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ו .בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1 1995להלן  החוק העיקרי( ,סעיף
  216בטל.

תיקון
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 .2בסעיף  310לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( נפטר מבוטח שהיתה משתלמת לו קצבת נכות לפי פרק ה' או פרק י''ג,
ומתקיימים התנאים המפורטים להלן ,ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת מותו ,שהוא
תלוי במבוטח לפי הוראות סעיף  ,130ובאין בן זוג כאמור  לילדו כהגדרתו בסעיף
 ,238מענק באמור בסעיף קטן )ד( או מענק כאמור בסעיף קטן )א( ,לפי הגבוה
מביניהם:

)ו( בן זוגו או ילדו של המבוטח ,לפי הענין ,אינם זכאים לקצבת תלויים בשל
כך שפטירת המבוטח לא נגרמה בשל הפגיעה בעבודה;
) (2הנפטר היה זכאי לקצבת נכות שדרגתה  50%לפחות ,בעד  36החורשים
שקרמו בתכוף לפטירה;

) (3הכנסתו הממוצעת של בן הזוג מהמקורות המפורטים בסעיף  2לפקודת מס
הכנסה ,כשנה שקדמה לפטירה ,אינה עולה על סכום השווה לכפל השכר
הממוצע.

 .נתקבל בכנסת ביום יא בתמוז התשסא ) 2ביולי

;(2001

 ,2937מיום ט"ו בחשון התשס"א ) 13בנובמבר .(2000

 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"א ,עמ' .396

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

)ד( המענק האמור בסעיף קטן )ג( יהיה בסכום השווה ל 60%מקצבת הנכות
המלאה כהגדרתה בסעיף ) 130ב() ,(3כפול  ,36והוא ישולם בשני שיעורים שווים
במועדים שלהלן;

.3

)(1

עם פקיעת הזכות לקצבת הנכות מחמת הפטירה,

)(2

בתום שנה מהמועד האמור בפסקה

בסעיף
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)ו(".

לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
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")ג( פקעה מחמת פטירה זכותו של מי ששולמה לו קצבה או תוספת קצבה
המשולמות לפי פרקים ה' ,ט' או י"א ,ישולמו הקצבה או תוספת הקצבה עד תום
החודש שבו פקעה הזכות ,ואולם אם קיימת בעד אותו חודש ,מכוחו של הנפטר ,גם
זבות לקצבת תלויים לפי פרק ה' או לקצבת שאירים לפי פרק י"א ,תשולם לזכאי
לקצבת התלויים או לקצבת השאירים כאמור ,הגמלה הגבוהה מבין אלה:
)ו( קצבת התלויים או קצבת השאירים האמורות ,לפי הענין;

) (2הקצבה או תוספת הקצבה שיש לשלמן עד תום החורש שבו פקעה הזכות,
לפי סעיף קטן זה".

 .4בסעיף )328א( לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במילים "וכן פיצוי" יבוא
"החזיר מעביר למוסד את הסכום ששילם המוסד לפי הוראות סעיף  ,94רשאי המוסר או
המעביר ,לתבוע מאותו צר שלישי פיצוי בעד הסכום שהוחזר למוסד כאמור".
.5

תחילתו של חוק זה
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ימים מיום פרסומו.

תחילה

 .6הוראות סעיפים  310ו 316לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  1ו 3לחוק זה יחולו לגבי
גמלה ומענק המשולמים לפי הוראות הסעיפים האמורים בעד יום תחילתו של חוק זה
ולאחריו.

אריאל שרון

שלמה

ראש הממשלה
משה קצב
נשיא

המרינה
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שר
אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

העבודה

בניזרי
והרווחה

תחולה

