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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  201והוראת שעה)
(הגדלת קצבת נכות) ,התשע"ח2018-
תיקון סעיף 1

	.1

תיקון סעיף (200א)

	.2
	.3

התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי),

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
בסעיף  ,1בהגדרה "הסכום הבסיסי" ,בסיפה החל במילים "הסכום הבסיסי יעודכן
כמפורט להלן" ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4על אף הוראת פסקה ( ,)2לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות

סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה  -משנת  2022ואילך  -ב־ 1בינואר
של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע ,באותו יום ,לעומת השכר הממוצע ב־1
בינואר של השנה הקודמת;".

תיקון סעיף 200א

בסעיף (200א) לחוק העיקרי ,במקום " "29%יבוא "."35.33%
בסעיף 200א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "בסימן זה" ,קצבה חודשית נוספת"  -קצבה שנכה
זכאי לה לפי הוראות סעיפים קטנים (ב)( ,ב )1או (ב ,)2לפי העניין ,נוסף על הקצבה שלה
הוא זכאי לפי הוראות סעיפים  200או  ,201לפי העניין".

דברי הסבר
פרק ט' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
כללי
התשנ"ה( 1995-להלן  -החוק) ,קובע כללים
ותנאים לזכאות לקבלת גמלאות לפי הפרק האמור ,ובהן
גמלת נכות ,למי שמוגדר "נכה" לפי סעיף  195לחוק .ככלל,
קצבת נכות משתלמת למי שאיבד את כושרו להשתכר
מעבודה או ממשלח יד עקב ליקוי רפואי ,או למי שבשל
ליקוי כאמור צומצם כושרו להשתכר בשיעור של 50%
לפחות.

מוצע לתקן את סעיף  1לחוק ולקבוע כי קצבת הנכות
הכללית שאותה מוצע להגדיל בתיקון זה וכל הקצבאות
ששיעורן נגזר ממנה ,כגון קצבת השירותים המיוחדים לפי
סעיפים  206ו–206א וקצבת ילד נכה ,לפי סימן ו' לפרק ט'
יעודכנו אחת לשנה לפי שיעור העלייה בשכר הממוצע
במשק ,וזאת החל ב– 1בינואר  2022בהתאם לשיעור עליית
השכר הממוצע במשק בהשוואה לשיעור כאמור שהיה
ב– 1בינואר .2021

במטרה לשפר את רמת חייהם של מקבלי קצבאות
הנכות ולעודד את שילובם בשוק התעסוקה מוצע ,בהתאם
להחלטת הממשלה ,להגדיל את קצבת הנכות החל
ביום  1בינואר ( 2018להלן  -יום התחילה) ולהצמידה לשכר
הממוצע במשק החל ביום  1בינואר  .2021בהתאמה לכך
מוצע להגדיל את הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח
לאומי ,ולערוך את כלל התיקונים הנדרשים לכך בחוק,
והכול כמפורט להלן .

סעיפים סעיף (200א) לחוק קובע את שיעור הקצבה
החודשית המלאה  .לוח ח' 1לחוק קובע את
 2ו–9
שיעורי הניכוי מקצבת הנכות ,בהתאם לחלק
ההכנסה מעבודה או ממשלח יד של הנכה .לצורך עידוד
השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה,
מוצע להגדיל את שיעור ההכנסה שאינו מובא בחשבון
לצורך ניכוי ההכנסות מקצבה כאמור בסעיף  202לחוק
מ־ 29%ל– 35.33%מהשכר הממוצע ,קרי  -מ– 2,805ש"ח
ל–  3,500ש"ח .

ההצעה דנן קובעת כי שיעור קצבאות הנכות יגדל
בשתי פעימות  -ב־ 1בינואר  2018והשנייה ב־ 1ביולי ,2018
וכן קובעת את המנגנון להגדלתן בשתי פעימות נוספות -
בשנת  2020ובשנת  .2021
סעיף  1ככלל ,גמלאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי
לפי החוק מוצמדות למדד המחירים לצרכן
ומתעדכנות מדי שנה בהתאם לשיעור העלייה בו .העדכון
הוא חיובי בלבד ,כלומר במקרים של ירידה במדד אין
מורידים את שיעור הגמלאות .
1

במקביל ,וכפועל יוצא ,מוצע לתקן את סעיף (200א)
לחוק ולקבוע בו כי מי שהכנסתו מעבודה או ממשלח יד
אינה עולה על  35.33%מהשכר הממוצע ,יהיה זכאי לקצבה
חודשית מלאה .
סעיף  3סעיף 200א לחוק ,שעניינו קצבה חודשית נוספת
קובע מדרג של שלוש רמות ( 16% ,20.6%ו–6.9%
מקצבת יחיד מלאה) לתשלום קצבה חודשית נוספת
לנכים שדרגת אי–כושרם להשתכר היא  75%לפחות ,וזאת
בהתאם לאחוזי הנכות הרפואיים המפורטים בסעיף .מוצע

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210ס"ח התשע"ח ,עמ' .85
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()2

בסעיף קטן (ב)(-)2

בסעיף קטן (ב) -

הוא זכאי לפי הוראות
הוראות
לפי שלה
הקצבה
עלזכאי
הוא
נוספת
לקצבהשלה
"זכאיהקצבה
נוספת על
לקצבהבמקום
ברישה,
(א) ברישה ,במקום(א)"זכאי
מקצבת היחיד המלאה
המלאה
שיחושבו
בשיעורים היחיד
שיחושבו מקצבת
בשיעורים העניין,
העניין,או  ,201לפי
סעיפים 200
סעיפים  200או  ,201לפי
"זכאי לקצבה חודשית
חודשית
לקצבה יבוא
כמפורט להלן":
יבוא "זכאי
נוספת),
להלן":
חודשית
קצבהכמפורט
נוספת),
חודשיתזה -
(בסימן זה  -קצבה (בסימן
המלאה ,כמפורט להלן;":
היחידלהלן;":
כמפורט
מקצבת
המלאה,
שיחושבו
בשיעוריםהיחיד
שיחושבו מקצבת
נוספת בשיעורים נוספת

()3

(ב)

" "20.6%יבוא ";"43.49%
";"43.49%
במקום
יבוא
",)1("20.6%
במקום בפסקה
בפסקה (( ,)1ב)

(ג)

" "16%יבוא ";"38.88%
";"38.88%
יבואבמקום
בפסקה (,)3
במקום ""16%
בפסקה (( ,)3ג)

(ד)

" "6.9%יבוא ";"29.79%
";"29.79%
יבואבמקום
בפסקה (,)4
במקום ""6.9%
בפסקה (( ,)4ד)

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
(()3ב) אחרי
אחרי סעיף קטן
מתקייםמ– 75%ולא מתקיים
בשיעור נמוך
מ– 75%ולא
להשתכר
אי־כושרנמוך
דרגת בשיעור
להשתכר
שנקבעה לו
נכהאי־כושר
דרגת
"(ב)1
"(ב )1נכה שנקבעה לו
מקצבתשל  22.89%מקצבת
22.89%בשיעור
של נוספת
חודשית
בשיעור
לקצבה
נוספת
זכאי
חודשית
בסעיף ,307
האמורלקצבה
 ,307זכאי
בו האמור בסעיף בו
היחיד המלאה .היחיד המלאה.
חודשית נוספת בשיעור
בשיעור
לקצבה
נוספת
זכאי
חודשית
בסעיף ,307
לקצבה
האמור
 ,307זכאי
שמתקיים בו
האמור בסעיף
(ב )2נכה
(ב )2נכה שמתקיים בו
דרגת אי־כושר להשתכר
להשתכר
שנקבעה לו
דרגתביןאי־כושר
המלאה,לווזאת
היחידשנקבעה
וזאת בין
מקצבת
המלאה,
22.89%
היחיד
של  22.89%מקצבת של
אי־כושר".בשיעור נמוך מכך".
דרגתנמוך מכך
בשיעור
שנקבעה לו
וביןאי־כושר
דרגת
ומעלה
שנקבעה לו
של 75%
ובין
בשיעור
בשיעור של  75%ומעלה

תיקון סעיף
206א(ב) לחוק העיקרי -
העיקרי -
בסעיף
206א(ב) לחוק
בסעיף
206א 	.4
	.4

תיקון סעיף 206א

()1

" "150%יבוא ";"188%
";"188%
ובמקום
יבוא
""51.62%
יבוא""150%
ובמקום
""42.5%
""51.62%
במקום
יבוא
",)1("42.5%
במקום בפסקה
בפסקה ()1( ,)1

()2

" "100%יבוא ";"111.9%
";"111.9%
ובמקום
יבוא
""37.64%
יבוא""100%
ובמקום
""28.5%
""37.64%
במקום
יבוא
",)2("28.5%
במקום בפסקה
בפסקה ()2( ,)2

אחרי220ב
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי220א
אחרי סעיף
220א לחוק
סעיף 	.5
	.5

הוספת סעיף 220ב

דברי הסבר
כעת לשנות את המדרג האמור ,ולהגדיל את הרמה הגבוהה
מ– 20.6%ל–( 43.49%קרי ,כ־ 953שקלים חדשים במקום
כ־ 451שקלים חדשים כיום) ,את הרמה הבינונית מ–16%
ל– 38.88%מקצבת יחיד מלאה (כ– 862שקלים חדשים
במקום כ־ 350שקלים חדשים כיום) ואת הרמה הנמוכה
מ– 6.9%ל– 29.79%מקצבת יחיד מלאה (כ– 653שקלים
חדשים במקום כ־ 151שקלים חדשים כיום)  .
כמו כן מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב )1המוצע אשר
יוסיף לאוכלוסיית הזכאים לקצבה חודשית נוספת גם מי
שדרגת אי–כושרו להשתכר נמוכה מ– ,75%ולהעמיד את
שיעורה על  22.89%מקצבת יחיד מלאה (כ– 501שקלים
חדשים) .
בנוסף מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב )2המוצע ובו
לקבוע כי גם נכים שהוראות סעיף  307לחוק חלות עליהם
(קרי  -הם נמצאים במוסד וגוף ציבורי נושא ביותר ממחצית
הוצאות ההחזקה בהם) ,יהיו זכאים לקצבה חודשית נוספת
בשיעור של  22.89%מקצבת יחיד מלאה (כ– 501שקלים
חדשים) ,וכי הוראות סעיף  307לעניין חלוקת קצבה בין
הזכאי למוסד ,לא יחולו על תשלום זה.

  -הלשממה קוח תועצהועצה  -הלשממה קוח תועצהקוח תועצה

סעיף  4סעיף 206א לחוק קובע מדרג של שלוש רמות
( 28.5% ,42.5%ו– 14%מקצבת יחיד מלאה)
לתשלום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה ,וזאת
בהתאם לשיעור הגמלה הבסיסית לשירותים מיוחדים
שהמבוטח זכאי לה לפי סעיף  .206מוצע לשנות את המדרג
האמור בשתי הרמות הגבוהות  -להגדיל את הרמה
הגבוהה מ– 42.5%ל–( 51.62%כ־ 1,130שקלים חדשים
במקום כ־ 930שקלים חדשים כיום) ,ואת הרמה הבינונית
מ– 28.5%ל– 37.64%מקצבת יחיד מלאה (כ– 824שקלים
חדשים במקום כ־ 624שקלים חדשים כיום).
כמו כן מוצע לתקן את שיעורי קצבת היחיד המלאה
ברמה הגבוהה והבינונית ולהתאימן לשיעורים הקבועים
כיום בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים
מיוחדים) ,התשל"ט ,1978-כך שבמקום  150%יבוא 188%
ובמקום  100%יבוא .111.9%
סעיף  5מוצע להוסיף לחוק את סעיף 220ב המוצע ובו
לקבוע כי שר הרווחה ושר האוצר יקימו ועדה
ציבורית אשר תמליץ לשרים על אופן הגדלת שיעור
קצבאות הנכות שבפרק ט' לחוק ובסעיף  251לחוק ,במתווה
הדרגתי ,בשתי פעימות  -בשנת  2020ובשנת  ,2021נוסף על
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"הגדלת שיעור

הקצבאות
שבפרק ט'

220ב( .א) השר ושר האוצר יקימו ועדה ציבורית (בסעיף זה -
הוועדה) שתמליץ לשרים על אופן הגדלת שיעור הקצבאות
הקבועות לפי פרק זה ולפי סעיף  251לחוק באופן מדורג,
בשנת  2020ובשנת  ,2021נוסף על הגדלת שיעור קצבאות
אלה לפי חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס  201והוראת שעה),
התשע"ח2018- ,כך שבשנת  2021ואילך עלותם הכוללת של
שלוש ההגדלות האמורות תעמוד על סך של  4.241מיליארד
שקלים חדשים לשנה.
(ב) יושב ראש הוועדה יהיה המנהל הכללי של המוסד ובין
חבריה יהיו נציגים של ארגוני הנכים ,משרד האוצר ומשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
(ג) השרים יביאו לאישור הממשלה את המלצותיהם
בעניין הגדלת שיעור הקצבאות כאמור בסעיף קטן (א),
לרבות המקורות התקציביים ותיקוני החקיקה הנדרשים לכך;
המלצות השרים כאמור ייקבעו בהתחשב בהמלצות הוועדה
לפי סעיף קטן (א)".

תיקון סעיף 251

	.6

בסעיף  251לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,מבוטח ששולמה לו קצבת נכות ובתכוף לאחר מכן,
באחד מהמועדים המפורטים להלן ,נעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ,זכאי ,לצורך חישוב
הגמלה הנוספת לנכה ,לתוספת לקצבת הנכות שלו בשיעור המפורט להלן מקצבת
היחיד המלאה כמשמעותה בסעיף (200ב):
( )1נעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018או
קודם לכן ;11.47% -

דברי הסבר
ההגדלות המוצעות בחוק המוצע ,כך שהעלות הכוללת של
כלל ההגדלות תעמוד על סך של  4.241מיליארד שקלים
חדשים .
מוצע לקבוע כי השרים יביאו לאישור הממשלה
את המלצותיהם בעניין הגדלת הקצבאות כאמור ,לרבות
המקורות התקציביים ותיקוני החקיקה הנדרשים לכך .
כמו כן מוצע לקבוע כי המלצות השרים ייקבעו בהתחשב
בהמלצות הוועדה הציבורית.
סעיף  6וסעיף (12ב)
סעיף  251לחוק קובע את תנאי הזכאות ל"קצבת
אזרח ותיק לנכה" המשולמת למבוטחים אשר בתכוף לפני
שנעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק היו זכאים לקצבת נכות
בסכום הגבוה מסכום קצבת האזרח הוותיק .במקרים אלה,
מתווספת לקצבת האזרח הוותיק תוספת בסכום השווה
להפרש שבין קצבת הנכות (ששולמה לו ערב זכאותו
לקצבת אזרח ותיק) ובין קצבת האזרח הוותיק .
לאור פסיקת בית המשפט העליון (בג"צ 1662/05
שושנה לוי נ' ממשלת ישראל ,ניתן ביום  )3.3.2009שלפיה
אבחנה בין אזרחים ותיקים נכים שהגיעו לגיל הזקנה לפני
יום תחילתו של תיקון חקיקה המגדיל את שיעור קצבת
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הנכות ,לעומת אלה שהגיעו לגיל הזקנה לאחר יום תחילה
כאמור עלולה להיחשב לפגיעה בשוויון ,מוצע כי הוראות
הצעת חוק זו יחולו גם על אופן חישוב קצבת אזרח ותיק
לנכה כמפורט להלן:
 לעניין מבוטח ששולמה לו קצבת נכות ובתכוף לאחר מכןנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ביום התחילה או קודם לכן
 לצורך חישוב הגמלה הנוספת לנכה ייווסף לקצבת הנכותשלו סך של  251ש"ח ,המהווים מחצית מסכום התוספת
לקצבת הנכות (קרי  11.47% -משיעור קצבת יחיד מלאה).
 לעניין מבוטח ששולמה לו קצבת נכות ובתכוף לאחרמכן נעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק בתקופה שמיום ט"ז
בשבט התשע"ח ( 1בפברואר  )2018ועד יום י"ח בתמוז
התשע"ח ( 1ביולי  - )2018לצורך חישוב הגמלה הנוספת
לנכה ייווסף לקצבת הנכות שלו סך של  80ש"ח ,המהווים
מחצית מסכום התוספת לקצבת הנכות שתשתלם ביום י"ח
בתמוז התשע"ח ( 1ביולי ( )2018קרי  3.67% -משיעור קצבת
יחיד מלאה)  כאמור בסעיף (12ב) להצעת חוק זו .
יצוין כי הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 220ב המוצע
בסעיף  5להצעת חוק זו ,תידרש בהמלצותיה להתייחס גם
לאופן הגדלת שיעור קצבת אזרח ותיק לנכה שלפי סעיף
 251לחוק .
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ט"ז בשבט התשע"ח
התשע"ח
בשבטשמיום
בתקופה
ותיקט"ז
שמיום
אזרח
בתקופה
ותיקלקצבת
אזרחזכאי
נעשה
לקצבת
( )2נעשה זכאי ()2
ביולי ".3.67% - )2018
".3.67%
התשע"ח (1
בתמוז- )2018
( 1ביולי
התשע"חי"ח
 )2018עד יום
בפברוארבתמוז
עד יום י"ח
( 1בפברואר 1( )2018
אחרי251א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 251
העיקרי
אחרי
 251לחוק
סעיף 	.7
	.7
"שמירת הזכאות
להטבות שנלוות
לגמלת הבטחת
הכנסה

הוספת סעיף 251א

הזכאות
251א( .א) בסעיף זה -
בסעיף זה -
"שמירת(א)
251א.

להטבות שנלוות
הבטחת
היהודית לארץ ישראל
ישראל
הסוכנות
היהודית לארץ
הסוכנותהממשלה,
ציבורי" -
הממשלה,
ציבורי" " -גוף
לגמלת "גוף
הכנסה

כהגדרתם בסעיף  32לחוק
מתוקצב 32לחוק
כהגדרתם בסעיף
נתמך או גוף
מתוקצב
וכן גוף נתמך או גוףוכן גוף
התקציב ,התשמ"ה1985-;2
התשמ"ה1985-;2
יסודות התקציב ,יסודות

חודשית להבטחת הכנסה
גמלה הכנסה
להבטחת
הכנסה" -
להבטחתחודשית
"גמלה  -גמלה
"גמלה להבטחת הכנסה"
חוק הבטחת הכנסה.3
לפיה.3
המשתלמתהכנס
המשתלמת לפי חוק הבטחת
י"ד הכנסה ,ערב יום י"ד
להבטחת
ערב יום
גמלה
הכנסה,
שהשתלמה לו
גמלה להבטחת
מבוטח
שהשתלמה לו
(ב)
(ב) מבוטח
התשע"חי"ח בתמוז התשע"ח
או ערב יום
בתמוז
י"ח)2018
בינואר
ערב יום
התשע"ח (1
בטבת )2018או
בטבת התשע"ח ( 1בינואר
קצבת אזרח ותיק לנכה
לנכה
בשיעור
אזרח ותיק
השינוי שחל
בשיעור קצבת
 ,)2018ובשל
ביולישחל
השינוי
( 1ביולי  ,)2018ובשל (1
(251ג) ,חדלה להשתלם לו
להשתלם לו
להוראות סעיף
(251ג) ,חדלה
בהתאם
להוראותלוסעיף
המשתלמת
המשתלמת לו בהתאם
להטבות הניתנות לפי
זכאילפי
הניתנות
להטבותלהיות
הכנסה ,יוסיף
להיות זכאי
הבטחת
יוסיף
גמלת
גמלת הבטחת הכנסה,
ציבורי לפי הסכם או נוהג
או נוהג
הסכםגוף
לפיעל ידי
הניתנות
להטבותציבורי
על ידי גוף
הניתנותוכן
כל דין וכן להטבות כל דין
גמלת הבטחת הכנסה".
הכנסה".
שמשתלמת לו
גמלת הבטחת
למי שמשתלמת לו למי
תיקון סעיף
יבוא:העיקרי ,בסופו יבוא:
בסופולחוק
בסעיף 307
לחוק העיקרי,
בסעיף
	.8 307307
	.8

תיקון סעיף 307

המשתלמת לפי סעיף
נוספתסעיף
המשתלמת לפי
קצבה חודשית
חודשיתעלנוספת
לא יחולו
קצבה
סעיף זה
יחולו על
הוראות
זה לא
"(ד) הוראות סעיף"(ד)
200א(ב".)2
200א(ב".)2
תיקון לוח
" "29%יבוא "."35.33%
"."35.33%
יבואבמקום
מקום,
""29%
א' ,בכל
במקום
מקום,בטור
בלוח ח',1
בטור א' ,בכל
בלוח
ח' 1ח'	.9 ,1
	.9

תיקון לוח ח'1

התקציב תיקון
תיקון חוק
חוקהתקציב
לשנות
יעדיהתקציב
לשנות
להשגת
התקציב
חקיקה
יעדי
(תיקוני
להשגת
הכלכלית
ההתייעלות חקיקה
הכלכלית (תיקוני
ההתייעלות בחוק
בחוק
	.10
	.10
ההתייעלות
ההתייעלות
4
4
  32
בסעיף
,
2

התשע"ו015-
  32
בסעיף
,)2016-2015
,
2

התשע"ו015-
,)2016-2015
הכלכלית (תיקוני
הכלכלית (תיקוני
להשגת
"ל– "50.94יבוא "ל־;"54.92
"ל־;"54.92
במקום
(ב,)1יבוא
"ל–"50.94
בסעיף קטן
( )1במקום
התקציב  בסעיף קטן (ב,)1
חקיקה ()1
יעדי

התקציב
"ל– "53.57יבוא "ל־."57.82
"ל־."57.82
במקום
(ב,)2יבוא
"ל–"53.57
בסעיף קטן
( )2במקום
בסעיף קטן (ב,)2
לשנות ()2
 2015ו–2016

חקיקה להשגת
יעדי התקציב  
לשנות התקציב
 2015ו–2016

דברי הסבר
סעיף  7מוצע להוסיף את סעיף 251א המוצע כדי שלא
ייפגעו זכויותיהם של מי שהיו זכאים לגמלת
הבטחת הכנסה בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה,
התשמ"א ,1980-ערב יום התחילה של חוק זה ,או ערב
יום י"ז בתמוז התשע"ח ( 30ביוני  )2018ואשר בשל השינוי
המוצע בהצעת חוק זו בשיעור קצבת אזרח ותיק לנכה
המשתלמת להם בהתאם להוראות סעיף (251ג) לחוק
העיקרי המוצע בסעיף  6לחוק זה ,הפסיקה להשתלם להם
גמלת הבטחת הכנסה כאמור ,מוצע כי הם יוסיפו להיות
זכאים להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות הניתנות
בידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו
גמלת הבטחת הכנסה.
סעיף  8סעיף  307לחוק קובע את אופן חלוקת הקצבה
של זכאי הנמצא במוסד ,בינו לבין המוסד ,וכן
מסמיך את שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
להתקין תקנות בדבר אופן חלוקת הקצבה .מוצע כי הוראות
2
3
4

הסעיף לא יחולו על קצבה חודשית נוספת שנקבעה מכוח
סעיף 200א(ב )2המוצע כנוסחו בסעיף  )3(3להצעת חוק זו.
סעיפים סעיף (32א) לחוק קובע את שיעור השיפוי שיקציב
 10ו– 11אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי ,לכל שנת
כספים וזאת כאחוז מהתקבולים שגבה המוסד .
לצורך שיפוי המוסד בגין תיקון החוק (לרבות תיקון תקנות
הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע ,2010-העוסקות
בילד נכה ,בסך של  50מיליון שקלים חדשים כפי שאושר
בהחלטת הממשלה) ועלותו הניכרת המוערכת בכ־2.091
מיליארד שקלים חדשים ,מוצע להגדיל את שיעור השיפוי
האמור ,וזאת באמצעות תיקונים עקיפים לחוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2017ו– ,)2018התשע"ז ,2016-וכן  לחוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2015ו– ,)2016התשע"ו.2015-

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ס"ח התשמ"א ,עמ' .30
ס"ח התשע"ו ,עמ' .219
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תיקון חוק
ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
לשנות התקציב
 2017ו–2018

	.11

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017
ו– ,)2018התשע"ז2016- ,5בסעיף  ,)1(103במקום "ל– "51.94יבוא "ל־ ."56.19

תחילה ותחולה

	.12

(א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ( )2018להלן  -יום
התחילה).

הוראת שעה

	.13

(ב) על אף הוראת סעיף קטן (א) ,תחילתו של סעיף (251ג)( )2לחוק העיקרי ,כנוסחו
בסעיף  6לחוק זה ,ביום י"ח בתמוז התשע"ח ( 1ביולי .)2018
(ג) סעיפים (200א)200 ,א206 ,א(ב) ו–(251ג)( )1לחוק העיקרי וכן תיקון לוח ח' 1לחוק
האמור ,כנוסחם בסעיפים  6 ,4 ,3 ,2ו– 9לחוק זה ,בהתאמה ,יחולו על קצבה המשתלמת
בעד יום התחילה ואילך .
(ד) תשלומים ראשונים לפי סעיפים (200א)200 ,א206 ,א(ב) ו–(251ג)( )1לחוק העיקרי
כנוסחם בסעיפים  6 ,4 ,3 ,2ו– 9לחוק זה ,בהתאמה ,ישולמו בתום עשרים ושמונה ימים
מיום הפרסום ,בעד התקופה שמיום התחילה עד תום עשרים ושמונת הימים כאמור .
בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ז בתמוז התשע"ח ( 30ביוני  )2018יקראו את החוק
העיקרי כך:
( )1את סעיף (200א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יקראו כך שבמקום
" "35.33%יבוא ";"34.32%
( )2את סעיף 200א(ב)( )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יקראו כך שבמקום
" "43.49%יבוא ";"36.14%
( )3את סעיף 200א(ב)( )3לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יקראו כך שבמקום
" "38.88%יבוא ";"31.52%

דברי הסבר
סעיף  12תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת תשע"ח
( 1בינואר ( )2018להלן  -יום התחילה) והוא יחול
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך .זאת ,למעט
התוספת הקבועה בסעיף (251ג )2לחוק העיקרי ,כנוסחו
בסעיף  6להצעת חוק זו אשר תחילתו ביום י"ח בתמוז
התשע"ח ( 1ביולי .)2018
בנוסף ,וכדי להעניק למוסד לביטוח לאומי זמן
היערכות ליישום התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו ,מוצע
לקבוע כי התשלומים הראשונים המוצעים לפי סעיפים
(200א)200 ,א206 ,א ו– 251כנוסחם המוצע בסעיפים 4 ,3 ,2
ו– 6להצעת חוק זו וכן תשלומים ראשונים המוצעים מכוח
יישום הוראות לוח ח' 1לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו

5

בסעיף  9המוצע להצעת חוק זו ,בעד התקופה שמיום
התחילה ( 1בינואר  )2018ועד תום עשרים ושמונה ימים
שמיום פרסום החוק ,ישולמו בתום עשרים ושמונת הימים
כאמור.
סעיף  13מוצע כי בתקופה של חצי שנה ,מיום התחילה
עד יום י"ז בתמוז התשע"ח ( 30ביוני ,)2018
ייקבעו ,כהוראת שעה ,סכומי תוספת מופחתים לכל אחד
מאלה :לקצבה החודשית הנוספת ,לתוספת לאופן חישוב
קצבת אזרח ותיק לנכה וכן לשיעור הניכוי מקצבה בגין
הכנסות מעבודה או ממשלח יד ,כפי שמפורט בסעיף .

ס"ח התשע"ז ,עמ' .217
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שבמקום יקראו כך שבמקום
כך לחוק זה,
בסעיף 3
כנוסחו יקראו
לחוק זה,
העיקרי,
בסעיף 3
לחוק
כנוסחו
200א(ב)()4
סעיףהעיקרי,
לחוק
200א(ב)()4את
()4
( )4את סעיף
" "29.79%יבוא ";"22.43%
" "29.79%יבוא ";"22.43%
שבמקום יקראו כך שבמקום
כךלחוק זה,
בסעיף 3
כנוסחו יקראו
העיקרי,לחוק זה,
בסעיף 3
לחוק
כנוסחו
200א(ב)1
העיקרי,
את  סעיף
200א(ב )1לחוק
( )5את  סעיף ()5
" "22.89%יבוא ";"15.53%
" "22.89%יבוא ";"15.53%
שבמקום יקראו כך שבמקום
כךלחוק זה,
בסעיף 3
כנוסחו יקראו
העיקרי,לחוק זה,
בסעיף 3
לחוק
כנוסחו
200א(ב)2
העיקרי,
סעיף
לחוק
200א(ב)2את
()6
( )6את סעיף
" "22.89%יבוא ";"15.53%
" "22.89%יבוא ";"15.53%
שבמקוםיקראו כך שבמקום
כךלחוק זה,
בסעיף 6
זה ,יקראו
כנוסחו
העיקרי,לחוק
בסעיף 6
לחוק
כנוסחו
(251ג)()1
העיקרי,
לחוקסעיף
(251ג)( )1את
()7
( )7את סעיף
" "11.47%יבוא "  ;"7.77%
" "11.47%יבוא "  ;"7.77%
במקוםשבכל מקום ,במקום
יקראו כך
מקום,
שבכלזה,
בסעיףכך 9לחוק
כנוסחויקראו
לחוק זה,
העיקרי,
בסעיף 9
לחוק
כנוסחו
לוח ח'1
העיקרי,
לחוק את
( )8את לוח ח')8( 1
" "35.33%יבוא "."34.32%
" "35.33%יבוא "."34.32%
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