חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס',(22תשל"ו. 1976
תיקון מעיף 23

 .1בסעיף  23לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ"ח1968
העיקרי( 

)1להלן

 החוק

) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי "או אלמנה שפקעה זכותה לקיצבה" יבוא "שלא
עקב נישואיה";
) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא" :והמוסד ישלם לה מענק בשני שיעורים
כלהלן:
) (1לאחר יום נישואיה מחדש  סכום השווה לקיצבת
שאירים המחושב על בסיס שיעור הקיצבה כאמור בסעיף
) 21א()) (1להלן  שיעור הקיצבה( שהשתלמה בעד החודש
האחרון שלפני יום נישואיה מחדש .כפול;18
) (2כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש  סכום השווה
לשיעור הקיצבה כפי שהיתה משתלמת לה ,לולא נישאה
מחלש ,בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות,
כפול ". 18
תיקון סעיף 27

בסעיף ) 27א( לחוק העיקרי ,במקום "שנתיים" יבוא "חמש שנים" ,ואחרי "והמענק"
.2
יבוא "או שיעורו הראשון".

תיקון סעיף 77

בסעיף  77לחוק העיקרי ,אחרי "או שזכותה לקיצבה פקעה לפי סימן זה" יבוא "שלא
.3
עקב נישואיה".

תיקון סעיף 78

.4

בסעיף ) 78א( לחוק העיקרי 
) (1במקום "בשיעור האמור בסעיף) 77א(" יבוא "בשני שיעורים כלהלן:
) (1לאחר יום נישואיה מחדש  סכום השווה לקיצבת
תלויים המחושב על כסיס שיעור הקיצבה כאמור בסעיף
 (1)76או )) (5להלן  שיעור הקצבה( שהשתלמה כעד
החודש האחרון שלפני יום נישואיה מחדש ,כפול;18
) (2כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש  סכום השווה
לשיעור הקיצבה כפי שהיתה משתלמת לה ,לולא נישאה
מחדש ,בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות ,כפול"; 18
) (2כמקום "שנתיים" יבוא "חמששנים" ,ואחרי "והמענק" יבוא "או שיעורו
הראשון".

* נתקבל בכנסתביום איבאב תשל"ו ) 88גיולי  ;(1076הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  , 1241תשל"ו עמ'
.250
 1ס"ח תשכ"ח ,עמ'  ;108תשל"ו ,עמ' 167.

סוור החוקים ,824ח' באב תשל"ו4 8.1976,

הוראות סעיפים  2ו (2) 4יחולו אף על אלמנה ואלמן אשר ביום תחילת חוק זה חדלו
.5
להיות נשואים לאחר תום שנתיים מהיום שבו חזרו ונישאו ,אך לפני תום חמש שנים מהיום
האמור ,או שתוך התקופה של חמש השנים כאמור החלו הליכי גירושין ביניהם לבין בן
זוגם בפני בית דין או בית משפט.
רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

משה

כרעם

הוראת מעבר

