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 מונפרםמות כזה הצעות הו? חכרי הכנסו* ג •

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 28), תשל״ז-1977
 1. אחרי סעיף 90א לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], תשכ״ח~1968! (להלן -

 החוק העיקרי), יבוא:
 ״פרק ג׳ 2: במוות נפגעי תאונות

 הגדרות 90ב. בפרק זה -

 ״מבוטח״ - תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, וטרם מלאו לו 65 שנה
 בגבר ו־60 שנה באשה;

 ״תאונה״ — אירוע פתאומי בלתי צפוי מראש, כתוצאה מגורמים חיצוניים,
 לפי כללים ומבחנים שייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של

 הכנסת׳ הגורס לאבדן כושר התפקוד:
 ״אבדן כושר התפקוד״ - לפי כללים ומבחנים שייקבעו בתקנות, באישור

 ועדת העבודה של הכנסת, לכל המבוטחים או לסוגים מהם.
 הזכות ותתומיה 90ג. מבוטח שאירעה לו תאונה, יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן

 שבו הוא נמצא כישראל ואבד את כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה
 בעבודה כלשהי.

 • דמי תאונה 90ד. דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על 90 ימים רצופים

 החל מיום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר
 מ־90 ימים.

ילנ 90ה.(1) בעד יום התאונה ושבי הימים הראשונים שלאחריו בהם אבד  ס

 מבוטח שהוא עובד או עובד עצמאי את כושר התפקוד כתוצאה מתאונה,
 לא ישולמו דמי תאונה, אלא אם אבד את כושר התפקוד כאמור 12 יום

 לפחות בנוסף ליום התאונה.
 (2) בעד יום התאונה ו־14 הימים הראשונים שלאחריו שבהם
 אבד מבוטח,שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, את כושר התפקוד כתוצאה

 מהתאונה, לא ישולמו דמי תאונה.

 לפי התיקון המוצע יבוטח כל תושב ישראל מגיל 18
 ועד לגיל 65 לגבר ו־60 באשה, לרבות עקרת בית, בפני
 כל תאונה שאינה תאונת עבודה ואשר אינה בגדר ״נכות״

 לפי פרק ו׳2 לחוק.
 הצעת החוק מפרטת את גובה דמי התאונה ליום (לגבי
 עובד ועובד עצמאי-בשיעור דמי הפגיעה בעבודה,
 ולגבי יתר המבוטחים, לרבות עקרת הבית - על בסים

 25% מהשכר הממוצע).
 דמי הביטוח בעד הביטוח בענף נפגעי תאונות יהיו
 בשיעור 0.2%, ועובדים ישלמו את מחצית דמי הביטוח.
 עקרת בית ואלמנה מבוטחות כאמור ביטוח חובה לפי

 הצעת החוק, ולא תשלמנה כל דמי ביטוח.

י ר י  דב

 פרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי מחייב ביטוח עובדים
 בפני תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 פרק ו׳2 לחוק הביטוח הלאומי מחייב ביטוח בפני
 נכות שהיא תוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע

 ממחלה, תאונה או מום מלידה.
 הצעת החוק באה להוסיף פרק חדש בחוק הביטוח

 הלאומי, המתיהם לביטוח נפגעי תאונות.

 מטרת החוק היא לבטח ביטוח חובה אדם הנפגע
 בתאונה מחוץ לעבודה, ולהבטיח לנפגע זכויות אשר
 ביטוח נכות או כל פרק אחר בחוק הביטוח הלאומי אינו

 מבטיח אותם.

 * ס״ח חשב״ח, עמי 108; חשל״ז, עני׳ 88; ה״ח 1288, תשל׳׳ז, ע«׳ 156, עמי ל15.
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י 190. ימי תאונה ליוט המ - מ  שיעור ד

 תאונה (1) לגבי מי שהיה כיום התאונה עובד או עובד עצמאי -

 בשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו לפי פרק ג׳
 אילו נפגע בעבודה, אך לא פחות מהשיעור הקבוע כסעיף

 קטן(2);

 (2) לגבי מבוטח אחר - 25% מהשכר הממוצע, מחולק ב־30,

 כפל גמלאות 90ז. מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי כמשמעותו

 בסעיף ד12נג, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח
 או פנסיה, בעד תקופת אי פנסיה, בעד תקופת אי כושר לעבודה או תיפ־

 קוד מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לתשלום כאמור.׳*

 2. בסעיף 157 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ד3) יבוא: ״יקון סעיף 157

 ׳׳(ד4) מבוטח לפי פרק ג׳2 ישולמו בעדו דמי ביטוח נפגעי תאונות״.

 3. בסעיף 161 (ג) לחוק העיקרי, במקום ״(ג) או(ד1)״ יבוא ״(ג), (ד1) או(ד4)׳׳. תיקון סעיף 161

 4. בסעיף 167 (א) לחוק העיקרי, במקום ״גד1) או(ד2)״ יבוא ״(ד1), (ד2) או(ד4)״. תיקון סעיף 167

 5. בסעיף 169 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 169
 (1) בסעיף קטן(ג), כמקום ״(ד1) ו־(ד2)״ יבוא ״(ד1<, (ד2) ו־(ד4)״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ז) יבוא:

 ״(ח< מבוטחת לפי פרק גי2 שהיא עקרת בית או אלמנה כאמור
 בסעיף 9, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 157 (ד4)״.

 6. בלוח י׳ לחוק העיקרי, אחרי פרט 4 יבוא: תיקון לוה י׳

 פרט ענף הביטוח אחו1ימ מההכנסה נכרי משכו• העוד
 ׳ או שכר בד לענין סעיף

 1*1 (ג) באחוזים

 5 נפגעי תאונות 0.2 0.1

 7, תהילתו של חוק זה היא ביום כ״ג באדר ב׳ תשלי׳ח (1 באפריל 1978). תחילה

stp חברי הכנסת ש׳ ארכלי אלמוזלינו, א׳ אפרת, נ׳ 
 י׳ קרגמן, א׳ מלמד ועף אלתי
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 חוק פיצויי פיטורין(תיקון מם׳ 10), תשל״ז-1977

 תיקון סעיף 1! 1. בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-1963!, אחרי םעיף קטן(ג) יבוא:
 ״גד) התפטרה עוכדת לאחר שהגיעה לגיל 60 או התפטר עונד
 לאחר שהגיע לגיל 65, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים;
 אולם על פי בקשת המעביד, רשאי בית הדין לעבודה לקבוע כי תשלומים
 ששילם המעביד לקופת גמל, שלא מכוח חיקוק, יבואו - כולם או חלקם -
 במקום פיצויי פיטורים, גם אם לא חלות הוראות הסעיפים 15,14 או 20״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק פיצויי פ׳יטורים, חשכ״ג-1963, אינו מאפשר כיום מוצע לאפשר לעובדים המתפטרים מהעבודה בגיל
 הפרישה לקבל פיצויי פיטורים, כאילו פוטרו, וזאת
 תוך התחשבות בתשלומים ששילם המעביד לקופת גמל.
 הוראה זו תחול ללא קשר למצב הבריאות של העו־

 תשלום פיצויי פיטורים לעובדת ולעובד אשר ברצונם
 להתפטר מן העבודה בהגיעם לגיל הפרישה המקובל
 (65 בגבר ו*60 באשה), ואשר אינם נהנים מזכויות לקצבה

 על פי חוק או על פי הסכם יחידי או הסכם קיבוצי. בדת והעובד בעת ההתפטרות.

 חברת הכנסת ש׳ ארבלי־אלמוזלינו
 ג ס׳׳ח תשל״ג׳ עמי 136; השל״ז, עמי 27; ה׳׳ח 1266, תשל־׳ז עמי 31-
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 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


