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תיקון סעיף
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 .1בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ'א) 1 1980להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף )2ב( ,המילה
בתכוף  תימחק.
נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשסא ) 4ביוני  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 .2680מיום ג' בסיון התש"ס ) 6ביוני  ,(2000עמ .406

 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשס"א ,עמ' .122

.2

בסעיף  12לחוק העיקרי 
) (1בסעיף קטן )א(
)א(

בפסקה )ו(,

תיקון סעיף 12

במקום מהכנסתו של כל עובד יבוא מתגמול וכן מהכנסתו

של כל עובד" ובמקום "מהכנסתו כאמור" יבוא מתגמול וכן מהכנסתו
כאמור;

)ב( בפסקה

),(2

במקום מהכנסה יבוא מתגמול וכן מהכנסה ובמקום

"ממנה" יבוא "מהם";

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "סכום ההכנסה שינוכה" יבוא "הסכומים שינוכו"
ובמקום לא יעלה יבוא לא יעלו;
)(3

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

)ג( לענין סעיף קטן )א() (1ו) ,(2תגמול  כל אחד מאלה:

דמי

)ו(
הביטוח;

לידה וגמלה לשמירת הריון כמשמעותם למי מרק

) (2דמי פגיעה כמשמעותם לפי

מרק ה

נ

לחוק

לחוק הביטוח;

)(5

דמי אבטלה כמשמעותם לפי פרק ד לחוק הביטוח;

)(4

גמלה המשולמת לעובד לפי הוראות פרק ח' לחוק הביטוח,

) (5תגמול כמשמעותו לפי פרק י"ב לחוק הביטוח".
.5
.4

בסעיף  14לחוק העיקרי .סעיף קטן )ב( 
אחרי סעיף

14

בטל.

תיקון סעיף

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף (14א

14א) .א( לא תשולם לזכאי שיצא אח ישראל גמלה בעד חודש קלנדרי,
"זכאי לגמלה
שיצא את ישראל אם שהה מחוץ לישראל בכל הימים שבאותו חודש.
)ב( לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד החודש
הקלנדרי שבו יצא )להלן  חודש היציאה( ובעי החודש הקלנדרי שבו חזר
לישראל )להלן  חודש השיבה( ,אם הוא אחד מאלה:
)ו( הוא יצא את

14

ישראל ב12

החודשים שקדמו לחודש

היציאה;

) (2הוא לא היה זכאי לגמלה בעד החורש הקלנדרי שקדם
לחודש היציאה.

)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב( .לא תשולם גמלה לזכאי שחל
לגביו האמור בסעיף )2א() ,(2וכן למי שחל לגביו האמור בסעיף )2א()(3
שמצוי בהכשרה ,בער חודש היציאה ובעד חודש השיבה .אלא אם כן
מתקיים לגביו ,נוסף על הוראות סעיף קטן )ב( ,האמור בסעיף )2א() (2או ).(3
לפי הענין ,בכל אוחו חודש.

)ד( ) (1הוראות סעיפים קטנים )א( ו)ב( לא יחולו על מי
שמתקיימים בו שניים אלה:

)ו( הוא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שקדם
לחודש היציאה;

) (2הוא נזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל או שהוא
זכאי לגמלה מאחר שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בבנו,
בבתו ,בבן זוגו או בהורהו לפי הוראות סעיפים )2א()(7
ו)2ג( )להלן  בן משפחה חולה( והוא נלווה לבן משפחתו
החולה אשר נזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל.
) (2גמלה לפי סעיף קטן זה תשולם לפי כללים ,תנאים
ולתקופה שיקבע השר.
) (3בסעיף קטן זה" ,טיפול רפואי מחוץ לישראל"  שירות
בריאות הניתן לפי הוראות סעיף  11לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד.21994
)ה( היה לארם הנמצא מחוץ לישראל ואשר אינו זכאי לגמלה בשל
הוראות סעיף זה בן זוג זכאי הנמצא בישראל ,תשולם הגמלה לאותו בן זוג,
בשיעור המשתלם ליחיד ,לפי הרכב משפחתו'.
י



תחילה ותחולה

)א( תחילתו של סעיף )2ב( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ביום י"ב באב
.5
התשס"א ) 1באוגוסט ) (2001להלן  יום התחילה( ,והוא יחול על מי שהגיש תביעה ביום
התחילה ואילך.
)ב( תחילתו של סעיף  12לחוק העיקרי ,בנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ביום התחילה
והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.
)ג( תחילתם של סעיפים  14ו14א לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  3ו 4לחוק זה,
ביום ט"ז בכסלו התשס"א ) 1בדצמבר  ,(2001והם יחולו על גמלה המשתלמת בעד היום
האמור ואילך.
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