חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'
תיקון סעיף

1

,(39

התש"ס*2000

 .1בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1 1995להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף
ו ,בהגדרה "גמלה" ,בסופה יבוא "ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף
17א".

תיקון סעיף

12

הוספת סעיף 17א

 .2בסעיף  (2)12לחוק העיקרי ,אחרי "לפי סעיף )11א(" יבוא "וסעיף 17א".
אחרי סעיף

.3

"גמול והחזר
הוצאות

17

לחוק העיקרי יבוא:

17א) .א( חבר המועצה או חבר וערה שאינו עובד המדינה,
מתוקצב או עובר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או בועדה ,זכאי לקבל
מאת המוסד גמול בעבור השתתפות בישיבת המועצה או הועדה לפי
הוראות סעיף קטן )ג( ובלבד שאינו מקבל ,ממקור אחר ,תמורה בעבור
עובד גוף

ההשתתפות.

)ב( חבר המועצה או חבר הועדה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות
סעיף קטן )א( ,זכאי לקבל מהמוסד החזר הוצאות שהוציא לצורך
השתתפות בישיבות המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן )ג( ,ובלבד
שאינו מקבל ממקור אחר החזר הוצאות.
)ג( השר ,בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת ,יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם
המוסד גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה או לחבר וערה בהתאם
להוראות סעיפים קטנים )א( ו)ב( ואת שיעוריהם.
)ד( בסעיף זה 
"עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב"  כהגדרתם בסעיף  32לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה;1985
נתקבל בכנסת ביום אי באב התש"ס ) 2באוגוסט
 ,2873מיום י' באייר התש"ס ) 15במאי  ,(2000עמ' .382

;(2000

 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התש"ס ,עמ' .132

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

"ועדה"  ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף  13וכן ועדה ציבורית שמונתה
לפי הוראות סעיפים  15או  16לרבות ועדות משנה שמונו לפי סעיפים
אלה".

האמור בסעיף 252א לחוק העיקרי יסומן
")ב( האמור בסעיף קטן )א( יחול גם על ילדים שהניחה אחריה מי שלא היתה
מבוטחת כמשמעותה בסעיף קטן )א( ,מחמת אחד מאלה בלבד:

.4

")א("

ואחריו יבוא:

תיקון סעיף

252א

) (1היא נפטרה לפני יום ט' בטבת התשנ"ו ) 1בינואר ) (1996להלן  היום
הקובע(;
)(2

מלאו לה

65

לפני היום הקובע".

) .5א( תחילתו של חוק זה ב 1בחודש שלאחר פרסומו.

תחילה ותחולה

)ב( הוראת סעיף 252א)ב( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,תחול לגבי גמלת
שאירים המשתלמת בעד חורש מרס  1999ולאחריו.
אהוד ברק
ראש הממשלה

אהוד ברק
ממלא מקום

משה קצב
נשיא

המרינה

אברהם
יושב

ראש

בורג
הכנסת

