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 עמוד
 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מסי 3ו)(ניכוי דמי חבר לטובת

 ארגון יציג), התשנ״ז-ד99 ו דוו
 העעח חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב](תיקון מס׳ סו)

 (חישוב תקופת שירות סדיר), התשנ״ז-ד99 ו 120

ת בזה העעות חוק מטעמ הממשלה:  מתפרסמו

 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 13) (ניבוי דמי חבר
 לטובת ארגון יציג/ התשנ״ז-ד199

ת איבה, התש״ל-1970' (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף ו לו לים לנפגעי פעו  1. בחוק התגמו
, התשב״ח- מי [נוסח משולב] ף ו, בהגדרה ״חוק הביטוח״, במקום ״חוק הביטוח הלאו  בסעי

״. 2 , התשנ״ה-995ו לב] מי [נוסח משו א ״חוק הביטוח הלאו ו ב  1968״ י

א ״לפרק הי". תיקון סעיף 3 ו ב ף 3 לחוק העיקרי, במקום ״לפרק ג׳׳׳ י  2. בסעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מחיל הוראות מסוימות של חוק הביטוח הלאומי, תוך
 הפניה לנוסח המשולב משנת התשכ׳־ח שהוחלף

 כאמור.
 מוצע להתאים את הוראות ההפניה האמורות

 לנוסח המשולב החדש.

 סעיפים בשנת 1995 פורסם חוק הביטוח הלאומי
 1, 2, 4 [נוסח משולב], התשנ״ה-1995, שהחליף
־0ו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  ו

 התשכ״ח-968ו.
 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-
 1970 (להלן - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה),

 י . ם־ח התש״ל, עמ׳ 126; התשניו, עמ־ 20.
 1 ס״ח התשניה, ענד 0ו2.
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 הוספת סעיף 4א 3. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יברא:
ת סעיף 303 לחוק הביטוח, על ראו הו ף 15 ו  ״ניכוי דמי חבר 4א. (א) על אף הוראות סעי
ל לפי חוק זה ם לתגמו כאי לם לנפגע ולבן משפחה הז דשי המשו ל חו נ תגמו י צ ז י ו ג ך 1 ° 
ן ו י דמי חבר לארג ן ניכו י ראות סעיף 14(ב) ו־(ג) לחוק הנכים לענ  יחולו הו

ים הבאים: י ו נ , בשי (ב) ף קטן ר בסעי ג ותעזלומים באמו צי  י

א ״פקיד בו ף קטן (ב), במקום ״קצין תגמולים״ י  (1) בסעי
א ״שר ו ב ף 22״, במקום ״שר הבטחון״ י תו בסעי ו ת כמשמע עו  תבי
א בו ל נכים״ י רה והרוותה״ ובמקום ״כארגון יציג ש  העכו
ן ק זה - ארגו ל לפי חוק זה(בחו ל הזכאים לתגמו ג ש י צ  ״כארגון י

 יציג)״;

דה ו א ״שר העב בו ך י ף קטן (ג), במקום ״שר הבטחו  (2) בסעי
 והרווחה״.

ג אם צי ן י ו ן כארג ז על ארגו י להכרי א ש דה והרווחה ר ר העבו  (ב) ש
 נתמלאו בו כל אלה:

רווחתם ר תנאיהם ו פו א שי ן הי ו ל הארג ת ש י ) מטרתו הבלעד ו ) 
ל לפי חוק זה; ל בל הזכאים לתגמו  ש

ל ל זכאים לתגמו ותר ש ל בי ו ד ת המספד הג צג א י ן מי ו  (2) הארג
 לפי חוק זה:

ן מקבל בחבר בו בל נפגע וכל בן משפחה המבקש ו  (3) הארג
 להצטרף לארגון.״

דשי ל החו נוכו מהתגמו ף קטן (א) י רים בסעי  (ג) דמי ההבר האמו
ונתו לנכות דמי חבר ע לו כי בכו י ד סד הו כאי רק לאחר שהמו לם לז  המשו
מים ך 60 י י בתו ת בכתב לניכו ו ד ג ש התנ י דשי וכי זכותו להג ל החו  מהתגמו

ר. דעה כאמו בל את ההו ום שקי  מהי

, יחל דשי ל החו ם דמי החבר מהתגמו ו  (ד) לא התנגד הזכאי לתשל
מו 60 הימים. י ו הסתי ב דש ש דש שלאחר החו י בתום החו  הניכו

עד י לאחר המו תו לניכו דו ג כאי למוסד בכתב על התנ ע הז י ד  (ה) הו
בל המוסד את דש שקי דש שלאחר החו י בתום החו  האמור, ייפסק הניכו

 ההודעה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חיילים, מצויה הוראה המסמיכה ניבוי דמי חבר לארגון
 יציג של זכאים על פי החוקים האמורים.

 בעקבוח פניות של נפגעי פעולות איבה
 ומשפחותיהם המבקשים להתארגן לשם ייצוג עניניהם,
 מוצע לקבוע בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
 הסדר דומה של ניכוי דמי חבר מהתגמולים המשולמים
 לזכאים על פי החוק האמור, בסכום שיקבע שר העבודה
 והרווחה, לטובת הארגון היציג שעליו יכריז השר. בד
 בבד מוצע לקבוע בי המוסד לביטוח לאומי יודיע לכל

 זכאי על זכותו להתנגד לניכוי.
 עוד מוצעים מבחנים שלאורם יכיר השר בארגון

 כארגון יציג.

 סעיף 3 נפגעי פעולות איבה זכאים לתגמולים
 מכוח תוק התגמולים לנפגעי פעולות
 איבה. באמור, חוק זה מחיל הוראות של חוק הביטוח
 הלאומי, וכן מחיל חוק זה הוראות של חוק הנכים
 (הגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי״ט-1959
 (להלן - חוק הנכים), ושל חוק משפחות חיילים שנספו
 במערכה (תגמולים ושיקום), התש-י-1950 (להלן - חוק

 משפחות חיילים).
 בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, כמו בחוק
 הנכים ובחוק משפחות חיילים, נקבע שהזכות לתגמול
 אינה ניתנת להעברה, לערבות, לעיקול או לשעבוד בבל
 דרך שהיא. ואולם, הן בחוק הנכים והן בחוק משפחות
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ף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5  4. בסעי

א ״116״: בו , במקום ״61״ י ב) ) ף קטן  (1) בסעי

א ״122״; בו , במקום ״64״ י ג) ) ף קטן  (2) בסעי

- ( ר ) ף קטן  (3) בסעי

, 120 ו־124״; ו א ״103, 9ו ו ב  (א) במקום ״62, 63 ו־65״ י

א ״123״. בו א ״122״ ובמקום ״64א״ י ו ב  (ב) במקום "64״ י

א ״והרווחה״. תיקון סעיף 6א בו ף 6א לחוק העיקרי, אחרי ״ועדת העבודה״ י  5. בסעי

א ״והרווחה״ ואחרי ״ועדת העבודה״ תיקון סעיף לב בו ף 7ב לחוק העיקרי, אחרי ״שר העבודה״ י  6. בסעי
א ״והרווחה״. בו  י

בוא ״והרווחה״ ובמקום ״ועדת תיקון סעיף 9 ף 9 לחוק העיקרי, ברישה, אחרי ״שר העבודה״ י  7. בסעי
דה והרווחה״. ו עדת העב  העבודה״ יבוא, בבל מקום, ״ו

א ״והרווחה״. תיקון סעיף 10 ו ב , אחרי ״שר העבודה״ י ף 0ו(א) לחוק העיקרי  8. בסעי

א ״והרווחה״. תיקון סעיף 1ו בו י ״שר העבודה״ י ב) לחוק העיקרי, אחר ) ו ף ו  9. בסעי

ף 5ו לחוק העיקרי, במקום ״פרק ג׳1 סימנים א׳ ו־־ב׳ למעט סעיף 37וא לפרק ד תיקון סעיף 5ו  10. בסעי
ף 308, ־ב׳ למעט סעי ים א׳ ו ״ד-סימנ א ״סעיפים 144 ו־265, פרק י ו ב  וסעיפים 190, 197 ו־198״ י

פים 383, 385 ו־380י.  וסעי

א ״והרווחה״ ואחרי ״ועדת תיקון סעיף 9ו בו ף 0019 לחוק העיקרי, אחרי ״שר העבודה״ י  11. בסעי
א ״והרווחה׳׳. ו ב  העבודה״ י

א ״והרווחה״. תיקון סעיף ו2 בו דה־ י ף 21 לחוק העיקרי, אחרי ״שר העבו  12. בסעי

ף 3 - יימחק. תיקון התוספת  13. בתוספת לחוק העיקרי, סעי

ום .... תחילה ל חוק זה בי לתו ש  14. תחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף 13 מוצע לבטל את סעיף 3 לתוספת של חוק  םעי
 התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לאחר
 שהוראתו שולבה בנוסח המשולב החדש של חוק
 הביטוח הלאומי, בסעיף X350א(x4ו). (לפי אותה הוראה,
 יראו בהכנסה פטורה מדמי ביטוח לאומי תגמול
 שהתקבל מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה).

 סעיפים מוצע לתקן ולעדכן את הוראות חוק
 5 עד ?, התגמולים לנפגעי פעולות איבה ולקבוע
ו בו את התואר הנכון של שר העבודה 2 ־  11 ו
 והרווחה ושל ועדת העבודה והרווחה

 של הכנסת.
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 הצעת חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב]
 (תיקון מס׳ 0ו)(חישוב תקופת שירות סדיר), התשנ״ז-997ו״

, , התשמ״ה-1985ו ת) [נוסח משולב] מלאו י ג ) שראל נה לי ת הקבע בצבא־הג ו ר  תיקון סעיף 8 1. בחוק שי
ו יבוא: א) ואחרי ) מן סו  האמור בסעיף 8 י

ו ת הקבע לפני יום א׳ בניסן התשל״ רו  ״(ב) סעיף זה יחול גם על מי שפרש משי
ם בעד התקופה ו אולם לא יינתן מכוח סעיף קטן זה כל תשל ל 1976), ו  (ו באפרי

דש שלאחר פרסומו." ו בחו ־  שקדמה ל

ר ב ס  ה

 לא יבול היה פורש משירות הקבע לצרף את שנות שירות
 החובה לתקופת שירותו, לצורך חישוב הגימלה המגיעה
 לו, אם הוא לא עמד בתנאי הרציפות בין שירות החובה

 לבין שירות הקבע שהיה קבוע בחוק.

 נוצר מעב שמי שפרש עד שנת »ל19 (לפני תיקון
 מסי 10 לחוק באמור) ולא עמד בתנאי הרציפות, תקופת
 שירות החובה שלו לא הובאה בחשבון לצורך חישוב
 נימלתו. לעומת זאת מי שפרש אחרי שנת 6ד9ו, באותן

 נסיבות, תקופח שירות החובה בן הובאה בחשבון.

 מגבלה רומה אשר היתה קיימת בסעיף 63ג(א)
 לחוק שירות המדינה(גימלאות) [נוסח משולב], התשי׳ל-
 1970, בנוגע לעובד־ מדינה בשירות הביטחון, בוטלה זה
 מבבל, והביטול התייחס גם לאלה שפרשו לפני מועד

 הביטול.

 על מנת להשוות בין זכויותיו של פורש משירות
 הקבע לבין זכויותיו של עובד שירות הביטחון הפורש
 משירות המדינה, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק בך שיתול

 גם על מי שפרש לפני תיקונו בשנת 974ן.

י ר ב  ד

 סעיף 8 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל
 (גימלאות) [נוסה משולב;•, התשמ״ה-1985 {להלן -

 ההוק), קובע לאמור:

 ״דין שירות חובה

 6. על אף האמור בחוק זה, תובא לצורך חוק זה תקופת
 שירות החובה בחשבון תקופת השירות של הייל ששירת
 בשירות קבע לפחות עשר שנים או שהוצא לקיעבה

 מכוח סעיף 13.״

 סעיף זה מאפשר להביא בחשבון תקופת שירות של
 הייל ששירת לפחות עשר שנים בשירות קבע, או שהוצא
 לקיצבה מכוח החלטת חרמטכ״ל(לפי סעיף 13 לחוק). גם
 את תקופת שירות החובה שלו, לצורך חישוב הגימלה
 המגיעה לו. ביום, יבול כדרש לצרף את תקופת שירות
 החובה גם אס, לאחר שירות החובה, לא המשיך מיד

 לשירות קבע אלא היה אזרה זמן מה.

 עד לחקיקת תיקון מם׳ סו של חוק שירות הקבע
 בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) בשנת התשל״ז-דד9ו,

61A 142ס״ח ההשמ״ה, עמ׳ ; התשנ״ב, עמי 
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