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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

(תיקץ מסי 20), התשנ״ז-ד99 ו  העעת חוק הביטוח הלאומי

' (להלן - החוק העיקרי), , התשנ״ה-995ו מי [נוסח משולב]  תיקין סעיף 50 1. (א) בחוק הביטוח הלאו
רת הריון, קצבת נכות א •׳דמי תאונה, גמלה לשמי בו ף 50(בץו), במקום ״או דמי תאונה״ י  בסעי
ל נכות ש ל לפי פרק י״ג ב ל לפי פרק י״ב או תגמו , תגמו ל נכות שדרגתה 100% ש  לפי פרק ה• ב

 שדרגתה ט/םססו:״.

״ - ף ל3ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה (ז), הםיפה החל במילים ״ובלבד שעל  תיקון סעיף 337 2. בסעי
 תימחק.

א עובד״. ו ה א ״או ש ו ב ״ י בד עצמאי ף ד34 לחוק העיקרי, אחרי ״שהוא עו  תיקון סעיף 541 3. בסעי

ר ב ס  ה

 יחול שיעור מופחת של דמי ביטוח, בגובה 5.3% וכי
 הניכוי משכר העובד יהיה בשיעור של 2.9%.

 בחוק ההסדרים במשק המרינה (תיקוני חקיקה),
 התשנ׳׳ה-995ו (ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 98) (להלן - חוק
 ההסדרים התשנ״ה), תוקן חוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשב׳־ח-1966; בתיקון האמור נקבע כי תגמולי
 המילואים ישולמו לזכאים מאוצר המדינה דנן בוטלה
 חובת תשלום דמי ביטוח לענף ביטוח שירות מילואים.
 כפועל יוצא מתיקדן זה, הוקטן השיעור הבולל של דמי

 הביטוח.

 בד בבד עם הקטנת השיעור הכולל של דמי הביטוח
 באמור, הוקטן גם השיעור המופחת של דמי הביטוח החל
 על הכנסת העובד שאינה עולה על 50% מהשכר
 הממוצע. הן לגבי חלקו של העובד והן לגבי תלקו של

 המעביד, בדמי הביטוח.

 בצד הביטוח הלאומי יק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1223),
 התשנ״ה-1995, הוחלף לוח י׳ לחוק, ובו בא לידי ביטוי
 השיעור הכולל והשיעור המופחת של דמי הביטוח כפי
 שתוקנו בחוק ההסדרים התשנ״ה. בכך נתייתרה
 ההוראה הקבועה בסיפה של סעיף 357(א^) לחוק
 המפרטת את השיעורים המופחתים של דמי הביטוח,

 לענין עובד.

 מוצע על בן למחוק את הםיפה של הסעיף
 האמור.

 סעיף 3 סעיף 541 לחוק קובע בי שר העבודה
 והרווחה באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, רשאי לקבוע בצו, שיעורים מופחתים של דמי
 ביטוח על הלק מהכנסתו של מבוטח שהוא עובד עצמאי

 או של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

י ר ב  ד

 םעיהים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 1 ז־5 התשנ״ה-1995 (להלן - החוק), בסימן ג׳
 לפרק ב׳ נקבע כי המוסד לביטוח לאומי
 ישלם דמי לידה למבוטחת שלרגל ההריון או הלידה,

 אינה עובדת או אינה עוסקת במשלח ידה.

 סעיף ם5 לחוק, מתנה את תשלום דמי הלידה בקיום
 תקופת אבשרה שבה שולמו דמי ביטוח על ידי

 המבוטחת או מעבידה.

 בסעיף קטן (ב) לסעיף האמור הוכרו בתקופות
 אכשרה גם תקופות שבהן לא שולמו בעד המבוטחת דמי
 ביטוח בגון: תקופה שבה שולמו למבוטחת דמי אבטלה,

 דמי מחלה, דמי פגיעה וכד׳.

 מוצע להוסיף על התקופות שהוכרו כאמור
 בתקופת אכשרה, גם תקופות שבעדן שולמו למבוטחת
 גמלה לשמירת הריון, קצבה בשל נכות מעבודה שדרגתה
 000/0 ו לפי פרק ה• לחוק, תגמולים למשרתים במילואים
 לפי פרק י״ב לחוק, וכן תגמולים למתנדבים בשל נכות

 שדרגתה 100% לפי פרק י״ג לחוק.

 עוד מוצע בסעיף 5 כי יום התחילה של התיקון
 האמור יהיה ב־ ו בחודש שלאתר פרסומו של החוק
 המוצע וכי הוא יהול על מבוטחת שהיום הקובע לגביה

 חל ביום התחילה או לאחריו.

 היום הקובע לענין זה, מוגדר בסעיף 43 לחוק כלהלן
 ״היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון

 שנסתיים בלידה מוגשת התביעה לדמי לידה;״.

 סעיף 2 סעיף 337(א^ לחוק קובע בי שיעור דמי
 הביטוח החודשיים לענין עובד הם אחוזים
 באמור בלוח י׳ מהכנסתו החודשית ובלבד שעל החלק
 מהכנסה העובד שאינו עולה על 50% מהשכר הממוצע

 ס ׳ח ההשנ״ה, עמי 207: התשנ״ז, עמי• 66י.
 ; ס״ח התשנ״ו, עמי 189.
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 תיקון חוק
 הביטוח הלאומי

 (תיקון מם׳ ו 1)

 תחילה ותחולה

, במקום ״ב׳׳ב ^ א ) ף 3 , בסעי ו}, התשנ׳׳ו-1996־ מי (תיקון מס׳ ו  4. בחוק הביטוח הלאו
ל 1998)•׳. א ״ה׳ בניסן התשנ״ח (1 באפרי בו 1 במרס 1997)״ י ) ז ״ ר א• התשנ  באד

דש ו בחו ־ ף 1 לחוק זה, ב , בנוסחו בסעי ל סעיף 50(בץ1) לחוק העיקרי לתו ש  5. תחי
ם הקובע, בהגדרתו ו ל על מבוטחת שהי א יחו הו ום התחילה}, ו ן - י ל ה ל ) ו מ ו ס ר  שלאחר פ

ום התחילה או לאחריו. ה בי  בסעיף 48 לחוק העיקרי, חל לגבי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נקבע בסעיף 3 לתיקון מם׳ וו, כי התיקון ייכנס לתוקף
 בהדרגה, כאשר תחילתו, לגבי החייבים בתשלום בעד
 עצמם, נקבעה ל־ו במרס 996ל, ותתילתו לגבי מעסיקים
ו במרס י  ההייבים בתשלום בעד עובדיהם, נקבעה ל

.1997 

 הסבת המערכת הממוכנת, לגבי המעסיקים,
 מורכבת ולפיכך תתארך מעבר למועד שנקבע בתיקון

 מס׳ וו.

 לפיכך מוצע, כי מועד התחילה שנקבע בתיקון
 מסי ו 1 לסעיף 354 בנוסחו המתוקן, יידחה לגבי מעסיקים

ו באפריל 1998. י  ל

 מוצע כי הסמכוה הקבועה בסעיף 341 האמור,
 תחול גם לענין קביעת שיעור מופחת של דמי ביסוח על

 חלק מהכנסתו של העובד השכיר.

 סעיף 4 בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 11),
 התשנ״ו-996ו(להלן - תיקון מס׳ וו), תוקן
 סעיף 354 לחוק הקובע את ההסדר לזקיפת בל תשלום
 שמשלם המבוטח לרכיבי החוב השונים: קרן, קנס
 והצמדה. בתיקון האמור נקבע כי בל תשלום שמשלם
 מבוטח ייזקף בנגד בל רביבי החוב שמועד תשלומו הוא

 המוקדם ביותר, באופן יחסי לסכום התשלום.

 ביצוע הוראות סעיף 354, בנוסחו המתוקן, ברוך
 בתיערבות של המערכת הממוכנת של המוסד, ולפיכך

ל הכנסת: ל חבר הבנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 העעת חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס׳ 41) (ביטול הודעה בדבר
 יעיאה מוקדמת לקיעבה), התשנ״ז-997ו*

ף 17א(א), תיקון סעיף 7וא , בסעי י , התש״ל-970ו גימלאות) [נוסח משולב] נה ( ת המדי ו ר  1. בחוק שי
עד סיום ם ממו דשי ה חו ש ש ת לא יאוחר מ ו ר ב השי ע בכתב לנצי י ד לים ״רשאי להו  המי
ך - ה ב ש ע ש מ רות, ו ת לפי חוק זה עקב סיום השי מלאו י ות לג י כו א בוחר בז תו בי הו רו  שי

 יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של חוק זה, רשאי להודיע בכתב לנציב השירות לא
 יאוחר מששה חודשים ממועד סיום שירותו כי הוא בוחר
 בזכות לגימלאות לפי חוק זה עקב סיום השירות,

 ומשעשה כך יחול עליו סעיף 46(ג);...״.

 על פי הוראות סעיף זה, רשאי עובד מדינה
 שהפסיק את עבודתו בשירות המדינה לפני גיל הפנסיה,
 לקבל את זכויותיו עם הגיעו לגיל הפנסיה: ואולם זכאות

 סעיף 7וא(א) לחוק שירות המדינה(גימלאות) [נוסח
 משולב], התש״ל-970ו (להלן - החוק), קובע ברישה

 לאמור:

 ״יעיאה מוקדמת לקיצבה

 7וא. (א) עובד שנסתיים שירותו לאתר ששירת עשר
 שנים, ואינו זכאי לקיצבת פרישה על פי הוראות אחרות

 ׳ הצעת חוק פ/280; הועברה לועדה ביום ב״ו באדר א׳ התשנ״ז(5 במרס 1997).
 י ס״ח התש״ל, עמ׳ 65; התשנ׳יו, עמי 33; התשנ״ז, עמי 86.
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, גם לגבי ום תחילתו , מי דש שלאחר פרסומו, ותחולתו ל חוק זה ב־ ו בחו  2. תחילתו ש
, ן מס׳ 08 קו תי ) ת) מלאו י ג נה ( ת המדי ו ר ל חוק שי ום תחילתו ש תו בי ו ר ים שי ד שנסתי ב ו  ע

. 2 -דד9ו  התשל״ז

 תחילה ותחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כאמור בסעיף, לקבל קיצכת פרישה מהיום שהוא זכאי
 לכך לפי הוראת סעיף 46(ג} לחוק.

 משרד האוצר הודיע כי לא ניתן להעריך את
 ההוצאה הכרוכה בעלות החוק.

ר  חברת הכנסת עבת מאו

 זו פוקעת אם לא הודיע בעוד מועד על יציאה מוקדמת
 לקיעבה.

 עובדי מדינה רבים אינם מודעים לחובתם לדווח
 על הפסקת עבודתם לנציב שירוח המדינה, בתוך
 החקופה הקבועה בסעיף, ועקב בך הם מאבדים זכויות

 שרכשו בשנות עמל רבות.

 הצעת הוק זו באה לבטל את דרישת ההודעה
 לנציב שירות המדינה ובכך לאפשר לעובד מדינה שפרש

 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 106.
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