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. בחוק זה - הגדרות  ו

 ״הורה״ - תושב לענין חוק הביטוח הלאומי והוא הורה לילד;

;  ״חוק הביטוח הלאומי״ - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968י

 ״המוסד״ - כהגדרחו בחוק הביטוח הלאומי;

5 לחוק הביטוח הלאומי. ־  ״ילד״ ־ בהגדרתו בסעיפים 1 ו

 2. ילד, שנתייחס ופרקליט המדינה קבע בי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו חזקת זכאי

ל י מ ג ת  בידי בן־זוגו, עקב ביצוע פשע (להלן - יתום), זכאי לתגמול חודשי. ל

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אלה, אשר יבטיח קיום נאות עקב פירוק התא
 המשפחתי.

 סעיפים מוצע כי בנסיבות שבהן יש יסוד סביר
2 להניח כי חיי ההורה קיפחו בידי בן זוגו, ־  ו ו
 תוך כדי ביצוע עבירה, יהיו הילדים זכאים

 לתגמול חודשי לפי חוק זה.

 בשנים האחרונות רבו תופעות חמורות של מעשי
 אלימות במסגרת המשפחה הקרובה כאשר הקורבנות

 העיקריים הן נשים שהן אימהות לילדים.

 מצוקתם של הילדים שנותרו ללא אב או אם, אשר
 קיפחו את חייהם עקב אותה אלימות, קשה ביותר.
 ולפיכך מוצע להסדיר בחוק מתן תגמול חודשי לילדים

* . ו ו  סייח התשכ״ת, עם׳ 106; התשנ״ה, עמ׳ *
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 3. (א) התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 76(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין

 זה יראו כ׳׳קיצבת נכות מעבודה שלמה״ - סכום השווה ל־ם/ט5ד מהשכר הממוצע, המחושב

 לפי סעיף וא לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.

 (ב) על תגמול לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחוייבים הוראות סעיפים 82,81ב, 82ג,

 82ד, 230 ובן הוראות פרק ז׳ ופרק י״א לחוק הביטוח הלאומי.

 4. (א) פרקליט המדינה, או מי שהוא ימנה (להלן - פרקליט המדינה), יקבע אם קייס

גו עקב ביצוע פשע. ו  יסוד סביר להניח שחייו של הורה קופחו בידי בךז

 (ב) פרקליט המדינה יתן החלטתו תוך חודש מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה

 לאישור כאמור בסעיף קטן(א), אלא אס כן החליט להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים

 שיירשמו.

 5. (א) קביעת פרקליט המדינה ניתנת לערעור לפני בית הדין לעבודה כמשמעותו

.  בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו2

 (ב) ערעור באמור בסעיף קטן(א) שיצורפו אליו נימוקי הערעור, יוגש בכתב תוך 50

 ימים מהיום שבו הגיעה לידיעת המערער ההודעה על קביעת פרקליט המדינה.

 6. לבית דין אזורי לעבודה במשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969, תהא

 סמבות ייחודית לרון בבל תביעה לתגמול לפי חוק זה, או להחזר תגמול שניתן בטעות או

 שלא כדין.

 7. קביעה של פרקליט המדינה או של בית הדין לעבודה כי קיים יסוד סביר להניח
 שבוצע פשע באמור בסעיף 4(א), היא תנאי מוקדם לבל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.

 8. (א) תגמול לפי חוק זה יינתן מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

 (ב) אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן

 התגמול ואת החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

 9. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בבל הנוגע

 לביצועו.

 תגמול לילד
 שנתייתם עקב

 פשע

 אשור פרקליט
 המדינה

 סמכות ייחודית
 לבית דין לעבודה

 תנאי מוקדם
 להגשת תביעה

 תגמולים מאוער
 המדינה

 ביצוע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע בי שיעור התגמול יעודכן בדרך שבה
 מתעדכנות הקצבאות לתלויים בנפגעי עבודה.

 עוד מוצע בי יתום לפי חוק זה יהיה זכאי למענק
 הניתן ליתום שהורהו נפטר בתוצאה מפגיעה בעבודה,

 בהגיעו למצוות.

 סעיפים מוצע שלפרקליט המדינה תהא הסמכות
 4 עד 7 לקבוע כי מות ההורה נגרם בשל עבירה על
 רקע סכסוך במשפחה וכי סמכות הערעור
 על החלטת פרקליט המדינה תהא לבית הדין לעבודה. בן
 מוצע בי לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון

 בתביעה לפי חוק זה.

 סעיף 8 מוצע בי התגמול ימומן מאוצר המדינה
 ויבוצע באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 סעיף 3 מוצע כי יתום שחוק זה יחול עליו יהיה
 זכאי לחגמול בשיעור הקיצבה החודשית
 הניתנת, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכי׳ח-968ו, ליתום שהורהו נפטר בתוצאה מפגיעה
 בעבודה, ולענין זה יראו כאילו שברו של ההורה שנפטר

 היה בגובה השכר הממוצע.

 לפיכך אם נותר יתום אחד יהיה התגמול בשיעור
 60% מקיצבח נכות מלאה מפגיעה בעבודה ששיעורה
 ־/75° משברו של הנפגע עקב הפגיעה בעבורה: אם נותרו

 שני ילדים יהיה התגמול בשיעור 80% מאותה קיצבה:
 אם נותרו שלושה ילדים יהיה התגמול בשיעור 90%
 מהקיעבה האמורה, ואם נותרו ארבעה ילדים או יותר

 ישולם תגמול בשיעור 100% של אותה קיצבה.

 ם״ח התשכ״ס עמי סד,
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