
התשנ"ו1996* ,(9 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

94 סעיף החוקביטול  (להלן 1 התשנ"ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 94 סעיף . 1
בטל.  העיקרי)

102 סעיף יבוא:תיקון ו(ג) (ב) (א), קטנים סעיפים במקום העיקרי, לחוק 102 בסעיף . 2

לעובד או לעובד מופחתים פגיעה דמי המוסד ישלם ,92 סעיף הוראות אף על "(א)
שנגרם לעבוד, חלקי איכושר מחמת עבודתם, שעות מספר את שצמצמו עצמאי

בעבודה. מפגיעה

מדמי השמיני החלק של למכפלה שווים יהיו ליום מופחתים פגיעה דמי (ב)

באישור שנקבע איהכושר שעות במספר ,97 סעיף לפי כמשמעותם ליום הפגיעה

איהפושר) שעות  (להלן זה פרק לפי כאמור אישור לתת שהוסמך מי שנתן רפואי
בשעות עבודה בכל למעשה עבד לא העצמאי העובד או שהעובד ובלבד

איהכושר.

חוק בהצעת פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 במרס 7) התשנ"ו באדר ט'ז ביום בכנסת נתקבל *
.220 עמ' ,(1995 בנובמבר 13) התשנ"ו בחשון כ' מיום ,2444

438. ועמ" 210 עמ' התשנ"ה, ס"ח 1



בעד מאשר יותר בעבודה, אחת לפגיעה בקשר מופחתים, פגיעה רמי ישולמו לא (ג)
שבועות." ושישה עשרים

יבוא: ואחריו "1997'' יבוא "1995" במקום ובו, (ו) יסומן העיקרי לחוק 257(ג) סעיף .3

דמי לשיעור בהתאם יחושב ו(ב) (א) קטנים בסעיפים האמור הגביה אומדן (2)"

".(1995 ביולי (ו התשנ"ה בתמוז ג' ביום בתוקף שהיה כפי סיעוד ביטוח

257 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 316 בסעיף .4

לקצבה זכות ופקיעת קצבה "איהפחתת יבוא: השוליים כותרת במקום 0)
;"[141]

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

לקצבה, לתוספת או לקצבה מבוטח של זכותו פטירה, מחמת פקעה, "(ג)

תום עד התוספת או הקצבה ישולמו י"א, או ט' ה', פרקים לפי המשולמות
אותו של מכוחו חודש אותו בעד תשולם לא ואולם הזכות; פקעה שבו החודש

י"א." פרק לפי שאירים קצבת או ה' פרק לפי תלויים קצבת מבוטח

316 סעיף תיקון

200 סעיף לפי "או יבוא יציבה" נכות דרגת "בשל אחרי העיקרי, לחוק 351(ד) בסעיף .5
והכל." לפחות, שנה של רצופה לתקופה שנקבעה יציבה, בלתי נכות דרגת בשל קצבה

סעיף351 תיקון

יום  (להלן זה חוק של פרסומו שלאחר בחודש ב1 ו5 ,4 ,2 ו, סעיפים של תחילתם .6
.(1996 בינואר 1) התשנ"ו בטבת ט' ביום זה לחוק 3 סעיף של תחילתו התחילה);

תחילה

לאחריו. או התחילה יום בעד המשתלמים פגיעה דמי לגבי יחול 2 סעיף (א) .7

ביום לקצבה לתוספת או לקצבה הזכות תפקע שבהם מקרים לגבי יחול 4 סעיף (ב)
אחריו. או התחילה

ואילך. התחילה יום בעד המשתלמים ביטוח דמי לגבי יחול 5 סעיף (ג)

תחולה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

נמיר אורה
והרווחה העבודה שרת




