חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(54התשס"ב*2002
ו .בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1 1995להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף
)32א( 

)א( ברישה ,במקום "שניים" יבוא
)ב(

אחרי פסקה

תיקון סעיף

32

''כל",

) (2יבוא.

") (3אחוזים מתקבולים באמור בפסקה
המדינה לענף נכות לפי סעיף

)(1

מרמי ביטוח נכות ומתשלומי אוצר

קטן )גו(;".

.2

בסעיף
")(4

.3

199

גמלה לנכה הלוקה במוגבלות קשה 

אחרי סעיף

"קצבה חודשית
נוספת

לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (3יבוא:

200

תיקון סעיף

לפי סעיף

206א;".

לחוק העיקרי יבוא:

200א) .א( בסעיף זה" ,נכות רפואית"
סעיף .208

199

הוספת סעיף 200א



נכות שנקבעה לפי הוראות

)ב( נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של  75%לפחות ולא
מתקיים בו האמור בסעיף  ,307זכאי גם לקצבה נוספת בשיעורים שיחושבו
מקצבת היחיד המלאה )בסימן זה  קצבה חודשית נוספת( ,כמפורט
להלן:

) ,17% (1אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 800/0
לפחות;
) ,14% (2אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של  70%לפחות
ולא יותר מ;790/0

) ,11.50/0 (3אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50%
לפחות ולא יותר מ.''69%
בסעיף  202לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ברישה ,במקום "לקצבה חודשית מלאה"
.4
יבוא "לקצבה חודשית מלאה ,ואם שולמה לו קצבה חודשית נוספת עלתה על הסכום
השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית הנוספת".

תיקון סעיף

אחרי סעיף  206לחוק העיקרי יבוא:
.5
206א) .א( בסעיף זה" ,גמלה בסיסית"  גמלה לפי הוראות סעיף .206
"גמלה מיוחדת
למי שסובל
)ב( מי שזכאי לגמלה בסיסית זכאי גם לגמלה שתחושב באחוזים
ממוגבלות קשה
מקצבת היחיד המלאה ,כמפורט להלן:

הוספת סעיף

) ,42.50/0 (1לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של  150%מקצבת
יחיד מלאה;
) ,28.5% (2לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של  100%מקצבת
יחיד מלאה,
) ,140/0 (3לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של  50%מקצבת יחיד
מלאה.
* נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ב ) 23ביולי  ;(2002הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3157מיום כ"ח בתמוז התשס"ב ) 8ביולי  ,(2002עמ'  833ובהצעות חוק  ,3164מיום כט בתמוז התשס"ב
) 9ביולי  ,(2002עמ' .860
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;207התשס"ב ,עמ' .516

202

206א

)ג( מי שזכאי לגמלה בסיסית כאמור בסעיף קטן )ב( והגיע לגיל
שנים בגבר או  60שנים באישה ,לא תפקע מסיבה זו זכותו לגמלה לפי
סעיף זה גם מעבר לגיל האמור".
65

תיקון סעיף

214

.6

תיקון סעיף

228

.7

תיקון סעיף

246



בסעיף
)ו( בסעיף קטן )א( ,אחרי "של נכה להשתכר'' יבוא "או את שיעור נכותו
214

לחוק העיקרי

הרפואית";

) (2בסעיף קטן
הרפואית".

החלפת סעיף

251

)ב(,

אחרי "אי הכושר להשתכר" יבוא "או את שיעור הנכות

בסעיף )228א( לחוק העיקרי ,במקום "סעיף

"206

יבוא

"סעיפים  206ו206א".

בסעיף )246ב( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(4במקום הסיפה החל במילים "במשך
.8
חודשים" יבוא "בעד החודש שקדם בתכוף ליום שבו הגיעה לגיל  60שנים".
.9

במקום סעיף

קצבת זקנה
לנכה

251

12

לחוק העיקרי יבוא:

) .251א( בסעיף זה 
"קצבת נכות"  קצבה חודשית כמשמעותה בסעיף

(1)199

וכן גמלה

מיוחדת לעולה המשתלמת לפי הסכם מכוח סעיף
"סכום קצבת זקנה"  סכום השווה לקצבה המשתלמת לפי הוראות
סעיפים )244א( ו)ב( ו ,248וכן גמלת זקנה מיוחדת לעולה המשתלמת
לפי הסכם מכוח סעיף ;9
''גמלה נוספת לנכה''  סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום
קצבת זקנה.
)ב( מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי
לקצבת זקנה ,וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת
הנכות האמורה ,זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה נוספת לנכה )בסעיף
זה  קצבת זקנה לנכה( ,ואולם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש
בהתאם למספר התלויים בנכה באותו חורש כמשמעותם בסעיף )200ג(;
קצבת הזקנה לנכה תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת
;9

הנכות".

תיקון לוח ב'

 .10בלוח ב' לחוק העיקרי ,אחרי פרט  2יבוא:
" 3דמי ביטוח נכות ."12%

 .11בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ''ד2 1994
תיקון חוק
בריאות
ביטוח
) (1בסעיף )8ז( 
ממלכתי  מס' 18
)א( בפסקה ) ,(3אחרי "חוק הבטחת הכנסה ,התשמ''א "1980יבוא "וכן מבוטח
אשר הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי אלמלא הוראת סעיף  251לחוק הביטוח
הלאומי היה זכאי לגמלה לפי הוראות החוק האמור";
)ב( בפסקה ) ,(4אחרי "בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה ,התש"ס
 ":2000יבוא "וכן ותיק מלחמה ,כהגדרתו בסעיף  1לחוק האמור ,אשר הוכיח
להנחת דעתו של המוסד בי אלמלא הוראת סעיף  251לחוק הביטוח הלאומי,
היה זכאי לגמלה לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א;"1980
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156

) (2בסעיף )14ה( ,בפסקה ) ,(1אחרי ")להלן  השלמת הכנסה(" יבוא "ומבוטח
שמשתלמת לו גמלה נוספת לנכה במשמעותה בסעיף ו 25לחוק הביטוח הלאומי".

) .12א( תחילתו של חוק זה ב 1בחורש שלאחר פרסומו )בסעיף זה  יום התחילה(.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תחילתם של סעיף )32א( ולוח ב' לחוק העיקרי,
כנוסחם בסעיפים  1ו 10בחוק זה ,ביום ז' בטבת התשס''ד ) 1בינואר .(2004
2

)ג( הוראות סעיפים 200 ,199א206 ,202 ,א ו 228לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים
עד  5ו 7בחוק זה ,בהתאמה ,יחולו על גמלה המשתלמת בעד חודש מרס 2002

ולאחריו.
)ר( הוראות סעיפים )246ב( וו 25לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים  8ו 9לחוק זה
יחולו על גמלה המשתלמת למי שמלאו לו  65שנים בגבר ו 60שנים באישה ביום י"ז בטבת
התשס"ב ) 1בינואר  (2002ולאחריו בער גמלה המשתלמת בעד אותו המועד ולאחריו.
)ה( הוראות סעיפים )8ז( ו)14ה( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד,1994
בנוסחם בסעיף וו בחוק זה יחולו על מבוטח שמלאו לו ,בגבר  65שנים ובאישה  60שנים
ביום י"ז בטבת התשס"ב ) 1בינואר  ,(2002ולאחריו על תרופות הנרכשות החל במועד האמור
ועל דמי ביטוח בריאות החלים בעד המועד האמור ולאחריו.
)ו(

גמלאות לפי חוק זה ישולמו לראשונה בתום שלושה חורשים מיום התחילה.
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