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חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'125(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 148 החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 148 -

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "כמו כן רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה   )1(
כאמור, דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי שסידר הארגון ושמתקיימות בו הוראות 
סעיף קטן )ה(, ובלבד שנכה העבודה נתן את הסכמתו לניכוי דמי ההשתתפות בביטוח 

הסיעודי מראש ובכתב";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "על התנגדותו לניכוי" יבוא "או על ביטול הסכמתו לניכוי,   )2(
לפי העניין";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "של ארגון כאמור" יבוא "וכן ניכוי דמי השתתפות בביטוח   )3(
חיים הדדי ובביטוח סיעודי קבוצתי";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

כן  אם  אלא  קבוצתי  סיעודי  בביטוח  השתתפות  דמי  ינכה  לא  המוסד  ")ה( 
התקיימו תנאים אלה:

לכל חברי ארגון נכי העבודה שהם נכי עבודה שנקבעה להם דרגת   )1(
130, ניתנה  נכות יציבה או שהם אלמן או אלמנה כמשמעותם בסעיף 
האפשרות להצטרף לביטוח האמור, למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח, 

כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח; 

בפוליסת הביטוח התחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח בקרות מקרה   )2(
הביטוח, לפי שיעור מוסכם מראש, בלא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח 

בשל מקרה הביטוח 

השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה " )ו( 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 2 חובת התקנת תקנות
הכנסת, יקבע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה, בתקנות לפי סעיף 148)ב( לחוק 
העיקרי, את הסכום המרבי שמותר לנכות בכל חודש מקצבה של נכה עבודה לפי סעיף 
148)א( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעבור דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי 

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומן של התקנות שיותקנו לפי סעיף 2  3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הכנסת - 199, מיום ט"ז בשבט התשס"ח )23 בינואר 2008(, עמ' 128 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 145   1
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העיקרי(,1  החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 148 -

תיקון סעיף 148

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "כמו כן רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה   )1(
כאמור, דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי שסידר הארגון ושמתקיימות בו הוראות 
סעיף קטן )ה(, ובלבד שנכה העבודה נתן את הסכמתו לניכוי דמי ההשתתפות בביטוח 

הסיעודי מראש ובכתב";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "על התנגדותו לניכוי" יבוא "או על ביטול הסכמתו לניכוי,   )2(
לפי העניין";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "של ארגון כאמור" יבוא "וכן ניכוי דמי השתתפות בביטוח   )3(
חיים הדדי ובביטוח סיעודי קבוצתי";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

כן  אם  אלא  קבוצתי  סיעודי  בביטוח  השתתפות  דמי  ינכה  לא  המוסד  ")ה( 
התקיימו תנאים אלה:

לכל חברי ארגון נכי העבודה שהם נכי עבודה שנקבעה להם דרגת   )1(
130, ניתנה  נכות יציבה או שהם אלמן או אלמנה כמשמעותם בסעיף 
האפשרות להצטרף לביטוח האמור, למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח, 

כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח; 

בפוליסת הביטוח התחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח בקרות מקרה   )2(
הביטוח, לפי שיעור מוסכם מראש, בלא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח 

בשל מקרה הביטוח 

השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה " )ו( 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 2 
הכנסת, יקבע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה, בתקנות לפי סעיף 148)ב( לחוק 
העיקרי, את הסכום המרבי שמותר לנכות בכל חודש מקצבה של נכה עבודה לפי סעיף 
148)א( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעבור דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי 

חובת התקנת 
תקנות

תחילהתחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומן של התקנות שיותקנו לפי סעיף 2  3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת
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