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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2011080-4655מספר פנימי:

 /א'713-נספח מס' כ
 (3719/20)פ/

 

 2017–התשע"ז(, 196 חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'

 

החוק העיקרי(,  –)להלן  19951–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .1 130תיקון סעיף 

 –)א( 130בסעיף 

 (";1)ג252(, בסופה יבוא "או 2בפסקה ) (1)  

(", 1)ג252" יבוא "או התנאים שבסעיף 238(, אחרי "שבסעיף 5בפסקה ) (2)  

או שנתקיימו בו התנאים  238האמורים" יבוא "בסעיף ואחרי "מהתנאים 

 (".1)ג252האמורים בסעיף 

( לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "האמורים 2)ב()133בסעיף  .2 133תיקון סעיף 

" יבוא "האמורים בפסקת משנה )א( או 238בפסקאות" עד המילים "שבסעיף 

 עה לה:)ב( שלהלן", ובמקום "המגיעה לה." יבוא "המגי

( להגדרה "ילד" 3)-( ו2התנאים האמורים בפסקאות )מ תנאי )א(   

 ;238שבסעיף 

 (."1)ג252התנאים שבסעיף  )ב(   

 –לחוק העיקרי  144בסעיף  .3 144תיקון סעיף 

(, בסופו יבוא "או שהוא לומד במוסד חינוכי כהגדרתו 2בסעיף קטן )א() (1)  

 התנאים האמורים באותו סעיף";( ומתקיימים בו 1)ג252בסעיף 

 –, והוא בבחינת" 238בסעיף קטן )ב(, המילים "ילד כמשמעותו בסעיף  (2)  

 יימחקו.

 יבוא: ( 1)גלחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן  252בסעיף  .4 252תיקון סעיף 

עמו הוא ילד כאמור בסעיף ה, יראו כאלמן גם מי שהילד שלעניין סימן ז (2")ג  

 (."1קטן )ג

                                                                    
 .1003; התשע"ז, עמ' 210ס"ח התשנ"ה, עמ'  1
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( לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "האמורים 2)260בסעיף  .5  260תיקון סעיף 

" יבוא "האמורים בפסקת משנה )א( או 238בפסקאות" עד המילים "שבסעיף 

 )ב( שלהלן", ובמקום "המגיעה להם." יבוא "המגיעה להם:

( להגדרה "ילד" 3)-ו( 2תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות ) )א(   

 ;238שבסעיף 

 (."1)ג252התנאים שבסעיף  )ב(   

  –לחוק העיקרי  265בסעיף  .6  265תיקון סעיף 

(, בסופו יבוא "או שהוא לומד במוסד חינוכי כהגדרתו 2בסעיף קטן )א() (1)  

 ( ומתקיימים בו התנאים האמורים באותו סעיף";1)ג252בסעיף 

 –(," 2)247תלוי לפי סעיף  בסעיף קטן )ב(, המילים "והוא בבחינת (2)  

 יימחקו.

תחילה, תחולה 

 והוראת מעבר 

יום  –( )להלן 2017ביולי  1תחילתו של חוק זה ביום ז' בתמוז התשע"ז ) )א( .7

סימן התחילה(, והוא יחול על תשלומים המשתלמים לפי סימן ח' לפרק ה' ולפי 

יום התחילה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, בעד התקופה שמ ד' לפרק י"א

 ואילך.

 יום ועד התחילה שמיום התקופה בעד, תשלומים כאמור בסעיף קטן )א( )ב(  

 1ישולמו ביום י"ד בטבת התשע"ח ) ,(2017בדצמבר  31י"ג בטבת התשע"ח )

 (.2018בינואר 

 
*************************************************************************************** 
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 א'/713-נספח מס' כ
 (3719/20)פ/

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"ז196חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' הצעת ל
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 

 בקשות רשות דיבור

  משה גפני, אורי מקלב הכנסתחברי 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 


