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 חוק פיעוי נפגעי אסון ט3ע (תיקון), הרנשנ״ו-996ו*

 תיקון סעיף ו 1. בחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשבדט'-989וי(להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו -

 (ו) בהגדרח ״נזק עקב אסון טבע״, במקום הסיפה, החל במיליבז ״ואשר הממשלה״
 יבוא ״ואשר הממשלה הבריזה באמור בסעיף ו א שהוא אסון טבע״.

 (2) בסופו יבוא:

 ״״הקרן״ - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע״מ:

 ״השרים״ - שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר.״

 הוספת סעיף 1א 2. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הכרזה על וא. הממשלה תכריז על אסון טבע-^3י המלצת שר החקלאות ופיתוח
ע הכפר, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות ב ו ט י ס  א

 המטאורולוגי או על המכון הגאולוגי.״

 תיקון סעיף ג 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (אץו), במקום ״בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעי׳מ״ יבוא
 ״בקרן״;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) השרים, בהתייעצות עם הקרן ובאישור ועדת הכספים של הכנסת -

 (1) לענין נכס כאמור בסעיף קטן(א)(1)-יקבעו את הסיכונים שמפניהם
 יש לבטח את הנכס וכן רשאים לקבוע את תקופות הביטוח, היקפו
 ושיעוריו, ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול

 והאזור שבו נמצא הנכם;

 (2) לענין נכס כאמור בסעיף קטן(אץ2) - רשאים לקבוע סוגי נכסים וסוגי
 נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד
 הסיכונים הקבועים בתקנות, בהיקפים, בשיעורים ובתקופות כאמור בהן,
 ובלבד שלענין קביעה כאמור יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו

 נמצא הנכס.

 (ג) לא ייקבעו סיכונים לפי סעיף קטן(ב) אלא אם כן הם נכללים ברשימת
 הסיכונים המבוטחים על ידי הקרן ובמגבלות הקבועות ברשימה האמורה.״

 4. ברישה לסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״שר האוצר ושר החקלאות״ יבוא ״השרים״.

 5. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 5. שעה שבאים לשום פיצויים המגיעים לפי חוק זה בשל נזק (להלן -
 הפיצויים) -

 (1) ינוכה מסכום הפיצויים כל סכום ששולם או שישולם על פי
 חוזה הביטוח עבור אותו נזק:

 ״ניכוי סכום
 ביטוח

 תיקון סעיף 4

 החלפת סעיף 5

 * נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996); העעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2419, מיום י״ב בתמוז התשנ״ה (10 ביולי 1995), עמי 542.

 י סייח התשמ״ט, עמ׳ 20.
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 הוספת סעיף 5א

 תיקון סעיף 7

 תיקון סעיף 195

 תיקון סעיף 223

 תיקון סעיף 238

 (2) בוטח נכס שחובה לבטחו לפי חוק זה בפחות מהשווי שנקבע,
 ינוכה מסכום הפיצויים ההפרש שבין השווי שנקבע לבין שוויו של
 הנכס בפי שבוטח; לענין זה, ״השווי שנקבע״ - ההיקף או השיעורים

 שבהם צריך היה לבטח את הנכם על פי הוראות סעיף 3.״

 6. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״שמאות 5א. (א) לא ישולמו פיצויים אלא אם בן הנזק הוערך בידי עובדי משרד
 החקלאות שהוכשרו לכך או בידי שמאים שהשרים מינו לענין זה.

 (ב) השרים יקבעו את אופן פעולתו של מערך השמאות לפי סעיף
 זה.

 (ג) השרים רשאים לקבוע כי הנזק יוערך עוד לפני מתן ההכרזה על
 אסון טבע לפי סעיף 1א, ואולם הערכת נזק כאמור תשמש לענין

 תשלום פיצויים רק לאחר הכרזה כאמור.

 (ד) על אף הוראות סעיף זה, לגבי נזק עקב אסון טבע פלוני, רשאים
 השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו דרך אחרת

 להערכת הנזק.״

 7. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״שר האוצר ושר החקלאות״ יבוא ״השרים״.

יגה) שוחט  יעקב צור אברהם (בי
 שר החקלאות שר האוצר

יס י  עזר ויצמן שמעון פרס שבח ו
 נשיא המדינה ראש הממשלה יושב ראש הכנסת

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מסי 7), התשנ״ו-996ו*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף  1 . בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995 ו י
 195, בהגדרה ״עקרת בית״, ברישה, במקום ״במשמעותה בסעיף 241״ יבוא ״כהגדרתה בסעיף

."258 

 2. בסעיף 223 לחוק העיקרי, בהגדרה ״מבוטח״ -

 (1) במקום פסקה (ו) יבוא:

 ״(1) מבוטח לפי פרק י״א;״;

 (2) פסקאות (2) ו־(3) - יימחקו.

 3. בסעיף 238 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה ״הכנסה״ יבוא:

 ״״עקרת בית״ - אשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת
 ואינה עובדת עצמאית:

 • נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2433, מיום כ״ט בתשרי התשנ״ו(ג2 באוקטובר 1995), עמ׳ 126.

 1 ס״דת ההשניה. עמ׳ 207, עמ׳ 353, עמ׳ 372, עמי 376, עמ, 378 ועמ׳ 436.
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 ״אלמנה בת קצבה״ - אלמנה שאמה עובדת ואינה עובדת עצמאית הזכאית לקצבה לפי
 סעיף 132(1) עד (5) או לפי סעיף 252;

 ״עובד מבוטחי, ״עובדת מבוטחת״ - מבוטח לטי פרק^ח, למעפ עקרת בית ואלמנה בת קצבה
 ולרבות עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גמלזז לפי פרק ט׳.״

 4. בסעיף 240 לחוק העיקרי -

 (1) האמור בסעיף יסומן ץא)״ ובו, ברישוז, לפני ״תושב ישראל״ יבוא ״בכפוף
 להוראות סעיף קטן(ב)״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) מבוטחת שאינה פטורה מתקופת אבשרה לפי סעיף 246(ב/ ואשר לא
 נתמלאה לגביה בעובדת מבונזחת תקופת אבמדה המזכה לקצבת זקנה לפי

 סעיף »2>א/ תהיה מבוטחת לעניןפדק זה לפי סימן ג׳ בלבד.״

 סעיפים 241 ו־242 לחוק העיקרי - בטלים.

 ב6עין* 244 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 מגו) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו לגבי מי שמבוטח לפי סימן זה בלבד.״

 בסעיף 245 לחוק העיקרי -

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) הגיל לקצבת זקנה הוא

 ( 1) בגבר - שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה
 המרבית - ששים וחמש שנים:

 (2) באשה - ששים וחמש שנים, ואם נתקיים בה אחד מאלה - ששים
 שנים:

 (א) נתמלאה לג^י¥! כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה
 לקצבת זקנה לפי סעיף 246(א) והכנסתה בשנת מס אינה עולה על

 ההכנסה המרבית:

 (ב) היא פטורה בתקופת אכשרה לפי סעיף 246(ב) והכנסתה בשנת
 מס אינה עולה על ההכנסה המרבית;

 (ג) קיבלה קצבת נכות לפי פרק ט/ שנים עשר חודשים רצופים
 לפחות בתכוף לפני שמלאו לה ששים שנים.״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב 1) לענין סעיף קטן(ב), לא תובא בחשבון הכנסה של כד שהיה זכאי לקצבה
 לפי פרק ט׳ בתכוף לפני הגיעו לגיל ששים וחמש בגבר וששים באשה.״

 בסעיף 246 לחוק העיקרי

 ( ו) בסעיף קטן(א), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) לא פחות מ־60 חודשים, אף אם אינם רצופים, שבהם היה אדם עובד
ח איגו פחית ממספר ל  מבועח ^ובדת 3״=>ט1זח״ 31ל3ד ז»9מ*«ד דוןו־שינז *

 החודשים שבהם התקיימו ההוראות ־של׳הלן:

.5 

.6 

 תיקון סעיף 240

 ביטול סעיפים
 ו24 ו־242

 תיקון סעיף 244

 תיקון סעיף 245

 תיקון סעיף 246 8.
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 (א) הוא לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל;

 (ב) הוא לא היה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת.״-,

 (2) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא:

 ״(4) שולמה לה קצבת נכות לפי פרק ט׳ במשך 12 חודשים רצופים לפחות,
 בתכוף לפני שמלאו לה ששים שנים.״

 9. בסעיף 248 לחוק העיקרי, במקום ״היה אדם מבוטח״ יבוא ״מי שהיה מבוטח בעובד תיקון סעיף 248
 מבוטח או בעובדת מבוטחת״.

 10. בסעיף 253 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 253

 (ו) בסעיף קטן(א), ברישה, במקום ״היא אחת מאלה״ יבוא: ״היא תקופה שבה היה
 אדם מבוטח בעובד מבוטח או בעובדת מבוטחת באחת מתקופות אלה:״:

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום הרישה יבוא: ״הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על עובד
 מבוטח או עובדת מבוטחת שנפטרו והיו אחז־ מאלה:״.

 11. בסעיף 257 לחוק העיקרי, במקום ״מבוטח״ יבוא ״עובד מבוטח או עובדת תיקון סעיף 257
 מבוטחת״.

 12. בסעיף 261 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 241

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״בעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת״:

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) זכאית לקצבת שאירים שנעשתה זכאית לקצבת זקנה 3מבוטתח לפי סימן
 ג׳ לפרק זה בלבד, או זכאית לקצבת זקנה במבוטחת לפי הסימן האמור בלבד,

 שנעשתה זכאית לקצבת שאירים - הבחירה בידיהן לקבל אחת מהן.״

 13 . בסעיף 335 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(«), אחרי ״לפי פרק י״אי׳ ?בוא ״למעט עקדת בית תיקון סעיף 335
 ואלמנה בת קצבה כהגדרתן בסעיף 238״.

 14. בסעיף 351 לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 351

 (ו) במקום סעיף קטן(ח) יבוא:

 ״(ח) מבוטחת לפי פרק ו׳ שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן
 בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 335(ד)\;

 (2) במקום סעיף קטן(ט) יבוא:

 ״>ט) מבוטחת לפי פרק ט׳ שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, בהגדרתן
 בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 355(ז).״;

 (3) במקום סעיף קטן(י) יבוא:

 ״(י) מבוטחת לפי פרק י׳ שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן
 בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 335(ח).״

 15. תחילתו של חוק זה ביום ט׳ בטבת התשנ״ו(1 ביגואר 1996) (להלן - יום התחילה). תחילה

 16. (א) חוק זה לא יחול על עקרת בית ואלמנה בת קצבה, בהגדרתן בסעיף 238 לחוק תחולה
 ד!עיק!־י. שמלאו לה ששים וחמש שנים לפני יום התחילה.
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 (ב)־• עקרת בית ואלמנה בת קצבה, בהגדרתן בסעיף 258 לחוק העיקרי, שהיתה
 תושבת ישראל במשך חמש השנים שקדמו בתכוף להגיעה לגיל ששים וחמש, תהיה זכאית
 לקצבת זקנה מגיל ששים וחמש, אף אם לא נתמלאה לגביה תקופת אבשרה המזכה לקצבת
 זקנה לפי סעיף 5<24(א) לחוק העיקרי, ובתנאי שלא מלאו לה ששיט וחמש שנים לפני יום

 .התחילה. י

 17. (א) מבוטחת שהיתה מבוטחת ברשות לפי סעיפים 241 ו־242 לחוק כנוסחו ערב יום
 התחילה, יראו אותה, בתקופת היותה מבוטחת ברשות כאמור, כעובדת מבוטחת.

 (ב) שולמה קצבה או תוספת לקצבה לזכאי לה לפי פרק י״א לחוק העיקרי כנוסחו
 ערב יום התחילה, לא יופסק תשלום הקצבה או התוספת כאמור, עקב כניסתו לתוקף של חוק
 זה, ואולם לא ישולמו לזכאי קצבה או תוספת לקצבה לפי חוק זה ולפי החוק העיקרי כנוסחו

 ערב יום התחילה, בעד אותו פרק זמן.

 18. (א) בתקופה שמיום התחילה ועד ליום א׳ בטבת התש״ס(31 בדצמבר 2000) (להלן -
 תקופת ההארכה) יחולו הוראות אלה:

 (ו) על אף הוראות סעיף 5 לחוק זה, יהיה המוסד רשאי, אם נתבקש לעשות כן,
 לבטח עקרת בית ואלמנה בת קצבה, כעובדת מבוטחת או להפסיק ביטוחה
 כאמור, לפי תנאים שנקבעו בתקנות מכוחם של סעיפים 241 ו־242 לחוק העיקרי

 כנוסחם ערב יום התחילה:

 (2) התקנות האמורות בפסקה (1) ימשיכו לעמוד בתוקפן עד לתום תקופת
 ההארכה, בשינויים המחוייבים.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו לגבי מבוטחת שאינה עובדת מבוטחת, אף לאחר
 תדבו תקופת ההארכה, ובלבד שהוראות אלה לא יחולד לאחר תום תקופת ההארכה, אלא על

 מי שהיתה מבוטחת ברשות ביום תום תקופת ההארכה.

 19. שר המשפטים רשאי לפרסם ברשומות, במקובץ, את התיקונים לחוק הביטוח הלאומי
 [נוסח משולבן, התשנ״ה-1995 (להלן - הנוסח המשולב) שנתקבלו בכנסת מיום פרסומו של
 הנוסח המשולב ועד יום כניסתו לתוקף: נוסחם של תיקונים שפורסמו לפי סעיף זה יהא

 הנוסח המחייב.

 הוראת מעבר

 הוראת שעה
 והוראה מיוחדת

 פרסום נוסח
 .. סעיפים שתוקנו

ר י מ ה נ ר  או

 שרת העבודה והרווחה

 שבח וייס
 יושב ראש הכנסת

 שמעון פרס
 ראש הממשלה

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה

 ס15 ספר החו7ןי»*?5ו, י״ז באדר התשנ׳׳ו, 8.3.1996



 חוק הבישוה הלאומי(תיקון מם׳ 8), התשנ״ו-996ו•

 1. בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995י, בהגדרה תיקון סעיף 238
 ״ילד• -

 (1) בפסקה (3), אחרי פסקת משגה (ב) יבוא:

 ״(ג) לומדים באחד ממסלולי העתודה שהוכרו בפקודות הצבא בהגדרתן בחוק
 השיפוט הצבאי, התשט*ו-1955/ ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה

 עקב לימודיהם כאמור״;

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) לא מלאו להם ו2 שנים והם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה
 ציבורית או לאומית שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת העבודה
 והרווחה של הכנסת, תקופה שאינה עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר לפי

 חוק שירות בטחון נדחה עקב שירותם בהתנדבות באמור:

 (5) הם משרתים בשירות סדיר במשמעותו בחוק שירות בטחון, למעט שירות
 צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ובתכוף לפני שירותם נתקיים בהם האמור
 בפסקה (4); לענין פסקה זו, לא יובא בחשבון שירות סדיר העולה על 36

 חודשים:״

 2. תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו והוא יחול על ג>י שביום ט׳ תחילה ותחולה
 בטבת התשנ״ו(ו בינואר 1996) או לאחריו, נתקיים בו אחד מאלה:

 (א) הוא לומד בעתודה כאמור בסעיף 1(1);

 (ב) הוא החל לשרת בהתנדבות או בשירות סדיר באמור בסעיף 1(2).

 שמעון פרס אורה נמיר
 ראש הממשלה שרת העבודה והרווחה

ייס  עזר ויצמן שבח ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ז, באדר התשנ־ו(27 בפברואר 1996); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 »246, מיום ב׳ בטבת התשנ״ו(25 בדצמבר 1995), עמי 522.

 י םיח התשניה, עמ׳ 210 ועמי 579.
 2 סיח התשט״ו, עמי 171¡ התשנ״ד, עמי 558.

 ספר החוקמו ול15, י״ז באדר התשניו, 8.3.1996 131



 חוק דמי מחלה(חיזנדדות nVmsr Vwa מודמ<(יגיקיז מס׳ 2),
 התשנ״ו-1996*

. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלה חודה/ התשניד-ג199' (להלן - החוק  החלפת ««ף ו ז
 העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא:

 ־היעדרות בשל 1. עובד יפילו או לבךזוגוהורה שמלאו לו 65 שנים(להלן - ההורה/ זכאי
 אויהורהישל לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון
 בן הזוג תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר

 מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.״

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף ׳2 לחוק העיקרי, בסיפו יבוא ״ולעני! היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג,
 כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו״,

 שמעון פרם אורה נמיר
 ראש הממשלה שרת העבודה והרווחה

 עזר ויצמן שבחרי־יס
 נשיא המדינה יזשצידאש^גהה

 נתקבל במסת ביוגז ז־ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996);"הצעת זזוווק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
. *» ו 8 * £ / ׳ *» י # ־ ו ו * נ י  ד7», »«מ •ממ«נ*ו(15 ג

 ס״ח החשנ״ד, עמ׳ 33; התשנ״ה, עמי 371.

13Z 8.3.1996 ,ספר חחזקים 1ל15, ייז באדר התשנ״ו 
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