
* תשט"ז1956 האזרחיים, הברקים פקודת לתיקון חוק
36 מספר

בטל.  הפקודה)  1(להלן האזרחיים,1944 הנזיקים לפקודת (6) 55ג .סעיף סעיף1 ביטול
(6) 55נ

החלפת
62 סעיף

זה: סעיף יבוא לפקודה סעיף62 במקום ,2
"פיצויים
וממלאות

לאומי מביטוח

 זה סעיף לענין (1) .62
שניתנו בעין, גימלה להוציא הגימלאות/ של הכספי השווי "גימלה"
תשי"ד21953 הלאומי/ הביטוח לחוק ב' חלק לפי להינתן שעתידות או
המשתלמת פגיעה דמי תמורת לרבות הלאומי), הביטוח חוק  (להלן
עקב שנשללה או שהופחתה גימלה הלאומי; הביטוח לחוק 38 סעיף לפי
אחרת בגימלה בחירה בגלל ניתנה שלא או העובד/ של מחדל או מעשה
להינתן שעתידה או ניתנה כאילו אותה רואים הלאומי/ הביטוח חוק לפי

בשלמותה.

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1956 במרס 22) תשט"ז בניסן י' ביום בכנסת נתקבל *
.155 עמ' תשט"ו, ,238
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היוון בדבר הלאומי הביטוח לחוק 49(ב) סעיף לפי העבודה שר הוראות
גם יפה כוחן בעין, גימלאות של הכספי ערכן חישוב ובדבר קיצבאות

זה. קטן סעיף לענין גימלאות של הכספי השווי לקביעת
הביטוח דמי בתשלום הלאומי הביטוח חוק פי על שחייב מי  "מעביד"
12 סעיף פי על למעשהו אחראי שהמעביד אדם לרבות העובד, בעד

זו: לפקודה
לרבות הלאומי, הביטוח לחוק ב' חלק לפי שמבוטח מי  "עובד"

הלאומי, הביטוח לחוק (ב) 22 בסעיף כאמור בו התלויים

לפי ממעבידו לפיצויים הן מאורע אותו עקב זכאי עובד היה (2)
הגימלה תנוכה הלאומי, הביטוח לחוק ב' חלק לפי לגימלה והן זו פקודה

זה. סעיף אלמלא ממעבידו לו מגיעים שהיו הפיצויים מסכום

לחוק 70 סעיף לענין יראו לא (2) בסעיף האמורות בנסיבות (3)
למוסד מועברות כלפיו שזכויות שלישי כצד המעביד את הלאומי הביטוח

לאומי." לביטוח

64 סעיף שבסעיףתיקון (ב) פסקה של ובסופה ,(1) קטן כסעיף הרישה תסומן לפקודה, 64 בסעיף .3
זה: פסוק יבוא (1) קטן

ובנסיבות (נ) בסעיף62 כאמור מעביד נגד דין פסק ראשון שניתן הדין פסק "היה
שבפסק הפיצויים סכום במקום זאת, פסקה לענין יבוא ,(2)62 בסעיף המפורטות

סעיף62(2)." אלמלא פוסקים שהיו הסכום ראשון, ניתן אשר הדין

פקודתתחולה (בלשון עבודה ועקב עבודה כדי תוך שאירע מאורע לגבי יחול לא זה חוק . 4

חוק של תחילתו לפני העבודה), ובמהלך מהעבודה הנובעת  לעובדים,31947 הפיצויים
הלאומי. הביטוח

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

רוזן פנחס
המשפטים שר

מאירסון גולדה
העבודה שרת
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