
התשנ"ז1997* ,(13 מס' (תיקון איבה פעולות לנפגעי התגמולים חוק

1 סעיף העיקרי),תיקון החוק  התשל1970(להלן איבה, פעולות לנפגעי התגמולים בחוק .1
התשכ"ח משולב], [נוסח הלאומי הביטוח "חוק במקום הביטוח, "חוק בהגדרה ו, בסעיף

"2 התשנ'ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח "חוק יבוא "1968

3 סעיף ה".תיקון "לפרק יבוא ג'" "לפרק במקום העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 2

4א סעיף יבוא:.הוספת העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי .3

חבר דמי 'ניכוי
יציג לארגון

על הביטוח, לחוק 303 סעיף והוראות 15 סעיף הוראות אף על (א) 4א.
זה, חוק לפי לתגמול הזכאים משפחה, ולבן לנפגע המשולם חודשי תגמול

לארגון חבר דמי ניכוי לענין הנכים לחוק ו(ג) 4ו(ב) סעיף הוראות יחולו
הבאים: בשינויים (ב), קטן בסעיף כאמור ותשלומים יציג

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 במרס התשנ"ז(11 ב' באדר ב' ביום בכנסת נתקבל
117 עמ' ,(1997 בינואר 20) התשנ'ז בשבט י*ב מיום ,2573

עמ'.20 התשנ'ו, ;126 עמ' התש"ל, ס'ח 1
34. עמ' התשנ'ז, ;210 עמ' התשנ'ה, ס"ח 2



"פקיד יבוא תגמולים" "קצין במקום (ב) קטן בסעיף (ו)
'שר יבוא הבטחון" "שר במקום ,"22 בסעיף כמשמעותו תביעות

יבוא נכים' של יציג 'כארגון ובמקום והרווחה העבודה

ארגון  זה (בחוק זה חוק לפי לתגמול הזכאים של יציג 'כארגון
יציג)';

העבודה "שר יבוא הבטחון" "שר במקום (ג), קטן בסעיף (2)
והרווחה'.

אם יציג כארגון ארגון על להכריז רשאי והרווחה העבודה שר (ב)

אלה: כל בו נתקיימו

ורווחתם תנאיהם שיפור היא הארגון של הבלעדית מטרתו (ו)

זה; חוק לפי לתגמול הזכאים כל של

לתגמול זכאים של ביותר הגדול המספר את מייצג הארגון (2)

זה; חוק לפי

המבקש משפחה בן וכל נפגע כל בו כחבר מקבל הארגון (5)
לארגון. להצטרף

החודשי מהתגמול ינוכו (א) קטן בסעיף האמורים החבר דמי (ג)
חבר דמי לנכות בכוונתו כי לו הודיע שהמוסד לאחר רק לזכאי המשולם
ימים 60 בתוך לניכוי בכתב התנגדות להגיש זכותו וכי החודשי מהתגמול

כאמור. ההודעה את שקיבל מהיום

יחל החודשי, מהתגמול החבר דמי לתשלום הזכאי, התנגד לא (ד)
הימים. 60 הסתיימו שבו החודש שלאחר החודש בתום הניכוי

המועד לאחר לניכוי התנגדותו על בכתב למוסד הזכאי הודיע (ה)

את המוסד שקיבל החורש שלאחר החורש בתום הניכוי ייפסק האמור,
'. ההודעה

 העיקרי לחוק 5 בסעיף .4

,"118' יבוא "61" במקום (ב), קטן בסעיף (1)

;'122' יבוא '64' במקום (ג), קטן בסעיף (2)

 (ד) קטן בסעיף (5)

ו124'; 120 ,119 ,104 ,103" יבוא ו65" 63 ,62" במקום (א)

".123" יבוא "'64א" ובמקום יבוא"122" '64" במקום (ב)

5 סעיף תיקון

'והרווחה". יבוא העבודה' 'ועדת אחרי העיקרי, לחוק 6א בסעיף 6א5. סעיף תיקון

העבודה" 'ועדת ואחרי "והרווחה' יבוא העבודה' 'שר אחרי העיקרי, לחוק 7ב בסעיף .6
"והרווחה". יבוא

7ב סעיף תיקון

'ועדת ובמקום 'והרווחה' יבוא העבודה' 'שר אחרי ברישה, העיקרי, לחוק 9 בסעיף .7
והרווחה". העבודה "ועדת מקום, בכל יבוא, העבודה

9 סעיף תיקון

'והרווחה'. יבוא העבודה' 'שר אחרי העיקרי, לחוק 0ו(א) בסעיף .810 סעיף תיקון



ו ו סעיף "והרווחה''.תיקון יבוא העבודה "שר אחרי העיקרי, לחוק 11(ב) בסעיף .9

15 סעיף וב'תיקון א' "סימנים יבוא הביטוח' "לחוק עד הרישה במקום העיקרי, לחוק 15 בסעיף . 10

הביטוח'. לחוק ו386 385 ,385 וסעיפים י"ד, לפרק 308 סעיף למעט

19 סעיף "ועדתתיקון ואחרי "והרווחה' יבוא העבודה" "שר אחרי העיקרי, לחוק 19(ג) בסעיף . 11
"והרווחה". יבוא העבודה"

ו2 סעיף "והרווחה'.תיקון יבוא העבודה" "שר אחרי העיקרי, לחוק ו2 בסעיף .12

התוספת יימחק.תיקון  3 סעיף העיקרי, לחוק בתוספת . 13

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו


