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 טתפרשטוג ב?ה הצעת חד? מטעפ הממשלה :

 חוק הגיטוח הלאומי(תיקון מסי 44), התשמ״א-1981

׳ 1. בסעיף 127כא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968! (להלן — י י ע י ס  תיקי
 ד12כא

 החוק העיקרי) —

 (1) במקום הגדרת ״מבוטח״ יבוא:

 ״״מבוטח״ — תושב ישראל שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 65 שנים בגבר
 ו־60 שנים באשה;״

 (2) במקום הגדרת ״נכה״ יבוא:

 ״״נכה״ — מבוטח שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה,
 מתאונה או ממום מלידה (להלן — ליקוי), אין לו כושר להשתכר סכום
 השווה ל־25% מהשכר הממוצע או שכשרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד,
 וכן הכנסתו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בבת־אחת ובין בהדרגה,
 ב־50% או יותר, לפי כללים ומבחנים שנקבעו בתקנות באישור ועדת
 העבודה והרווחה של הכנסת (לאי־כושר כאמור ייקרא להלן — אי כושר
 להשתכר); לענין פרק זה יראו כנכה גם מי שהיה עובד קטין בתכוף לפני

 שנגרם לו אי־הכושד להשתכר;״

 מוצע לפשט את ההגדרה, וכך תוכלל בה גם
 האלמנה בת־הקיצבה.

 (2) ״נכה״, כהגדרתו כיום, הוא מי שכתוצאה
 מליקוי ״איו לו הכושר להשתכר כדי מחייתו או שכש
 רו להשתכר מעבודה או ממשלח יד צומצם עקב הלי
 קוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב־50% או יותר״,
 הכל לפי כללים ומבחנים שנקבעו בתקנות. הבסיון
 שהצטבר במשך השנים בהפעלת ענף ביטוח זה מלמד,
 כי יש מקום להכניס שינויים בהגדרת ״נכה״ כדלקמן:

 (1) בנוסף לאיבוד כושר ההשתכרות ב־50%
 לפחות, יידרש גפ צמצום בפועל של הכנסות
 הבכה באותו שיעור, כר שלקביעה בדבך הפו
 טנציאל של הנכה להשתכר 'יצטרף גם נתון

 עובדתי מוכח ;
 (2) המושג ״כושר להשתכר כדי מחיה״ יוחלף
 באמת־מידה ברורה והד־משמעית יותר, וייקבע
 שכ״נכה״ ייחשב גם מי שאינו מסוגל להשתכר

 סכוב השוו״ ל־25% מהשכר הממוצע במשק.

 (3) סעיף ד12כא לחוק העיקרי מגדיר כ״נכה
 קודם״ את מי שהיה לנכה לפני ג באפריל 1970, וכ״נכה

 ׳א, עמ׳ 196; התשמ״א, עמ׳ 0 33.

י ר ב  ד

״ ^ על־פי החוק הקיים יש שני תנאים עיקריים ״  פ

 לקבלת קיצבת נכות: נכות רפואית־פיזיו־
 לוגית, ונכות תפקודית־פונקציונלית. רק מי שעובר את
 הסף הרפואי הקבוע בסעיף ד12כז לחוק העיקרי, נבדק
 לענין נכותו התיפקודית, ורק מי שעומד בדרישת
 אחוזי הנכות התיפקודית שבסעיף ד12כו זכאי לקיצבת
 נכות. לגבי הנכות הרפואית משתמש המחוקק בפרק
 ו׳ 2 במונח ״אחוזי נכות״, ולגב־ הנכות התיפקדדית
 במונח ״דרגת נכות״. ואולם גם בפרק ג׳ לחזק העי
 קרי, הדן בביטוח נפגעי עבודה — מדובר ב״דרגת
 נכדת״, ושם הכוונה היא לנכות רפואית. כדי למיוע
 ערבוב מושגים, מוצע כי בפרק ד׳ ב, במקום המונח

 ״נכות״ ישמש המונה ״אי כושר להשתכר״.

 להלן הסבר לפסקאות כסדרז:
 (1) הגדרת ״מבוטח״ שבסעיף 127כא לחוק העי
 קרי בעקבות מספר תיקונים שהוכנסו בה, הפכה להג־
 דרה מסורבלת. לפי הגדרה זו מבוטח למעשה כל תושב
 ישראל שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 65 שנים —
 בגבר ו־60 שנים באשה, פרט לאלמנה שאיבה עובדת
 ואינה עובדת עצמאית ומקבלת קיצבת שאירים או

 תלויים.

 1 ס׳׳ח התש־״ח, עמ׳ 108; התשמ״א, עמ׳ 71; ה״ה 1510, התשמ׳
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 (3) הגדרת ״נכה חדש״ ו״נכה קודם״ — יימחקו;

 (4) במקום הגדרת ״התאריך הקובע״ יבוא:

 ״״התאריך הקובע״ — התאריך שבו, עקב הליקוי, נגרם למבוטח אי־כושר
 להשתכר לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות, ובלבד שלא ייקבע תאריך
 קובע הקודם לתקופה של 24 החדשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה
 למוסד, ולא יובא בחשבון צמצום בהכנסה אלא בתקופה של 24 החדשים

 האמורים.״

ן סעי!׳ קו  2. בסעיף 127כב לחוק העיקרי — תי
 127כב

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) נכה זכאי לגימלה לפי פרק זה-אם. אי־הכושר להשתכר נגרם לו
 בהיותו תושב ישראל או בהיותו תושב ארץ ישראל לפני יום ד באייר
 התש״ח (15 במאי 1948), או אם בהגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונכה,

 אף אם הליקוי נגרם לפני היותו תושב ישראל.״;

א להבטיח,  קביעת ״תאריך קובע״. התיקון המוצע ג
 שרקי צמצום בהכנסות, או העדר כושר השתכרות,
 שנמשכו 90 ינ?ים רצופים לפחות, יאפשרו קביעת
 ״תאריך קובע׳׳ לצורך תחילת הזכאות לגימלאות לפי
 פרק זה. ההגדרה הקיימת אף מאלצת לבדוק את הצמ
 צום לאורך שנים, כדי להגיע למועד היסטורי, שבו
 מתקיימים תנאי הצמצום, ולקבוע בדרך זו גם אם
 הנכה ה־ינו ״נכה קודם״ או ״נכה חדש״. לפי המוצע,
 המוסד לא יצטרך לבדוק את ההשתכרות או הכושר
 להשתכר בתקופות שקדמו בשנים רבות למועד הגשת
 התביעה. בדיקה זו מכבידה מאוד על הטיפול בתביעה,
 ולעיתים אף מסכלת את אפשרותו של התובע להוכיח
 את המועד בו חל הצמצום. מעתה יתייחס המוסד, לצו
 רך קביעת זכאותו של המבוטח, למצבו בתקופת שאינה

 עולה על 24 החדשים שקדמו ליום הגשת התביעה.

 2 לפסקה (1): סעיף 127כב(א<, כנוסחו כיום,

 קובע כי נכה זכאי לגימלה אם נכותו
 נוצרה בישראל, או שהינו ״ילד נכה״ כאמור בסעיף
 127מט, דהיינו, ״ילד נכה״ הזכאי לגימלה לדמי מחיה,
 לעזרה ללימודים ולסידורים מיוחדים, אף אם נכותו

 נוצרה מחוץ לארץ.

 מוצע להרחיב את חוג הזכאים, כך שכל מי שב
 הגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונמצא נכה יהיה
 זכאי לגימלאות, אף אם לפני הגיעו לגיל 18 לא היה

 בגדר ״ילד בכה״.

 מוצע גם לבטל את הדרישה של השלמת תקופת
 אכשרה, הקיימת כיום בסעיף ד12כב(א) לגבי בכה

 חדש: ראה להלן דברי הסבר לסעיף 4.

 דכדי

 חדש״ — מי שהיה לנכה לאחר מכן. החוק העיקרי
 קובע מבחנים חמורים יותר לתנאי זכאותו של ״נכה
 קודם״ לעומת ״נכד• חדש״: לגבי ״בכה קודם״ תנאי
 לזכאות לקיצבה חדשית הוא, שבקבעה לו דרגת נכות
 שאינה פחותה מ־75%, בעוד שלגבי ״בכה חדש״ די
 בדרגת בכות בשיעור של 50%; לגבי ״נכה קודם״
 בדרשת דרגת בכות רפואית בשיעור של 50% לפחות,
 בעוד שלגבי ״נכה חדש״ בדרשת דרגת בכות רפואית
 בשיעור של 35% לפחות. כמו־כן, הקיצבה המגיעה
 ל״נכה קודם״ מושפעת מהכבסותיו ומהכנסות בן־ווגו
 עד כדי שלילה מוחלטת של הקיצבה, בעוד שלגבי
 ״נכה חדש״ הכנסותיו משפיעות רק על התוםפת לקיצ־
 בת הנכות — אם יש לו תלויים, ואין מתחשבים כלל
 בהכנסות בן זוגו. מוצע. לבטל את ההבחנה האמורה,
 ולקבוע תנאי זכאות ושיעורי גימלה אחידים לכלל

 הבכים. .

 (4) סעיף ד12כא לחוק העיקרי מגדיר אח ״התא
 ריך הקובע״ כדלקמן:

 (1) לגביי מי שלפני היותו בכה היה עובד או
 עובד עצמאי — התאריך שבו עקב נכותו צומ

 צמה הכנסתו מעבודה או ממשלח־יד ב'־50% או
 יותר או שנפסקה;

 (2) בכל מקרה אחר — התאריך שבו נעשה
 האדם לנכה לפי קביעת ועדת נכות כאמור
 בסעיף 127כח, ואם היתה לו בכות לפני הגיעו

 לגיל 18 — היום שבו הגיע לגיל 18.

 בהתאם להגדרה זו, די בכך שהצמצום בהכנסה
5 או יותר במשך תקופה קצרה, כדי לאפשר 0 % ־  ב
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) יבוא: ג )  (2) במקום סעיף קטן

 ״(ג) לענין הקביעה אם הל צמצום בהכנסה מעבודה, לא יובאו בחשבון
 דמי מחלה המשתלמים למבוטח מאת מעבידו.״;

) יבוא: ג )  (3) אחרי סעיף קטן

- ״(ד) הזכות לגימלה לפי פרק זה תתתיל בתום 90 ימים מהתאריך הקובע,
 ובלבד שאם במועד זה מקבל הנכה דמי מחלה ממעבידו או מקופת־גמל
 • כמשמעותה בסעיף 127נג, תתחיל הזכות בתום התקופה שבעדה שולמו דמי

 המחלה כאמור.״

 3. בסעיף 127כב1 לחוק העיקרי —

 (1) י בסעיף קטן (א), במקום ״שנכותו נוצרה״ יבוא ״שאי־כשרו להשתכר נגרם״;

 (2) בסעיף קטן (ב) —

 (א) בפסקה (1), במקום ״שנכותו נוצרה״ יבוא ״שאי־כשרו להשתכר
 נגרם״;

 (ב) בפסקה (2), במקום ״שנכותו נוצרה״ יבוא ״שאי־כשרו להשתכר

 נגרם״ ובמקום ״סעיף 127כב(ג)״ יבוא ״סעיף 127כב(ד)״;

 (ג) פסקה (4) — בטלה.

 4. במקום סעיף 127כג לחוק העיקרי יבוא:

 ״עקרת ביי1 127כג. (א) בסעיף זה —

 ״עקרת בית״ — למעט —

 (1) עקדת בית שעבדה כעובדת או כעובדת עצמאית
 תקופה של 12 חדשים רצופים, או 24 חדשים אף אם אינם
 רצופים, מתוך 48 החדשים שקדמו להגשת התביעה למוסד;

ן סעיף קו  תי
 127כב1

 ההיופת סעיף
 127כג

ר נ פ י ה ר ב  ד

 ימים לאתר מכן. אולם אפ יתברר כי בתום אותם 90
 ימים ממשיך העובד לקבל דמי מחלה, לא תשולם לו
 הקיצב־ אלא לאחר הפסקת התשלום של דמי המחלה.

״ 3 לפסקאות (1) ו־(2)(א) ו־(ג): ראה ההסבר ״  ס

 לסעיף 1 בדבר המרת הביטוי ״נכות״ ב״אי
 כושר להשתכר״;

 לפסקה 2(ג): ראה דברי ההסבר לסעיף 4 שלהלן.

5 4 בהתאם לסעיפים 127כב(א) ו־ד12כג לחוק , י ״  ט

 י העיקרי, נדרשת היום תקופת אכשרה של
 12 חדשים בתכוף לפני התאריך הקובע, או 24 חדשים
 מתוך 60 החדשים שקדמו לתאריך הקובע, רק מ״נכה
 חדש״, דהיינו מי שהיה לנכה ב־1 באפריל 1970 או
 לאחריו. למעשה, הדרישה לתקופת אכשרה רלבנטית
 רק לגבי נשים שהן ״נכות חדשות״, ולפיכך מוצע לבטל
 כליל דרישה זו כתנאי לקבלת גימלאות ולקבוע כי

 לפסקאות (2) ו־(3): בהתאם לסעיף 127כב(ג<,
 מתחילה הזכות לגימלה לפי פרק ו׳ 2 כתום 90 ימים
 מהתאריך הקובע, אולם השד רשאי לקבוע בתקנות
 נסיבות שלפיהן יינתן שיקום מקצועי אף לפני כן.
 סעיף ד12מ לחוק העיקרי קובע הוראות, המסדירות מתן
 שיקום מקצועי, ולפיה! זכאותו של מבוסח לשיקום
 מקצועי איבה מותנית בכך שייקבע לגביו ״תאריך
 קובע״, דהיינו, שהוא יהיה ״נכה״ כמשמעותו בפרק
 זה. לפיכך, אין צורך בתקנות לנושא זה. לפי המצב
 הקייס היום, רואים דמי מחלה שמעביד משלם לעובדו
 כהכנסה מעבודה. לפיכך, כל עוד משולמים דמי מחלה
 כאמור, אין צמצום בהכנסת העובד, וגם לא נוצר ״תא
 ריך קובע״, אלא עם סיום התקופה שבעדה משולמים
 לו דמי־מחלה. מוצע לקבוע, כי דמי המחלה לא ייחש־
 י בו כהכנסה מעבודה לצורך קביעת צמצום הכנסותיו
 של עובד, כך ש״התאריך הקובע״ יחול ביום שבו החל
 העובד לקבל דמי מחלה, וזכאותו לגימלה תהל 90
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ת סעיף פ ל ח  ה
 27 !מ

! סעיף  תיקי
 127כה

 ביטול סעיף
 127כו

ן סעיף קו  תי
 127כז

גה ולא גרה עמו ו  (2) עקרת בית, החיה בנפרד מבךז
 תקופה של חמש שנים לפתות בתכוף לפני הגשת התביעה

 למוסד; י
 ״עקרת בית נכה״ — מבוטחת שהיא עקרת בית ושכתוצאה
 מליקוי אין לה כושר לבצע פעולות שמקובל לבצע במשק־בית
 רגיל, או שכשרה כאמור צומצם עקב הליקוי, בין בבת־אחת ובין
 בהדרגה, ב־50% או יותר (לאי־כושר כאמור ייקרא להלן —

 אי־כושר לתפקד).

 (ב) השר יקבע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של
 הכנסת, כללים, מבחנים ותנאים לזכויותיה של עקרת־בית נכה, לרבות

 כללים ותנאים לבדיקת אי־כשרה לתפקד.״

 5, במקום סעיף 127כד לחוק העיקרי יבוא:

ת 127כד. הציע המוסד למבוטח התובע קיצבה לפי פרק זה,.או לזכאי לה,  ״סייג לזכאו

 הכשרה מקצועית, הסבת מקצוע או השמה בעבודה, התואמות את כשרו
 הגופני ומצב בריאותו, והוא סירב לשתף פעולה, לרבות לעמוד לבדיקות

 רפואיות או שיקומיות, לא יהיה זכאי לגימלה.״

 בסעיף 127כה(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא:
 ״(3) השתתפות המוסד — לפי כללים ובשיעורים שקבע השר בתקנות באישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת — לכלל הנכים או לסוגיהם, במתן שירותים
 לטיפול אישי בנכה ולעזרת בית לשירותו האישי של הנכה במשק ביתו (להלן —

 שירותים מיוחדים),״

 סעיף 127כו לחוקי העיקרי — בטל.

 בסעיף 127כז לחוק העיקרי —
 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״תנאי לקביעת אי־כושר להשתכר״;

.6 

.7 

.8 

ד כ פ י ה ר ב  ד

 מוצע לצמצם את סמכות השר לקבוע כל פעיף 6
 לים ושיעורים להשתתפות המוסד במתן
 שירותים מיוחדים לנכים, רק להשתתפות כספית לרכי
 שת שירותים לטיפול אישי בנכה ולעזרת בית לשי
 רותו האישי ולמשק ביתו. כתוצאה מכך, תבוטל הסמ
 כות לקבוע בתקנות כללים ושיעורים לעניו השתתפות
 המוסד במתן שירותים מיוחדים בעין, וכן בהשתתפותו
 בהוצאות הנכה לסידורים חד־פעמיים וצרכים מיוחדים

 אחרים..

״ ? בעקבות ההצעה לבטל אח ההבחנה בין ע  פ

 ״נכה חדש״ ו״נכה קודם״, כמפורט בהסבר
 לסעיף. 1, מוצע לבטל את סעיף ד12כו לחוק העיקרי.

_ 8 בהתאם לסעיף 127כז לחוק העיקרי, נקב י ״  מ

 עים אחוזי הנכות הרפואית לפי מבחני תנ

 אם עקרת־בית לא עבדה תקופה כמוצע בסעיף 127כג
 החדש, תיבדק זכאותה לקיצבת נכות בהתאם לכשרה
 לתפקד במשק־בית על־פי תקנות שיותקנו לענין זה,

 ואם עבדה כאמור — תיבדק ככל בכה אחר.

 עם זאת, מוצע לראות אשה נשואה עקרת־בית,
 החיה בנפרד מבן זוגה ואינה גרה עמו תקופה של
 חמש שנים לפחות, לצורך בדיקה זו, כאשה עובדת,
 וזאת כדי להשוות מצבה למצבה של אשה שאין לה בן
 זוג. עם ביטול הדרישה לתקופת אכשרת, יש צורך לבטל
 את סעיפים ד12כב1(ב)(4), ד12כג, 127כד ו־ד12מ(5),

 בנוסחם הקיים.

 מטרת הסעיף המוצע היא לאפשר שלילת
 גימלה ממי שמסרב לשתף פעולה בשי־

 פעיף 5

 קומו.
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) יבוא: ג  (2) במקום סעיפים קטבים (א) עד(

 ״(א) תנאי לקביעת אי־הכושר להשתכר הוא שנקבע למבוטח אחוז נכות
 רפואית, לפי מבחנים, תנאים וכללים שקבע השר בתקנות, בשיעור של

 50% לפחות.

 (ב) אחוז הנכות כאמור בסעיף קטן (א) יקבע רופא שהוא עובד המוסד
 או רופא אחר שהמוסד הסמיכם לכך(להלן — רופא מוסמך).

 (ג) קבע רופא מוסמך שאחוזי הנכות הם פחותים מ־50%, חייב הוא
 לנמק קביעתו.״

 במקום סעיף 127כח לחוק העיקרי יבוא:

 127כח. (א) פקיד תביעות הפועל מכוח סעיף 13 יחליט אם התובע
 הינד נכה ואת מידת הצמצום בכשרו להשתכר (להלן — דרגת אי־כושר

 להשתכר).

 (ב) בהחלטה כאמור בסעיף קטן (א). יביא פקיד התביעות
 בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו
 במלואה או בחלקה, או על יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע

 חדש התואמים את כשרו הגופני ומצב בריאותו.״

,9 

 ״קביעת אי־כושר
 להשתכר

ת סעיף פ ל ח  ה
 דביכח

 במקום סעיף 127כט לחוק העיקרי יבוא:

 127כט. (א) הרואה עצמו נפגע על־ידי החלטת רופא מוסמך, בכך שקבע
 לו אחוז נכות רפואית שאינו מזכה בגימלה לפי פרק זה, רשאי לעדור

 עליה לפני ועדה רפואית לעררים.

.10 

 ״עררים ומינו
 ועדות

ת סעיף פ ל ח  ה
 127כט

ר כ ס י ה ר ב  ד

 לאות בענף ביטוח בכות, מוצע לקבוע כי פקיד התבי־
 עות, הפועל לפי סעיף 130 לחוק העיקרי, והמחליט
 מכוח סעיף זה אם תינתן גימלה ובאיזו מידה תינתן,
 יהיה המוסמך גס לקבוע בדרג ראשון אם התובע הינו
 נכה ואת מידת הצמצום בכושר השתכרותו. מתוך הנס־
 יון שנרכש בביצוע החוק מתברר, כי לעיתים קרובות
 ניתן להציע לנכה עבודה התואמת את כושרו הגופני
 ומצב בריאןתד, אם כי אינה תזאמת בהכרח גם את
 כישוריו. לפיכך, מוצע, שאם תימצא עבודה התואמת
 את מצבו הבריאותי והגופני יתחשבו בכך לצורך קביעת

 מידת הצמצום בכושר ההשתכרות.

1 סעיף ד12כט, כנוסחו כיום, נותן זכות לכל 0 ־ ן ו ״  ש
 מי שרואה עצמו נפגע על־ידי החלטת רופא
ר על ההחלטה לערכאה של ועדה רפואית ת ע  מוסמך, ל
 לעררים. מתן אפשרות לערוד בכל מקרה מסרבל את
 ההליכים לקביעת דרגת אי־כושר ההשתכרות. לפיכך
א המוסמך פ ת  מוצע, כי הזכות לערור על החלטת ה
 בקשר לאחוז הנכות הרפואית תינתן רק באותם מק
 רים בהם החלטתו של הרופא המוסמך שוללת, על הסף,

 זכות לגימלה כלשהי לפי פרק ו׳ 2 לחוק העיקרי.

 כרת, שנקבעו לענין קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה.
 במרוצת הזמן התברר, שמבחנים אלה בחלקם אינם מת
 אימים, מבחינה רפואית, לענין קביעת אחוז נכות רפו
 אית לנכים לסי פרק ו׳ 2 לחוק העיקרי. כמויכן, בהתאם
 לפסיקת בית־הדין הארצי לעבודה, לא חלים, לעבין
 קביעת דרגת בכות רפואית לפי פרק ו׳ 2, הכללים שנק
 בעו לגבי נפגעי עבודה לענין חישוב דרגת הנכות
 במקדה של נכות כתוצאה ממספר ליקויים או פגימות.
 לפיכך מוצע, שהשר יקבע בתקנות מבחנים וכללים
 מיוחדים לקביעת אחוז הנכות הרפואית לענין פרק ד 2.

 עם ביטול ההבחנה בין נכה חדש ונכה קודם,
 מוצע להעמיד את דרגת הנכות הרפואית על 50%
 לפחות, וזאת כתנאי לקביעת דרגת אי־כושר להשת
 כר. עור מוצע, שקביעת אחוז הנכות הרפואית תיעשה
 על ידי רופא שהוא עובד המוסד, או רופא שהמוסד

 הסמיכו לכך, וזאת כדי לגרום לייעול המערכת.

 סעיף ע ״ בהתאם לסעיפים ד12כח ו־127ל לחוק העי־
 קרי, הוקמה ועדת נכות, שתפקידה לקבוע
 את דרגת הנכות, המבטאת את דרגת אי־הכושר להש
 תכר. כדי לייעל ולפשט את הטיפול בתביעות לגימ־
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 (ב) הרואה עצמו בפגע על ידי החלטת פקיד תביעות לפי סעיף
 127כח רשאי לעדור עליה לפני ועדה לעררים.

 (ג) השר יקבע בתקנות את אופן מינוין, הרכבן וסדרי עבודתן
 של ועדה רפואית לעררים ושל ועדה לעררים; כן יקבע, באישור ועדת
 העבודה והרווחה של הכנסת את סמכויותיהן של הועדות האמורות ואת

 העקרונות והכללים שינחו אותן.

 (ד) השר רשאי לקבוע בתקנות,את המועדים והדרכים להגשת
 עררים כאמור לפי סעיף זה.״

 ביטול סעיף 127ל

ל סעיף  ביטו
 127לא

ת סעיף פ ל ח  ה
 127לב

 ביטול סעיף
 27נלג

ן סעיף ו ק  "תי
 127 לד

ת סעיף פ ל ח  ה
 127לה

 11. סעיף 127ל לחוק העיקרי — בטל.

 12. סעיף ד12לא לחוק העיקרי — בטל.

 13. במקום סעיף 127לב לחוק העיקרי יבוא:

ית של 127לב. פקיד תביעות רשאי לקבוע דרגת אי־כושר להשתכר לתקופה  ״דרגה זמנ

י מוגבלת, כל עוד המצב הרפואי או התפקוד של הנכה אינם יציבים, •או כ ת ש ה י י ש ו כ " י  א

 לתקופה.הדרושה למתן שיקום מקצועי, או בנסיבות אחרות כפי שבקבע
 בתקנות.״

 14. סעיף 127לג לחוק העיקרי — בטל.

 15. בסעיף 127לד לחוק העיקרי, במקום ״ועדת נכות לעררים״ יבוא ״ועדה לעררים״.

 16. במקום סעיף 127לה לחוק העיקרי יבוא:

ל 127לה. (א) המוסד רשאי לבדוק מחדש את דרגת אי־הכושר של נכה  ״בדיקה מחדש ס

 'להש״תכ^״^י להשתכר וכן רשאי הנכה לתבוע בדיקה מחדש כאמור, הכל תוך פרקי
 זמן ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת.

 (ב) החליט המוסד לבדוק מחדש את דרגת אי־הכושר להשתכר,
 חייב הנכה לעמוד לבדיקה לענין סעיפים 127כז ו־127כח; לא עשה כן

ד כ פ י ה ר ב  ד

1 ההוראות הכלולות בסעיף 127לג לחוק  & י 4

 העיקרי, הועתקו לסעיף ד12כט החדש, המו
 בא בסעיף 10.

ג השינוי המוצע בא בעקבות ההצעה שבסעיף ע _ & 

 9, לפיה פקיד התביעות יהיה הדרג הראשון
 שיקבע אם התובע הינו נכה ואת מידת הצמצום בכושר

 השתכרותו, ועל החלטתו יהיה ערר לועדה לעררים.

 פעיעיפ החלפת .סעיף ד12לה ותיקון סעיף ד12לו
 16 ו־17 באים להתאים את הנוסח לשינויים שפורטו

 בהצעת חוק זו.

 פעיפיפ ראה ההסבר לסעיף 9.
 11 ו־12

 בהתאם לסעיף 127לב לחוק העיקרי, רש פעיף 13
 אית ועדת נכות לקבוע בכות זמנית כל עוד
 המצב הרפואי או התיפקוד של הנכה אינם יציבים, או
 לתקופה הדרושה למתן שיקום מקצועי. כן נקבע, כי
 תקפה של כל קביעה זמנית תהיה לתקופה שאינה עולה
 על שנה אחת. הגבלה זו אינה מאפשרת קביעת דרגת
 נכות זמנית לתקופה ארוכה יותר, גם במקרים שלדעת
 ועדת הבכות ברור שיש צורך בכך. לפיכך, מוצע להסיר
 הגבלה זו, ולהתאים את נוסח ההוראה למוצע בסעיף 9.

 הצעות חוק 1532, כ׳׳ד באדר ב׳ התשמ״א, 30.3.1981 329



 במועד שנדרש לכך, רשאי המוסד להשהות מתן הגימלה עד שיתייצב
 הנכה לבדיקה, זולת אם נתן הנכה הצדק סביר לאי־התייצבותו.״

 17. בסעיף 127לו לחוק העיקרי, במקלם ״דרגת נכות״ יבוא ״דרגת אי־כושר להשתכר״.

 18. בסעיף 127לז לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן (ב), פסקה (2) — בטלה, ובפסקה (3), במקום ״כמשמעותו
 בפסקאות (1) (3) להגדרת ״ילד״ שבסעיף 5״ יבוא ״כהגדרתו בסעיף 5״ ;

 (2) סעיף קטן(ג) — בטל.

 19. במקום סעיף 127לח לחוק העיקרי יבוא:

״ חלקיינ 127לח. נכה שנקבעה לו דרגת אי־כושר להשתכר שאינה עולה על ״ י ק  ״

 74%, זכאי לקיצבה חדשיה חלקית בעדו ובעד התלויים בו, בסכום
 שיחסו לקיצבה כאמור בסעיף 127לז הוא כיחס שבין אחוז דרגת אי־

 כשרו להשתכר לבין מאה.״

 20. בסעיף 127לט לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן(א), הסימן(א) יימחק ובדישה המלה ״חדש״ תימחק;
 (2) סעיפים קטנים (ב) עד (ה) — בטלים.

 21. בסעיף 127מ לחוק העיקרי —

 (1) בדישה, במקום ״שהיד. לפני הגיעו לגיל 18 ילד נכה כמשמעותו בסעיף
 127מט״ יבוא ״שבהגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונכה״;

 (2) פסקה (5) — בטלה.

 22. סעיפים 127מג עד ד12מו לחוק העיקרי — בטלים.

מ 1 2 ן סעיף 7 קו  תי

! סעיף 127לן  תיקו

 החלפת סעיף
 127לח

ן סעיף קו  תי
 127לט

ן סעיף 127מ קו  תי

ל סעיפים סו  בי
 127 מג—127 מו

ר כ ס י ה ר כ  ד

 התיקון המוצע בסעיף זה נובע מהאמור
 בסעיף 2(1) להצעת חוק זו.

 סעיף 21

 סעיף 127מג לחוק העיקרי, מסמיך את שר סעיף 22
 העבודה והרווחה לקבוע בתקנות תנאים
 וסכומים למתן הלוואות למבוטחים הזכאים לשיקום
 מקצועי. סעיפים 127מד ו־127מה קובעים כי שר הע
 בודה ושר הסעד ממונים על השיקום המקצועי, ובסמ
 כותם לקבוע בתקנות הגופים שבאמצעותם יינתן השי
 קום המקצועי. סעיף 127מו קובע, כי המוסד ישא בהו
 צאות אבחון לבחירת מקצוע, לפי כללים שיקבע השר

 בתקנות.

 י לאור האמור בסעיף 127מא לחוק העיקרי, לפיו
 מקבלים מבוטחים לפי פרק ו׳ 2 שיקום מקצועי לפי
 אותם עקרונות וכללים התלים לגבי נפגעי עבודה, אין
 צורך בקביעת תקנות מיוחדות לעניו מבוטחים אלה

 ומוצע לבטל הסעיפים האמורים.

 סעיף ד12לז(ב)(2) רואה כ״תלוי״, שבעדו פעיף 18
 משתלמת תוספת תלויים לקיצבת הנכות,
 גם הורה שכל פרנסתו על הנכה. הורה כזה מכוסה,
 בדרך־כלל, בענפי הביטוח מכוח עצמו, ולפיכך מוצע
 לא לראותו כתלוי לענין ביטוח נכות. בענין הגדרת
 ״ילד״ — השינוי המוצע בא בעקבות תיקון הגדרת
 ״ילדי׳ שבסעיף 5 לחוק העיקרי {חוק הביטוח הלאומי

 (תיקון מס׳ 41), התשמ״א—1981).

 ההלפת סעיף ד12לח מיועדת להתאים את
 נוסחו לשינויים שפורטו בהצעה חוק זו.

 סעיף 19

 פעיף 20
 עם ביטול ההבחנה בין ״נכה חדש״ ו״בכה
 קודם״ כמפורט בסעיף 1(3) ובהסבר לו,
 מוצע לבטל את סעיפים קטנים (ב)—(ה) שבסעיף
 127לט לחוק העיקרי, ולהתאים את הנוסח של ׳סעיף

א) שלו לשינויים המוצעים. )  קטן

י ב׳ התשמ״א, 30.3.1981 ד א  330 הצעות חוק 1532, ב״ד ב



! סעיף 127מז  תיקו

ן סעיף קו  תי
 127מדן

ל סעיף  ביטו
 127נא

ן סעיף 169 קו  תי

ן סעיף ז 21  תיקו

לה  תחו

 תחיל!ן

 23. בסעיף 127מז(ב) לחוק העיקרי במקום ״אלמנה בת קיצבה שאינה מבוטחת לפי
 פרק זה וטרם הגיעה לגיל 60״ ״אלמנה שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית ומגיעה

 לה קיצבה לפי סעיף 21 או לפי סעיף 76(1) עד (5)״.

 24. בסעיף 127מח לחוק העיקרי, פסקה (2) — בטלה, והסימן (1) — יימחק.

 25. סעיף 127נא לחוק העיקרי — בטל.

 26. בסעיף 169(ז) לחוק העיקרי, במקום ״מבוטחת כמוגדר בסעיף 127כא (2) או
 (2א)״ יבוא ״מבוטחת לפי פרק ו׳ 2 שהיא עקרת בית כמשמעותה בסעיף 8״.

 27. בסעיף 217 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א1) יבוא:

 ״(א1) אוצר המדינה• ישפה את המוסד, על־פי דרישתו, בשיעור של 50%
 מכל הוצאה שהוציא למתן גימלאות לנכים שהיו נכים קודמים ערב תחילתו

 של חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 44), התשמ״א—1981.״

 28. (א) הוראות חוק זה יחולו מיום תחילתו, אף אם אי־הכושר להשתכר נגרם לפני
 תחילתו.

 (ב) הוגשה תביעה לגימלה לפי פרק ו׳ 2 לחוק העיקרי תוך שנה מיום תחילתו
 של חוק זה, ונקבע לנכה תאריך קובע הקודם ליום התחילה, לא תשולם קיצבה אלא בעד

 תקופה של שנה אחת לכל היותר, ־שקדמה למועד הגשת התביעה.

 29. תחילתו של חוק זה ביום ( ),
 ואולם שר העבודה. והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע

ר כ ס י ה ר ב  ד

 ביטוח מכוח הוראה בתקנות. עתה מוצע לעגן בסעיף
 זה את הפטור מתשלום דמי ביטוח לכלל עקרות־הבית.

 סעיף 27 לאור ביטול ההבחנה בין ״נכה קודם״
 ו״גכה חדש״, יש לתקן את ההוראה האמו
 רה, כך שהאוצר ישפה את המוסד רק בגין אלה שהיו
 ״נכים קודמים״ לפני תחילתו של החוק המוצע. במק
 ביל, מוצע להפחית את שיעור השיפוי ל־50% מההו

 צאות האמורות.

 סעיף 28 מוצע להבהיר, כי חוק זה יחול גמ על
 נכים, שאבדו או צמצמו את כשרם להש
 תכר לפני תהילתו של חוק זה. עם זאת, מבוטח
 שהגיש תביעתו לגימלה תוך שנה מיום תחילתו של
 חוק זה, והתאריך הקובע שנקבע לגביו חל לפני מועד
 התחילה, יהיה זכאי לגימלה רטרואקטיבית לתקופה
 שלא תעלה על שנה אחת ממועד הגשת התביעה, אף

 אס התאריך הקובע קודם לתאריך זה.

 סעיף 29 סעיף זה בא לאפשר קביעת הוראות מיו
 חדות להחלת ההוראות שבחוק זה באופן הדרגתי על

2 התיקון המוצע בסעיף זה הינו טכני ומיועד 3 - י ע  פ

 להתאים את נוסחר לתיקון המוצע בסעיף
 1, דהיינו: הכנסת האלמנה בת הקיצבה למעגל המבו

 טחים לפי פרק ו׳ 2 לחוק העיקרי.

 מרצע לבטל ההוראה המסמיכה את השר סעיף 24
 לקבוע בתקנות תנאים ושיעורים להש
 תתפות המוסד בהוצאות מבוטח לסידורים חד־פעמיים
 הנובעים מנכותו של ילדו, באופן שהמוסד ישתתף רק

 בהוצאות המבוטח לסידורים מיוחדים לילדו הנכה.

 סעיף 25 ההצעה לבטל יאה סעיף ד12נא לחוק העי
 קרי נובעת מביטול ההבחנה בין ״נכה הדש״
 ל״בכה קודם״, כמפורט בסעיף 1 ובדברי ההסבר לו.

2 התיקון המוצע בסעיף 169>ז) לחוק העיקרי 6 ף י ע  ס
 דרוש בשל החלפת-הגדרת ״מבוטח״; כמ
 פורט בסעיף 1. גם כיום פטורה עקרת־הבית מתשלום
 דמי ביטוח לענף ביטוח נכות, ואולם הפטור הקבוע
 בסעיף 169(ז) לחוק העיקרי מתייחס רק לעקרת־בית
 שהיתה מבוטחת כעובדת לפי פרק ו׳ 2 לחוק העיקרי,
 בעוד ששאר עקרות־הבית היו פטורות מתשלום דמי
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 גתקנות הוראות מיוחדות, י כללים, תנאים ומועדים להחלת החוק, כולו או חלקו, בין
 בבת־אחת ובין בהדרגה, לגבי סוגי נכים ומבוטחים שהגישו תביעתם לגימלה לפי פרק ו׳ 2

 לחוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה.

ם 30. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת. י פ י 5 

ר כ ס י ה ר ה  ד

 נכים, המקבלים ערב תחילתו של חוק זה קיצבת לפני תחילתו של חוק זה, ותביעתם נמצאת ׳בשלבי
 נכות, וכן על מבוטחים שהגישו תביעתם לקיצבת נכות טיפול.

 מתפרסמות כזה מטעפ ועדת הכספים הצעות חוק של חכרי־הכנסת :

 חזק לתיקןן פקןדת מס הכנסה (מס׳ 48), התשמ״א- 1981

להלן — הפקודה), בפסקה (3)(א), במקום ) . 1 סה  1. בסעיף 3(ב) לפקודת מס הכנ
 ״הוראות סעיף 21(ב)״ יבוא ״הוראות סעיפים 20א ו־21(ב)״.

 2. בסעיף 20א לפקודה, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) (1) בקביעת הכנסתו החייבת של אדם שהוציא הוצאות הזן למחקרים
 מדעיים בתחומי התעשיה, החקלאות, התחבורה או האנרגיה (להלן — מחק
 רים מיוחדים) יותר לו ניכוין בשנת המס שבה שולמו אותן הוצאות, ובלבד

 שהממשלה השתתפה במימון אותו מחקר מיוחד.

 (2) הוצאות הון למחקרים מיוחדים. יותרו לניכוי כאמור בפסקה (1) גם
 אם שילם אותן אדם כהשתתפות במימון מחקרו של אדם אחר ובלבד שקיבל
 בתמורה להשתתפותו כאמור זכות פירות תוצאותיו של המחקר שלדעת

 פקיד השומה היא סבירה ביחס להשקעתו.

 (3) הוצאות הון למחקרים מדעיים אחרים שהוציא אדם לקידום ולפיתוח
 של מפעלו יותרו לניכוי בשלושה שיעורים שנתיים שווים החל בשנת המס

 שבה שולמו ההוצאות.

 (4) סכום שהשתתפה בו המכשלה לצורך מימון מחקר מדעי יופחת מסכום
 ההוצאות שניכוין יותר על פי סעיף זה.״

ת פ ו  חבר הכנסת ח׳ ק

ת ישראל, משח חדש 6, עמי 120. נ י ד י כ מ  1 ד
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 חוק שכר חבדייהכגסת (תיקון מסי 12), התשבדא-1981

 1. אחרי סעיף 3 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט—11949 (להלן — החרק העיקרי), מוספת סעיף 4
 יבוא:

 ״סייג 4. (א) חבר הכנסת יודיע ליושב־ראש הכנסת על היעדרו מן הארץ

 בעת כנס הכנסת לרגל עסקיו הפרטיים, והוא לא יהיה זכאי בתקופת
 היעדרות כאמור, אם היא עולה על שבועיים, למשכורת, לתוספות

 ולתשלומים שנקבעו בסעיפים 3,2 ו־5.

 (ב) ועדת הכנסת תקבע כללים להגדרת ״עסקים פרטיים״ לצורך
 סעיף זה.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מרציפות כהונתו של חבר־
 הכנסת.״

י תיקה סעיף ל » 3 ־ ־4״ יבוא ״2 ו  2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״3,2 ו

, עמ׳ 41; ס״ח התשל״ה, עמי 210. ס ״ ס ת  1 ס׳׳ח ה

ת חוק 1532, ב״ד באדר ב׳ וזתשמ״א, 30,3.1981 333  הצעו
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