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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 57) (קצבה מוגדלת והטבות לנכים
 בגיל זקנה), התשס״ב-2002*

 תיקון סעיף 32 ו. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף
 32, אחרי סעיף קטן(ב) יברא:

 ״(בו) אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על ההוצאות שהוציא למתן
 קצבת זקנה לנכה, כמשמעותה בסעיף 251.״

x̂) לחוק העיקרי, המילים ״במשך 12 חודשים רצופי• לפחות״ -  תיקון סעיף 246 2. בסעיף 4246
 יימחקו.

 ״קצבת זקנה
 לנכה

 החלפת סעיף 251 3. במקום סעיף 251 לחוק העיקרי יבוא:

 251. (א) בסעיף זה -

 ״קצבת נכות״ - קצבה חודשית במשמעותה בסעיף 199(1), לרבות
 תוספת תלויים המשתלמת לפי סעיף 200, בל עוד מתקיימים

 התנאים לתשלומה;

 "סכום קצבת זקנה״ - סכום השווה לקצבה המשולמת לפי הוראות
 סעיפים 244(א) ו־(ב) ו־248;

 ״גמלה נוספת לנכה״ - סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום
 קצבת זקנה:

 (ב) מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי
 לקצבת זקנה וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות
 ששולמה לו כאמור, יהיה זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה נוספת לנכה

 (להלן -קצבת זקנה לנכה).

 (ג) קצבת הזקנה לנבה תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם
 מתעדכנת קצבת הנבות.״

ר ב ס י ה ר ב  ד
 עם זאת, ערבה של הקצבה האמורה אינו מתעדכן, והיא

 נשחקת בהדרגה עד לרמת קצבת זקנה רגילה.
 לפיכך מוצע לתקן את סעיף 251 ולקבוע כי מבוטח
 אשר היה זכאי לקצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי
 לקצבת זקנה, וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך
 מסכום קצבת הנבות ששולמה לו, יהיה זכאי נוסף על
 קצבת הזקנה, לגמלה בשיעור ההפרש (להלן - קצבת

 זקנה לנכה).
 כן מוצע בי קצבת הזקנה לנכה תעודכן בשיעורים
 ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת הנבות. (סעיף ג

 להצעת החוק)

 סעיף ו25 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) קובע:

 ״מבוטח שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה
 קיבל, במשך תקופה של שנה אחת לפהות, קצבה
 חודשית לפי סעיף 99ז(1), לא תפחת קצבת הזקנה
 המגיעה לו משיעור הקצבה החודשית האמורה

 האחרונה ששולמה לולי.
 מהאמור לעיל עולה כי מבוטח שהשתלמה לו
 קצבת נכות במשך תקופה של שנה אחת לפני שנעשה
 זכאי לקצבת זקנה, גובה קצבת הזקנה שתשולם לו, לא
 תפחת מגובה קצבת הנכות האחרונה ששולמה לו. יחד

 • הצעות חוק מס• פ/ו 291, הועברה לועדה ביום כ״ז בכסלו התשס־ב (12 בדצמבר 2001) והצעת חוק מסי
 פ/1350, הועברה לועדה ביום י״א בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001).

 י ס״ת התשנ״ה, עמי 206; התשס״ב, עמ׳ 430.
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 תיקון חוק
 ביטוח בריאות

 ממלכתי

 .בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשג״ד-994וג -

 (1)3^(8בסעיף X2x1x), בסופו יבוא ״וכן חבר שמשתלמת בעדו או בעד בן זוגו
 קצבת זקנה לנכה במשמעותה בסעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי".

 (2) בסעיף 3x8(1), אחרי המילים ״חוק הבטחה הכנסה, התשמ״א־-1980״ יבוא ״ובן
 חבר שמשתלמת בעדו קצבת זקנה לנכה במשמעותה בסעיף 251 לחוק הביטוח

 הלאומי״, ובמקום ״יהיה זכאי״ יבוא ״יהיו זכאים״.

 (3) בסעיף 14 -

 (א) בסעיף קטן(א), בהגדרה ״קצבת זקנה״, אחרי ״בחוק הביטוח הלאומי״ יבוא
 ״או קצבת זקנה לנכה״, ואחריה יבוא:

 ״״קצבת זקנה לנכה׳ -ד כמשמעותה בסעיף ד25 לחוק הביטוח הלאומי־;

 (ב) בסעיף קטן(ה^), אחרי ״(להלן - השלמת הכנסה)״ יבוא ״או קצבת זקנה
 לנכה״.

.4 

 תיקון תוק
 האזרחים הותיקים

 תחילה

 5. בחוק האזרחים הותיקים, התש״ן-989וג, בסעיף 9(ב), אחרי ״(להלן - חוק הבטחת
 הכנסה)״ יבוא ״או שהוא מבוטח שמשתלמת לו קצבת זקנה לנכה כמשמעותה בסעיף 251

 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], החשנ״ה-995ו״.

 6. תחילתו של חוק זה ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002), והוא יחול על גמלה
 המשתלמת בעד יום התחילה אי לאחריו ועל הנחות ופטורים הניתנים מיום התחילה

 ואילך.
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 (4) שולמה לה קצבת נכות לפי פרק ט׳
 במשך 12 חודשים רצופים לפחות, בתכוף

 ץ לפני שמלאו לה 60 שנים.״
 מהאמור לעיל עולה בי אישה מבוטחת אשר לא
 השלימה תקופת אכשרה ואשר לא שולמה לה קצבת
 גבות במשך 2ז חודשים דצזםים לפחות לפני שמלאו לה
 שישים שנים, אינה זכאית לקצבת זקנה. מוצע לבטל את

 התנאי האמור. (סעיף 2 להצעת החוק)

 מוצע בי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח
 לאומי בעד ההוצאות בקשר לתשלום קצבת זקנה לנכה
 (סעיף 1 להצעת החוק!, וכי ההנחות וקצבת זקנה לנכה
 יינתנו למבוטחים זכאים בעד חודש ינואר 2002 ואילך.

 (סעיף 6 להצעת החוק)
 להערכת משרד האוצר הצעת חוק זו כרובה בעלות
 של כ־50ו מיליון שקלים חדשים בשנה, והיא תמומן

 מסעיף הרזרבה שבתקציב המדינה.

 חברי הכנסת: שאול יהלום, דוד טל

 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד~1994,
 ובחוק אזרחים ותיקים, התשץ~1989, נקבעה זכאות
 להנחות בארנונה, בתשלום בעבור תרופות ובעד ביקור
 אצל הרופא, למבוטחים אשר משתלמת להם קצבת זקנה
 וגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-1980 (להלן -
 חוק הבטחת הכנסה). עם תחילת תשלום קצבת זקנה
 לנכה, לא תשתלם למבוטחים באמור גמלה לפי חוק
 הבטחת הפ-נסה, ולכךתישלל זכאותם להנחות האמורות.
 מוצע לפיכך, לתקן את החוקים האמורים ולקבוע בי
 מבוטח שתשתלם לו קצבת זקנה לנכה, יהיה זכאי
 להנחות ולפטורים אלה. בן מוצע כי מבוטח שתשתלם לו
 קצבת זקנה .לנכה, ישלם דמי ביטות בריאות בסכום
 המינימום, שהוא םכיס דמי הביטוח המשולם בידי מי
 'שזכאי לקצבת זקנה וגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

 (סעיפים 4 ו״5 להצעת החוק)

 סעיף 246(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע לאמור:
 ״(ב) אישה מבוטחת לא תזדקק לתקופת אכשרה

 לפי סעיף קטן(א) אם נתקיים אחד מאלה:

 2 ם״ח התשנ״ד, עמ׳ 56ו.

 ג ס״ח התש״ן, עמי 26.
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