחילה או לאחריו ואולם תשלומים לפי הסעיף האמור 
בעד התקופה שמיום התחילה עד תום ששת החודשים שמיום התחילה, ישולמו בתום 

ששת החודשים כאמור  

1 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, סעיף   סעיף 1 
מהו  מגדיר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-1995   
"הסכום הבסיסי" וסעיפים רבים בחוק מפנים להגדרה זו  
בסעיף 105 לחוק, מופיעה הגדרה נוספת ל"סכום הבסיסי", 
והיא נוגעת לסעיף 105 לחוק בלבד  על כן, מוצע לתקן את 
זה  ל"בסעיף   "- מ"להלן   105 שבסעיף  בהגדרה  ההפניה 
-"  כמו כן, וכדי למנוע בלבול בין ההגדרה כאמור לבין 
הבסיסי"  מ"הסכום  לשנותה  מוצע   ,1 שבסעיף  ההגדרה 

ל"הסכום החודשי"   

סעיף 196 לחוק קובע כי זכאותם של נכים לגמלה   סעיף 2 
נכות"  "ביטוח  פרק  שהוא  לחוק,  ט'  פרק  לפי   
תתחיל בתום 90 ימים מ"התאריך הקובע" שהוא התאריך 
שבו, עקב הליקוי, נגרם למבוטח אי–כושר להשתכר לתקופה 
להבטיח  נועדה  ההוראה  לפחות   רצופים  ימים   90 של 
שגמלת נכות תשולם רק למי שאי–הכושר להשתכר שנגרם 
לו הוא משמעותי ולתקופה ארוכה, בהתאם לתכליתן של 

הוראות פרק ט' לחוק  

עם זאת, לאור נוסח הוראת החוק, גם כאשר מסתבר 
לתקופה  להשתכר  אי–כושר  למבוטח  נגרם  כי  בדיעבד 
זכאי  אינו  הוא  האמורים(,  הימים  ל–90  )מעבר  ארוכה 
לתשלום בעד אותם 90 הימים הראשונים ולפיכך, במקרים 

מסוימים, נותר הנכה בלא כל סיוע כלכלי בתקופה זו 

כי  ולקבוע  לחוק   196 סעיף  את  לתקן  מוצע  לפיכך 
נכים בעלי "ליקוי חמור" )נכים שנקבעה להם נכות רפואית 
לפחות   40% של  בשיעור  או  לפחות,   70% של  בשיעור 
בשל סעיפי הליקוי בתחום הנפש והפיגור(, אשר נקבעה 
להם דרגת אי–כושר להשתכר מלאה למשך תקופה של 
שישה חודשים רצופים לפחות ואשר אינם זכאים בשל 
הקובע  מהתאריך  ה–90  ליום  ה–31  שמהיום  התקופה 
הלאומי  הביטוח  תקנות  לפי  מיוחדים  שירותים  לקצבת 
)ביטוח נכות()מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט-1979, יהיו 
זכאים לקצבה חודשית מלאה )קצבת יחיד מלאה בתוספת 
קצבה חודשית נוספת, ובלא תוספות בשל בן זוג וילדים( 

החל מהיום ה–31 לתאריך הקובע 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 251   1

ק"ת התשל"ט, עמ' 83    2

המחיר 81 אגורות      ISSN 0334-3030      סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
הצעות חוק הממשלה - 996, כ"ג בטבת התשע"ו, 2016 1 4

ר ב ס ה י  ר ב ד


