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___________  

                                              פ/1297/23
 

 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירותים מיוחדים לילד נכה), התש"ף–2020

1995, בסעיף 222, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: 1. תיקון סעיף 222 1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–

לשירותים"(ב1)   גם זכאי יהיה הנכה ילדו בעד זה סעיף לפי גמלה לו שמשתלמת              מבוטח

במתן המוסד השתתפות לגבי שנקבעו ושיעורים מבחנים לכללים, בהתאם הנכה לילדו            מיוחדים

 שירותים מיוחדים לנכה לפי סעיף 206."

 דברי הסבר

רמת לפי זאת (שר"מ), מיוחדים" ל"שירותים השתתפות דמי ,18 גיל מעל בוגרים, לנכים מעניק לאומי לביטוח                  המוסד
 תפקודם ותלותם באדם אחר בעשיית פעולות שונות במהלך היממה.

המוסד להשתתפות זכאי אינו אך וכדומה, לימודים לממן שמטרתה מיוחדים" ל"סידורים לגמלה ורק אך זכאי נכה                  ילד
 ב"שירותים מיוחדים" שנועדו לסייע לו בעשיית פעולות שבשגרה.

העבודה ממעגל לצאת ההורים אחד את שמאלץ מה זר, עובד העסקת למימון זכאים אינם אשר נכים ילדים ישנם ועוד,                     זאת
 למען טיפול בילדו הנכה והשגחה עליו, כתוצאה מכך משפחת הילד נפגעת.

פי על ניתנות הקצבאות ששתי משום ואילך, 18 מגיל לנכה לגמלה נכה לילד הגמלה את ולהשוות לתקן נועדה זו חוק                      הצעת
 פרמטרים זהים וכן על מנת שהורים לילד נכה לא יאלצו לצאת ממעגל העבודה לטובת טיפול בילד.

(פ/969/19), הכנסת חברי וקבוצת מקלב אורי הכנסת חבר ידי על התשע-עשרה הכנסת שולחן על הונחו זהות חוק                   הצעת
(פ/ הכנסת חברי וקבוצת מיכאלי אברהם הכנסת חבר ידי ועל (פ/1688/19) הכנסת חברי וקבוצת אזולאי דוד הכנסת חבר ידי                    על
העשרים הכנסת שולחן ועל (פ/712/20) גפני ומשה מקלב אורי הכנסת חברי ידי על העשרים הכנסת שולחן על ,(1800/19                  

 ושתים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/773/22).
(פ/ הכנסת חברי וקבוצת מקלב אורי הכנסת חבר ידי על השמונה-עשרה הכנסת שולחן על הונחו בעיקרן דומות חוק                   הצעות

 1737/18), על ידי חבר הכנסת שלמה מולה (פ/2784/18) ועל ידי חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3883/18).
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 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

 והונחה על שולחן הכנסת ביום
 ל' בסיוון התש"ף – 22.6.20
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