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 חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של

 הכנסת השבע עשרה), התשס״ח-2008*

ם תחילתו של חוק זה ועד ו , מי ו ו 994 ״ד- ת סעיף 0ו לחוק הכנסת, התשנ ראו  על אף הו

ם תקופת כהונתה של הכנסת השבע עשרה, מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא  תו

 יעלה על שמונה.

ק י צ י ה א י ל  ד

ושבת ראש הכנסת  י

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ן פרס ו ע מ  ש

נה א המדי  נשי

 הוראה מיוחדת
 לתקופת כהונתה

 של הכנסת
 השבע עשרה

 התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ח (ו2 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ם וי בתמוז התשס״ח (9 ביולי 2008), עמי 384. ו  הכנסת - 224, מי

 ס״ח התשנ״ד, עמי 40ו.

 חוק בתי המשפט (תיקון מסי 52), התשס״ח-2008*

. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984 ו ו (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 26(4),  תיקון סעיף 26 ו

 אחרי ״בית משפט שלום״ יבוא ״למעט בערעור כאמור בסעיף 37(ב)(9) ו-(0ו)״.

 תיקון סעיף 37 2. בסעיף 37 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א)(2), במקום הסיפה החל במילים ״ובתי דין״ יבוא ״שלום״;

 (2) בסעיף קטן (ב) -

ן דו י ים״ יבוא ״לעניין מסוים, כי י ין מסו  (א) ברישה, במקום ״הוראה אחרת לעני

 בשלושה:״;

 (ב) אחרי פסקה (8) יבוא:

עות ד בתבי חי רים על פסקי דין של בתי משפט שלום בדן י  ״(9) ערעו

ו עולה על 300,000 נ ום הגשת התובענה, אי י נושאן, בי ו  שסכומן או ששו

י לאחר מכן מחמת ו א אף אם עלה הסכום או השו ו ה  שקלים חדשים, ו

ת משפט ושכר טרחת עורך דין, למעט ו א צ ו  שערוך, הצמדה, ריבית, ה

 בתביעות כמפורט להלן:

ו י א ו פ ת לשי ו ע י ב ו ת ם בשל נזקי גוף א י י ו צ י פ ת ל ו ע י ב  (א) ת

למו ה אחרת ששו א צ ו ם וכל ה לי י על תשלומי פנסיה, תגמו צו  לפי

ם י י צו עות שעילתן בחוק פי למו בשל נזקי גוף, לרבות תבי  או שישו

; 2 ו 975 ת דרכים, התשל״ה- ו נ  לנפגעי תאו

תם בחוק בית המשפט י משפחה כמשמעו נ י י ת בענ עו  (ב) תבי

; 3 ו 995 ״ה- ני משפחה, התשנ י  לעני

 התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ח (ו2 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום כ״ו בחשוון התשס״ח (7 בנובמבר 2007), עמי 2ו2.  הממשלה - ו34, מי

 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו; התשס״ח, עמי 664.

 ס״ח התשל״ה, עמי 234

 ס״ח התשנ״ה, עמי 393
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 תיקון סעיף ו4

 תיקון סעיף 52

 תיקון סעיף 96

 תיקון חוק שירות
 המדינה (משמעת)

- מסי 12

 ת״ימקובןיפתקוהדמתשבפתיט
 הסוהר - מסי 37

עות כאמור בסעיף ו5(א)(3);  (ג) תבי

 (0ו) ערעורים על פסקי עין של ב תי דין מינדיליים כהיידרתם בהוק בתי

, זולת אם נקבע אחרת בחוק; 4 ים, התשנ״ב-992ו  דין מינהלי

ם אחרות, י י נ ולצ ומנבים ולהחלטות בי ים, לצו ני י בי ו ו ) בקשות לצ ו ו ) 

 במסגרת ערעורים ״במסגרת ערעורים ״

 בסעיף ו4 לחוק העיקרי -

ר בבס עיף קתן כא לגבי החלטה אחרת א ״רשות כאמו בו  (ו) בסעיף קטן (ב), בסופו י

ן במסהרת הער יגור על דו י  תינתן אם שוכנע בית המשםט כי אם הע רעור עט ההחלטה י

ות המדדים י ה באך ככדי להשפיע באופן ממשי על זכו הי , י ידי ן ולא באופן מי  פסק הדי

ותר או הלרך  או שעלול להיגרם לצ ד להוליך נזין של ממש, האד שעלו ל להתנשל הליך מי

 שגויה.״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(ב) יאבחוראי: סעיף קטן (ב) יבוא:

ר בסע יף קטן (ה), מא תינתן רשות כאמור בסוגי החלטות שש ר  ״(ג) על אף האמו

ר ועדות החוקה חוק ומשפט של הכנסת; מקבע סוג  המשפטים קבע, בצה, באישו

ו עכ החריטה שהתקבלה לאחר תחילתוב  החלטה בצו כאמור, יחול הצ

 בסעיף 52 לחוק העיקרי -

ר בבס עיף קתן כא לגבי החלטה אחרת א ״רשות כאמו בו  (ו) בסעיף קטן (ב), בסופו י

 תינתן אם שוכנע ביתתינהתןמאשםפטשוכיכ נאעםביהתע רהעמורשפעטל כהיהאחלםטההעיריעדוןר בעמלסהגרהתח להטעהר יעיודרוןעלב

ות המדדשם י ה באך ככדי להשפיע באופן ממשה על זכו הי , י ידי ן ולא באופן מי  פסק הדי

 או שעלול להיגרם לאוצ דשלעהלולילךלנזהיקגרשםל למצמדש,להאלויךשנעזלקו לשלהמתמנשה,לאהולישךעלמויולתלרהאתונ הבלדרהךל

 שגויה.״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(ב) יאבחוראי: סעיף קטן (ב) יבוא:

ר בסע יף קטן (ה), מא תינתן רשטת כאמור בסוגי החלטות שש ר  ״(ג) על אף האמו

; החוקה חוק ומשפט של הכחסת; מקבע סוג ר ועדו  המשפטים קבע, בצה, באישו

 החלטה בצו כאמור,היחחלוטלההבצוצ ועכלאהמחורל,טיהח ולשהתצקובעללההלחאלחטרהתשחיהלתתקוב״ל ה לאחר

 בסעיף 96 לחוק העיקרע -

 (ו) בסעיף קטן (ג)(,ו)במקבוסםע״יסףעקיףט ןק(גט)ן, (ב)מ״קיובםו ״אס״עסיעףיףק טקןט(ןב()״ב ),יבלומאע״טס עביסףוגקיטןה (חבל),טולתמ

ת סביף 52(ג),״ ובמקום ״נלאות בית בשפט השאום״ יבוא ״פגוף ראו  שנקבעו בצו לפי הו

 ההחלטה״; ההחלטה״;

 (2) בסעיף קטן (ד), אחר י ״בערעוט״ יבוא ״לפי סעיפים קטנים (ל) או (גי על החניטה אחרת

 של רשם, למעט בסוגשילהרחשלםט,ולתמשענטקבסעוגיב צהוחלפטיותה ורשנאוקבתעסועביצפויםל פוי4 (גה)וראוא ו2ת5 (גס),ע״יפים ו4(

, בסעיף 43 - 5 נה (משמעות), התשכ״ג-963ו רות המדי  בחוק שי

י שבאמור ז ון״ יבוא ״בית המשפט המח ו  (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״בית ה משפט העםי

י מקוםשמיופושטבו משצלויב ימתקוהםד יןמ״ו;שבו של בית הדין״; ו  שיפוטו מצ

י כאממר ז ן״ יבוא ״ביות המשפט המחו ו  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״ביות המשפט העלי

 בסעיף קטן (א)״ בסעיף קטן (א)״

, בסעיף 62ג, אחרי ״מסית המשפט״ 6 7חו ו  בפקודת בתי הסוהר קוסח חדש], התשלנב-

 ר י-בומאסי ״7ב3גוף ההחלטיהב״וא ״בגוף ההחלטה״

 ס״ח התשנ״ב, עמי 90

 ס״ח התשכ״ג , עמי 50; התשס״ז, עמי 434.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ו2, עמי 459; התשס״ח, עמי 608.
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, בסעיף 24 - 7 ו 978 ת (משמעת), התשל״ח- ו מי ת המקו ו י  בחוק הרשו

י שבאזור ז ן״ יבוא ״בית המשפט המחו ו  (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״בית המשפט העלי

י מקום מושבו של בית הדין״; ו  שיפוטו מצ

י כאמור ז ן״ יבוא ״בית המשפט המחו ו  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״בית המשפט העלי

 בסעיף קטן (א)״

, בסעיף 2ו(ב), בהגדרה ״החלטה 8 ים, התש״ס-2000 ינים מינהלי  בחוק בתי משפט לעני

 אחרת״ -

 (ו) בפסקה (ו), בסופה יבוא ״בעתירה מינהלית״;

 (2) אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(וא) החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית;״;

 (3) בפסקה (3א), בסופה יבוא ״או סמכות שיפוט בין-לאומית״;

 (4) אחרי פסקה (3א) יבוא:

ת בתובענה מינהלית; ו שנ י  ״(3ב) החלטה בעניין התי

ו ערובה;  (3ג) החלטה בעניין אגרה, עירבון א

י או פסילת מומחה בתובענה מינהלית; ו נ  (3ד) החלטה בעניין מי

ו החלטה בעניין בקשה להגיש  (3ה) החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין א

דעת צד שלישי;  הו

ות, התשס״ו-2006, לרבות גי צו י ת י ו ת לפי חוק תובענ גי צו י ר תובענה י  (3ו) אישו

כיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור;  החלטה ולפיה רשות לא הו

 (3ז) דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;

ית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;  (3ח) דחי

ית שיפוט, פורום י ית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תנ  (3ט) דחי

ימים בערכאה אחרת; ת או הליכים המתקי  לא נאו

 (3י) החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית ״

, בסעיף 25(ה), אחרי ״מבית המשפט״ 9 200 ו  בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-

א ״בגוף ההחלטה״ בו  י

לו גם על ערעור אשר חו ראות סעיף 37(ב)(9) ו-(0ו), כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, י ו (א) הו  ו

ו מועד טרם נשמעו או החלו ת ו ם התחילה, ובלבד שעד א ו מד ערב י עו י ו ה תלו  הי

ון מקדמי בערעור ם לגופן, לרבות בדי  להישמע בו טענות הצדדי

ם, התש״ס-2000, י נהלי נים מי י י לתו של סעיף 2ו(ב) לחוק בתי משפט לענ  (ב) תחי

ם תחילתו של חוק זה ו ם ימים מי שי  כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, שי

 תיקון חוק הרשויות 8
 המקומיות (משמעת)

- מסי 7

 תיקון חוק בתי
 משפט לעניינים

 מינהליים - מסי 37

 תיקון חוק שחרור 0^
 על-תנאי ממאסר

 תחילה, תחולה
 והוראות מעבר

ן מ ד י ר ל פ א י נ  ד

 שר המשפטים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד

ושבת ראש הכנסת  י

ן פרס ו ע מ  ש

נה א המדי  נשי

 ס״ח התשל״ח, עמי 53ו; התשס״ח, עמי 644

 ס״ח התש״ס, עמי 90ו; התשס״ח, עמי 639

 ס״ח התשס״א, עמי 0ו4; התשס״ז, עמי 36
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 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 109), התשס״ח-2008*

(]להלן - החוק הע יקרה), בפ רק החלפת ריתרת י מי [נוסח נודחשוילב], מתשו״ה-995ו  בחוק הביטוח הלאו
 רק טי סימן אי בפרק טי

ן אי יבוא: 1 1 מ  טי, במקום כותרת ט

 ״סימן אי: הגדרות״

 בסעיף 95ו לחוק העיקרי - תיקון סעיף 95ו
 (ו) לפני ההגדרה(״ו)הכנלספהנ״י יהבוהגא:דרה ״הכנסה״ יבוא:

י חמור״ - במי שנקבעה לו, לפי מיראות סעיף 208, נהות רפו אית בשיע ור  ״״בעל ליקו

 של 70% לפחות, או בשיעור של 40% לבחות בהתאם למלחנים המנתיים

תה בתםנות המיטוח ם כששמעו י י קו ו ו9 שברשימת הלי  בפרטים 33 א

י כועד ות לעררימ ו נ י נכות רפואתת, מי ז מי (ביטוח נכוות)(קמיעת אחו  הלאו

;״; 2 ת שונות), הותהושרמ״אודת- 4ש8ו9נוו2;ת״);, התשמ״ד-984ו ראו הו  ו

 (2) אחרי ההגדר (ה2״)הכנאסחהר״י יהבוהגא:דרה ״הכנסה״ יבוא:

 ״״הכנסה מעבודה או ממשל ח יד״ - הכנסה שודשית, בפועל, לפח סעיף 2(1פ(ע)

; 3  או (8) לפקודת מס הכנ8ה

ת כאמור בסע  ״זכאי במשך תקופ ״הזכמאמיושבכמתש״ך-תמקיופשההימהמ וזכשכאית״ל ק-צמביהשחוהידהשזיכתאכיאלמקוצרבבהסחעיוףד שי

ם שקדמו בתכוף דשי ך 84 החו  99ו(ו), בתקופה של 60 חודשים להחות מתו

- ח ״ ס ש ת ן מסי 09ו), ה ו י (הבי מ ח הלאו טו ו של לחוק הבי ת ל י ח ם ת ו  לי

 42008;״; 42008;״;

 (3) בהגדרה ״נכה(״3)- בהגדרה ״נכה״ -

ם ב ו כל אלה״; מי י  (א) ברישה, במקום ״מתקיים בו אחדי מאלה״ יבוא ״מתק י

 (ב) פסקה (ו) - ת(יבמ)חק;פסקה (ו) - תימחק;

תו א ״ואין לו בושר״, במקום ״לככן השתכרו  (ג) בפסקה (2), במקום ״כושהו״ יבו

א חרי ״ב- צ״50 או ״ יבוא ״או שכושרו להשתכר כאמור צומצם״ ו מצמו  בפועל, צו

-כושר ר ייתרא בשוק זזה - אי ו להפחתת הכששר כאמו ותר״ יבוא ״(לאי-כושר א  י

י שנגרם ה כנבד קטין ב תכוף לעו  להשתכר); לעניין פלק זה יראו כעכה גם מז שהי

-הכושר להשלתוכרא״י;-הכושר להשתכר״;  לו אי

 (ד) אחרי פסקה (2) יבוא:

ר ו שהכמסתו כאמו ן לו הכנסה בפועל מעבודה או ב—שלח יד א  ״(3) אי

נה עולה על המפארט להלן, לפי העניין:  אי

 (א) לגבי מי שזכאי במשך תקופה ממושכת או בעל למקוי חמור

- 60% מהשכר המ-מ וצ0%ע;6 מהשכר הממוצע;

ו בעל ליקשי נ אי ו זכאי במשך תקופה ממו שכת ו נ  (ב) לגבי מי שאי

 חמור - 45% מהשכחרמוהרמ-מ וצ5%ע;4״ ;מהשכר הממוצע;״;

ם״ יבלא ״והשר, י ם ״הכל חלי כללים ומבחנ לי  (ה) במקום הסיפה החבל במי

וחה, השאי לקבוע כללים שמב חנים ׳לעניין הגדרת ר ועדת העבבדה והרו  באישו

 נכה כאמור״; נכה כאמור״;

ק י  2ת

 * התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ח (ו2 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום חי באב התשס״ז (23 ביולי 2007), עמי 0ו9.  הממשלה - 329, מי

 ו ס״ח התשנ״ה, עמי 207; התשס״ח, עמי 607.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 377ו.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו.

 4 ס״ח התשס״ח, עמי ו67.
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ה בלבד״ אי ישו  (4) בהגדרה ״עקרת בית״, בפסקה (3), הסיפה החל במילים ״ובשל נ

- תימחק

 בסעיף 200(א) לחוק העיקרי, במקום ״שנקבעה לו״ יבוא ״שהכנסתו מעבודה או ממשלח

2 מהשכר הממוצע, ושנקבעה לו״ ובמקום ״75% לפחות״ יבוא נה עולה על %ו  יד אי

 ״00%ו״.

 בסעיף 200א לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (ב), במקום ״גם לקצבה נוספת״ יבוא ״לקצבה נוספת על הקצבה שלה

ת סעיפים 200 או ו20, לפי העניין״; ראו א זכאי לפי הו  הו

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ת נוספת דשי ה זכאי לקצבה חו ת סעיף קטן (ב), מי שהי ראו  ״(ג) על אף הו

ו ממשלח יד חדלה ו סעיף קטן, ושבשל הכנסתו מעבודה א ת ו ת א ראו  לפי הו

ת נוספת בתקופות דשי  זכאותו לקצבה כאמור, יוסיף המוסד לשלם לו קצבה חו

רים כמפורט להלן, לפי העניין: עו  ובשי

ר ר - בשיעו ם הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמו דשי  (ו) ב-2ו החו

ת סעיף קטן (ב); ראו  החל לגביו לפי הו

ם הרצופים לאחר שחדלה דשי ם 24 החו 3ו ועד תו  (2) החל בחודש ה-

ת ראו ו לפי הו ר החל לגבי עו ר של 75% מהשי עו ר - בשי תו כאמו  זכאו

 סעיף קטן (ב);

פים לאחר שחדלה ם הרצו דשי ם 36 החו  (3) החל בחודש ה-25 ועד תו

ת ראו ר החל לגביו לפי הו עו ר של 50% מהשי עו ר - בשי תו כאמו  זכאו

 סעיף קטן (ב);

פים לאחר שחדלה ם הרצו דשי ם 48 החו  (4) החל בחודש ה-37 ועד תו

ת ראו ו לפי הו ר החל לגבי עו ר של 25% מהשי עו ר - בשי תו כאמו  זכאו

 סעיף קטן (ב) ״

 בסעיף ו20 -

ר בו יסומן ״(א)״;  (ו) האמו

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

תו סעיף קטן שיש לו ת סעיף קטן (א), לגבי נכה כאמור באו ראו  ״(ב) על אף הו

2 מהשכר הממוצע, תהא ו ממשלח יד בשיעור העולה על %ו  הכנסה מעבודה א

ה לסכום ו ם בו שהם תושבי ישראל, בסכום השו י י ת בעד התלו דשי  הקצבה החו

ים כאמור בסעיף 200(ג) ו-(ד) ״ י  תוספת התלו

 בסעיף 202(ב) לחוק העיקרי -

 במקום הרישה יבוא ״נכה שהיתה לו הכנסה -״;

 פסקה (ו) - תימחק;

 במקום פסקה (2) יבוא:

נוכה מקצבת הנכות המשתלמת תה לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד י  ״(2) הי

 בעדו לפי סעיף 200(א) הסכום המתקבל מסך המכפלות של חלקי הכנסתו של

 המבוטח, הנקובים לגביו בטור אי של לוח חיו, בשיעורים הנקובים לצדם בטור

, תשולם קצבתו בסכום ר נמוך מ-00%ו עו -כושר בשי  בי; נקבעה לנכה דרגת אי

 הנמוך מבין אלה:

 (ו)

(2) 

(3) 

.  תיקון סעיף 200 3

 תיקון סעיף 200א 4 .

 תיקון סעיף ו20 5

 תיקון סעיף 202 6
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 (א) הסכום המתקבל מניככו שה סך המכפלכת של חלקי הכנסתו של

 המבוטח, הנקובים להגמבביוטבחט,ורה נאקיובשילם לוגחב יוח יוב,טוברשיאיע ורשילםלוהנחקוחיבוי,םבלשצידעוםרים הנקובים לצדם

 בטור בי, מקצבה חובדטושירתבי,מ למאקהצ,בבהציחרוודףשיתותספמלתאה ,ת לבויצירםוףה חתולסהפלתג בהיו;תלויים החלה לגביו;

 (ב) הסכום המחושב בהסו לפי סעיף ו20(א) ו-(ב), ולגבי מי שהכנסתו

צע - הסכום ו ממשלמ יד דאינה עולה לל י/°ו2 מהשכל העמ ו  מעבודה א

 המחושב בעדו לפיהסמעיחףושו0ב2(באע)דובללבפדי; ״;סעיף ו20(א) בלבד;״;

ש ״לא מעבודה באו ממשלח  (4) בפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים ״שפה לפיל יבמא י

 יד, תנוכה הכנסה זוי ד,מ התנהופכרהשהשכנביסןההזקוצמבהההפרמש ולשמביןת להוקוצבביןהההקמצבשוהלמהקתובלועותב״ין הקצבה הקובעת ״

 בסעיף 203 ל7ו ק העיקרי, בפס קה (ק), במקום ״לעבוד דה״ יבוא ״להשתלב העבבדה״. תיקון סעיף 03 2

 סבעיסףע9י0ף2092 ל8חוק העביסקערייף-209 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 209

 (ו) אחרי סעיף ק (טןו )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

ם אבא: %« 60, 65%, 74% או %<00ו, רי עו -כושר תיקבע באח-- משי  ״(או) דרגת אי

 ובלבד שאם דרגת אל-הכושר להשתכר עלתש על 74% !תיקבע לנכה דרג ת

-כושר להשתכר אישיעור של 00%0ו.״;  אי

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(ג) יאבוחרא:י סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) (ו) תובע ש״(חדד)ל (לוה)יותתנוכבהע בששחלדלכ ךל הבילובתדנכשה יבתשהללוכךהבכנלסבדה משעהיבותדההלו הכנסה מעבודה

ך תקופה שלא עלתה תו -  או ממשלח יד (בסעיף קטן זה - הכנסה נש וללת), ו

ם רצופעילם36מהחיוודםשישםבורהצוחפליהם למה ישותםלםשבלוו החהלכהנסלה השתשוללםללתו ההכנסה השוללת  על 36 חודשי

 פחתה הכנסתו כאמפר תמה הכנסה הקבועה לגביו בפסקה(3) להגדרה ״נכה״

-כושרו להשתכ ר, מחדש,  שבסעיף 95ו, יקבע פקיד ת ביעות את דרגת אי

 בשיעור שלא יפחתבשמישעיוערורשלדראגיתפחאית- המכושישערו רהידצריגבתהאלי-ההשכותכשר שהינקציבבעה להשתכר שנקבע

 לגביו לאחרונה לפנל שזזה חלה להשתלם לש ההכנסה ששלללת.

-חושר ללה שתכר, לפי פסקה (ו), תיעשה  (2) קביעה מחדש של קרגע אי

ו פקיד שיקום ״ ת דעבתלאשקלברלופתאחומוותמדחעהתאושלפקריודפ אש ימקוומםח״ה א ו  בלא קבלת חו

 בסעיף 4ו2(א) ל חוק העיקרי, ואחר) ״מחדש את״ יבוא ״שיעוד נכותו הרפאאית עשר בכ שוכאי תית ון סעיף ש2

 לקצבה לפי סימן זי (להלב - לכאי), וכן את״ לאח רי ״וכן רשאי״ יבוא ״ה״כאי אוא

 ת סאעחירףי20ס2עאיף 2020ו לחואקחהריעיסקערייףי0בו22א :לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 220א

 ״שמירת הזכאות 220אר תא) נכה שנקבעה לגביו דרהת נק-כושל להשתכר, וה-ה זכאי

ר לפטור שתשלום דמי ביטוח שר כאמו -הכו  בשל דרגת אי

י זכאי  לפי סעיף ו35 או להטבס לפי 5ל דין אחר(ב סעיף זה -

ר  להטבה) ואשר חדלה להשתלם לו קצב ה החודשית כאמו

 בסעיף 99ו(ו), תוסיף להיףתן ולו ה הטסה כאמור במשך תקופה

ם נוסשים, אלא אם ק חפלה הזכאות להטבה  של 36 חודשי

חו ניתתה (בס עיף זה - תתופת ו שמכו ת הדי ראו  כאמור לפי הו

ת המיוחדת).  הזכאו

ת סימן זי, ראו  (ב) זכאי להטבה שמשתלמת לו קצבה לפי הו

 תוסיף להינתן לו ההטבה כאמור בסעיף קטן( א) גם לאסר תוכם

וחדת, בסכאם שיחסו דתטבה והוא כיחס ת המי  תקופת הזכאו

ר והחל לגביה לבין קצבה חלדשית ר הקצבה כאמי עו  שבין שי

ם כן ם החלה לגביו, אלא א י י ו  מלאה בצירוף תוספת התל

חו ניתנה.״ ץ שמכו ד ת ה ראו  חדלה הזכאות להטבה לפי הו

 להטבות לפי כל דין

 7תי ק

ק י  8ת

ק י  9ת

פ ס ו 0ו  ה
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 הוספת סימן זי אחרי סעיף 222ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״סימן זי: קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה

ה זכאי  קצבת עידוד 222ג. (א) בסימן זה, ״מבוטח בעל ותק״ - מבוטח שהי
 השתלבות בשוק

ת כאמור בסעיף 99ו(ו), במשך תקופה של 2ו ה לקצבה חודשי ד ו ב ע  ה

תו לקצבה כאו ם שקדמו בתכוף לפני שז פי ם הרצו דשי  החו

ו ממשלח יד  כאמור חדלה בשל הכנסתו מעבודה א

ת לפי סימן זה, כל  (ב) מבוטח בעל ותק זכאי לקצבה חודשי

ד יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד  עו

 (ג) הקצבה למבוטח בעל ותק תשולם בסכום הנמוך מבין

 אלה:

י של סך המכפלות של כו י  (ו) הסכום המתקבל מנ

 חלקי הכנסתו של המבוטח, הנקובים לגביו בטור אי

 של לוח חיו, בשיעורים הנקובים לצדם בטור בי מקצבה

ים החלה לגביו; י ת מלאה, בצירוף תוספת התלו  חודשי

נה לפי סעיף ו20,  (2) הסכום שחושב בעדו לאחרו

ה למבוטח בעל ותק, בצירוף תוספת  בתכוף לפני שהי

ים החלה לגביו י  התלו

ר בסעיף קטן (ג), קצבה לפי סימן זה, בסכום  (ד) על אף האמו

ר המפורטים להלן, עו ר הנמוך מהסכום או מהשי  או בשיעו

 לפי העניין, לא תשולם:

י ילדים  (ו) לגבי מבוטח בעל ותק שיש לו בן זוג ושנ

ים לפי סעיף 200(ג) י  אשר משתלמת בעדם תוספת תלו

 ו-(ד) - 5.5%ו מהסכום הבסיסי;

 (2) לגבי מבוטח בעל ותק אחר - 200 שקלים חדשים

ם עדי דכן במו עו ר בסעיף קטן (ד)(2) י ו מ א  (ה) הסכום ה

רי העדכון של הסכום הבסיסי עו  ובשי

ו על גמלה לפי סעיף זה; ל חו ת סעיף ו20(ב) י ראו  (ו) הו

ר בסעיף י כאמו ו כ י צע נ י לאחר שבו כו י תרה לנ תרה י ו  נ

 קטן (ג), מהקצבה המשתלמת בעד מבוטח לפי סעיף זה, תנוכה

ם ״ י י  היתרה מתוספת התלו

 תיקון סעיף 0ו3 2^ בסעיף 0ו3(א)(ו) לחוק העיקרי, אחרי ״או קצבת נכות״ יבוא ״או קצבת עידוד השתלבות

 בשוק העבודה״

. אחרי לוח חי לחוק העיקרי יבוא:  הוספת לוח חיו 3ו

 ״לוח חי1

 (סעיפים 202 ו-222ג)

 שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

 טור אי טור בי
 חלקי ההכנסה שיעור הניכוי מהקצבה, באחוזים

צע 0 2 מהשכר הממו  חלק ההכנסה שעד %ו

צע 0ו 2 ועד 25% מהשכר הממו  חלק ההכנסה שמעל %ו
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 טור אי טור אי טור בי טור בי
 חלקי ההכנסה חלקי ההכנסה שיעור הניכוי מהקצבה,שיבעוארחוהזנייםכוי מהקצבה, באחוזים

 חלק ההכנסה שמעלחלק% 5ה2הוכענדסה% 8ש6ממעהלש%כ5ר2הומעדמ וצ8%ע6 מהשכר הממו30צע 30

 חלק ההכנסה שמעלחלק% 8ה6הוכענדסה% 3ש9ממעהלש%כ8ר6הומעדמוצ%ע93 מהשכר הממו40צע 40

 חלק ההכנסה שמעלחלק% 3ה9הכנסה שמעל 93% 60״ 60״

 4^ בחוק זטבחטוח זהלאומי(תיקון נמחי הל), התשס״ב-02 420, בסעתף 2ו - תיקון חוק הביטוח
 הלאומי - (מסי 54) הלאומי (מסי 54)

̂הש וי(ייןם יבוא ״תחילה, י״חוני91 והותאת מעבר״;  (ו) במקום כותרת 

 (2) בסעיף קטן (ד) -

אר ו ), ובס, אחרפ ״קהם )״ז בטבת התשס״ם (״ בעו ר בו יסומן כפהקה(  (א) האמו

 2002)״ יבוא ״(בסעיף קטן זיה - ה(בו7גזד הקובעה;

 (ב) אחרי פסקה (() יבוא:

 ״(2) על אף הוראו״(ת2 )פס קעהל (או)ף, המויראשומתלאפוסקלוה 5(6ו),שנמיםשבמגלבארוו-לו0 656שנישנםי ם בגבר ו-60 שנים

מ י  באישה (בפסקה זו ב-איגישלהק(צבבפסתקהז זקונ ה)-, גלילפניק צהבמתועהדזקהנקהו),ב על,פוניהתהקמיויעמוד הקובע, והתקי

 לגביו התנאים המפלוגרבטייוםהלתנהלאןי,םתהשומלפוםרלטוי גםמללההלןנ,וסתפשותללםנ כלוה ,גמשלתהח ונושסבפת לנכה, שתחושב

 בהתאם להוראות פבסהקתהא(3ם):להוראות פסקה (3):

 (א) היתה לו, בתכאף לפני שהגיע תגיל קצבת ההקנה, דרג ת אב-

 כושר להשתכר שלכו%ש75ר לפהחשות;כר של 75% לפחות;

 (ב) לא משתלמת לו פנסיה.

 (3) לצורך חישוב (9גמלני הרוספת לנכה מאמ וה בססקה (2) תיווסף לבצבת

 הנכות המשולמת למבכטח קצבה חוד ששית נטספת בשיעורים כמפוןרת להלן,

 לפי העניין: לפי העניין:

 (א) לגבי מי שהג(א לגיל קצמת הזקנה נ1וי״נןוקפזה שמהזם ה בטבת

נואר ו200) עד עם ט״ז בטבת התשוז״ב (ו3 בדצמבר  התשס״א (ו בי

 ו200) - בשיעור הקוב0ו0ע2 )לג-ביבושביסעוערי ףה0ק0ב2ואע(בל)ג בליוחובקסהעיעיףק0ר0י2כאנ(וב)סחלוחוק העיקרי כנוסח

ר המלא); עו  בסעיף 3 לחוק זה (בפססעקיףה 3זול-ח והקזשיהע(וברפהסמקלהאז)ו; - השי

ם כ״ג בטבות ו  (ב) לגבי מי שהגיע לגיל קצבת שזקנה בתקופצ שמי

ם הי בטבת התשס״א הו3 בדת: מבר ו נואר 2000) עד־ י  התש״ס (ו בי

ר המלא; עו  2000) - בשיעור ש0 %<80 מהשי

ם י״ג בטבת ו  (ג) לגבי מי שהגי(עג)לג ילגבקיצבמית שהזהקגינעה לבגיתלקוקפצהבשתמיהוזקםניה״גבבתטקובפתה שמי

ם כ״ב בטבת זהתיש״ס כו3 בטצמבר ו נואר 9ת9ו) עד י  התשנ״ט (ו בי

ר המ לא; עו  999ו) - בשיעור של 60°90 מהשי

ד לגיל קצמת הזקנה בתק ופה שמעם ה בתקות  (ד) לגבי מי שהגי

 התשנ״ח (ו בינואר 8ת9ו) חד י ובם י״ב בטבת התשנ״ט (ו3 בדצמבר

 998ו) - בשיעור של 40% מבהשיעור ״י(בלא.

 (4) בסעיף קטן זה(4-) בסעיף קטן זה -

 ״גמלה נוספת לנכה״ - כנהגדרתה בסעיף ו25(א) לחוק העיקרי נ(נ)סחנ

 בסעיף 9 לחוק זה; בסעיף 9 לחוק זה;

ת ההכנסות כמפורט להלן, ולמעט קוצבת רבו  ״פנסיה״ - הכנסה חודשית, -

 זקנה לנכה: זקנה לנכה:

 ס״ח התשס״ב, עמי 7ו5.
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ץ לישראל; ת המתקבלת או המופקת מחו  (ו) הכנסה חודשי

 (2) הכנסה חודשית המשתלמת בידי קופת גמל כהגדרתה בסעיף

 80ו לחוק העיקרי;

די מבטח כהגדרתו בחוק ת המשתלמת בי י ש ד ו  (3) הכנסה ח

; 6 ו 9 8 ו א- רותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״  שי

תה בסעיף 200א(ב) לחוק העיקרי ת נוספת״ - כמשמעו י ש ד ו  ״קצבה ח

 כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה ״

 תחילה, תחולה 5^ (א) בסעיף זה -
 והוראות מעבר

 ״הכנסה מעבודה או ממשלח יד״ - כהגדרתה בסעיף 95ו לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2

 לחוק זה;

מי (תיקון מסי 54), התשס״ב-2002;  ״תיקון מסי 54״ - חוק הביטוח הלאו

ם התחילה; ו ם מי ם 24 חודשי ום התחילה ועד תו  ״תקופת הבחינה״ - התקופה שמי

ם ו ום פרסומו של חוק זה ועד י ו בחודש שלאחר י  ״תקופת ההיערכות״ - התקופה שמ-

 התחילה

 (ב) תחילתם של פרק טי, סעיף 0ו3 ולוח חיו לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים ו עד

ם ו ום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה - י ו בחודש שלאחר י ם מ-  3ו לחוק זה, 2ו חודשי

 התחילה)

ו בחודש  (ג) (ו) תחילתו של סעיף 2ו לתיקון מסי 54, כנוסחו בסעיף 4ו לחוק זה, ב-

ן ת תיקו ראו לם לא תשולם גמלה לפי הו או ם פרסומו של חוק זה; ו ו  שלאחר י

ר ם שישה חודשים מהמועד האמו  מסי 54 כנוסחו בחוק זה לפני תו

ת סעיף 2ו לתיקון מסי 54, כנוסחו ראו  (2) לא תשולם גמלה נוספת לנכה לפי הו

נואר ם י״ז בטבת התשס״ב (ו בי ו  בסעיף 4ו לחוק זה, בעד תקופה שקדמה לי

(2002 

ום התחילה הכנסה מעבודה או ממשלח יד, ונקבעה לגביו  (ד) נכה שהיתה לו ערב י

לו חו ום התחילה, י ת החוק העיקרי כנוסחן ערב י ראו -כושר להשתכר לפי הו  דרגת אי

לו חו ום התחילה, אלא אם כן בחר שי ת פרק טי וסעיף 0ו3 כנוסחם ערב י ראו  לגביו הו

ת ולוח חיו כנוסחם בחוק זה. רו ת האמו ראו  לגביו ההו

 (ה) על אף הוראות סעיף 4ו2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, בתקופת הבחינה

ת הסעיף ראו -כושר להשתכר לפי הו  לא יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש דרגת אי

 האמור, אלא על פי בקשת התובע

יעצות רותים החברתיים, לאחר התי וחה והשי  (ו) במהלך תקופת הבחינה יקבע שר הרו

-כושר להשתכר לפי ם לביצוע בדיקה מחדש של דרגת אי  עם שר האוצר, כללים ותנאי

ת סעיף 4ו2 לחוק העיקרי ראו  הו

חה ו דה הרו ת עם ועדת העבו ו צ ע י י ת ו לאחר ה ותקנ  (ז) תקנות לפי סעיף קטן (ו), י

ם ו ם מי מי עדה בתוך 90 י ו ת עם הו עצו י ים הליך ההתי  והבריאות של הכנסת; לא הסתי

מי פגרת ועדה; י ת עם הו עצו י ימה חובת ההתי לו קו  שהתקנות נמסרו לה, יראו כאי

או במניין התקופה האמורה בו  הכנסת לא י

 ס״ח התשמ״א, עמי 208
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היתה לו לראשונה בתקופ ת  (ח) מי שהיה נכה בתכוף לפני תחילת תקופת ההי ערכות, ו

 ההיערכות הכנסה המהעיבעורדכהו תא והמכנמסשהלחמ יעדבובדהשיאעורמהמעשולחה יעדלב%שוי2עומרההשעכורל ה מעלמוצ%עו

ו מקצבת הןח יד המשתלמת בעדו, כ ו מובא בחשבוןא עו נ ר שאי עו  (בסעיף זה - השי

ו מובה בחשב ון ולא תיקבע מחדש דרגת נ  25% מחלק ההכנסה הע ולחה על השנסור שאי

-כושרו להשתכר רק משמת הכנתתר האמורה.  אי

ו ממשלח ות נכמ בתחופת ההיערכות רק מחמת הכנסתו מקבוחה א  (ט) מי שחדל להי

ום התחילה בהתאם להרגת תו ביום התחילה כאולו והיה נכה בתכוף לפני י  יד, יראו או

לו הגביו חו י ת נכה, ו ו נה שנקבעה לגבע בתשוף לפהי שחד ל להי שר האחרו הכו -  אי

ת פרק טי, סעיף 310 ולוח חיו לחיק העיקרי, כחוסחם בסעיפום ו עד 3ו לחסק זה. ראו  הו

ג ו צ ר ק ה ח צ ט י ר מ ל א ד א ו ה  א

ים ם החברתי תי רו השי חה ו ו  רראאששההמממששללהה שר הרו

 ששממעעווןן פפררסס דדללי יהה אאייצצייקק

 ננשישיאאההממדידנינהה יויוששבבתתרראאששההכנכנססתת
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