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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חבר הכנסת		חיים כץ
							
					פ/1859/18			

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התש"ע–2009

ביטול סעיף 251
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210. (להלן – החוק העיקרי),  סעיף 251 – בטל.
תיקון סעיף 320
2.
בסעיף 320 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:


"(ה1)  על אף האמור בסעיף (ג)(1), היה אדם זכאי לקצבת נכות ונעשה זכאי לקצבת זקנה, יקבל את שתי הקצבאות במלואן".
דברי הסבר
הצעת חוק זו נועדה לרפא אי צדק הקיים כיום, בו אדם אינו יכול לקבל, בעד פרק זמן אחד, קיצבת נכות וקיצבת זיקנה במלואן. כיום, מי שהיה זכאי לקיצבת נכות והגיע לגיל זיקנה, מקבל את קיצבת הזיקנה ואם היא נופלת מקיצבת הנכות בגובהה, הוא מקבל גמלה נוספת בגובה ההפרש בין קיצבת הנכות וקיצבת הזיקנה. 
אדם הסובל מנכות ומגיע לגיל בו הוא זכאי לקבל קצבת זקנה, קשייו הפיזיים והכלכליים עולים על אלה של אדם אחר בן גילו ועל המוסד לביטוח לאומי להבטיח כי מצבו לא יורע לעומת מי שזכאי לקצבה אחת בלבד. אדם נכה המגיע לגיל זקנה מבלי שאיבד את נכותו אין הצדקה שקיצבת הנכות תיגזל ממנו במלואה או בחלקה.
הצעת החוק באה לקדם את עניינם של אוכלוסיית הנכים והסיעודיים.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/2839), ועל-ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3331), ועל ידי חברת הכנסת אראלה גולן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3574), ועל-ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/3943).  
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/1489/17). 
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/520/17), על ידי חבר הכנסת דוד טל (פ/521/17) ועל ידי חבר הכנסת יורי שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1490/17).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/1044/18).
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