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 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 

 

  ביטוח לאומי – ביטוח

 תוכן ענינים

 Go 2 חוק הביטוח הלאומי 

 Go 2 חוק הביטוח הלאומי 

 Go 2 1994 -חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד 

 Go 2 חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות 

 Go 2 חוק הביטוח הלאומי 

 Go 2 פרקים 

 Go 4 לוחות 

 Go 4 ביטוח הלאומיחוק ה 

 Go 19 פרק א': פרשנות והוראות כלליות 

 oG 19 הגדרות  1סעיף 

 Go 22 פריסת תשלומים חריגים  2סעיף 

 Go 22 מי שאינו תושב לענין ה א 2סעיף 

 Go 23 ודה שיתופיתאג  3סעיף 

 Go 23 חבורת עובדים  4סעיף 

 Go 23 מי שחדל להיות עובד עצמאי  5סעיף 

 Go 23 סמכות לסווג מבוטחים  6סעיף 

 Go 23 מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד א 6סעיף 

 Go 24 מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים ב 6סעיף 

 Go 24 המדינה כמעביד  7סעיף 

 Go 24 פרק ב': המוסד לביטוח לאומי 

 Go 24 יסודות  8סעיף 

 Go 24 הטבות סוציאליות  9סעיף 

 Go 24 א[200ערעור ]  10סעיף 

 Go 24 הרכב המועצה וכהונתה  11סעיף 

 Go 24 תפקידי המועצה  12סעיף 

 Go 24 ועדות המועצה  13סעיף 

 Go 24 יו"ר המועצה וסגנו  14סעיף 

 Go 24 הועדה לביטוח אבטלה  15סעיף 

 Go 25 הועדה לענין שירות מילואים  16סעיף 

 Go 25 נוהל  17סעיף 

 Go 26 גמול והחזר הוצאות א 17סעיף 

 Go 26 [206המינהלה ]  18סעיף 

 Go 26 קיום סמכויות  19סעיף 

 Go 26 המנהל, המשנה והסגנים  20סעיף 

 Go 26 מנהלים של ענפי ביטוח  21סעיף 

 Go 26 עובדים אחרים  22סעיף 

 Go 26 סניפים  23סעיף 

 Go 26 החשב א 23סעיף 
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 Go 27 האקטואר  24סעיף 

 Go 27 הצעת תקציב  25סעיף 

 Go 27 קציבאישור הת  26סעיף 

 Go 27 אחריות להנהלת חשבונות  27סעיף 

 Go 27 חשבונות ענפי הביטוח  28סעיף 

 Go 27 הוראה מיוחדת א 28סעיף 

 Go 27 הוראת שעה ב 28סעיף 

 Go 28 קת אבטלהחשבון מיוחד לתשלום הענ  29סעיף 

 Go 28 שיפוי הוצאות שירות התעסוקה  30סעיף 

 Go 28 מאזן ודו"ח כספי  31סעיף 

 Go 28 [217הקצבות אוצר המדינה למוסד ]  32סעיף 

 Go 29 כיסוי גרעון  33סעיף 

 Go 29 השקעות  34סעיף 

 Go 29 הלוואות  35סעיף 

 Go 29 [220הענקות ]  36סעיף 

 Go 30 נכסים  37סעיף 

 Go 30 פטור ממסים  38סעיף 

 Go 30 פרק ג': ביטוח אימהות 

 Go 30 הגדרות  39סעיף 

 Go 30 [92מבוטחת ]  40סעיף 

 Go 30 גמלה למי שאינה מבוטחת  41סעיף 

 Go 30 [94הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה ]  42סעיף 

 Go 30 מענק אשפוז  43סעיף 

 Go 31 ב[94מענק לידה ]  44סעיף 

 Go 31 קצבת לידה  45סעיף 

 Go 31 2003הצמדת גמלאות תשס"ג   46סעיף 

 Go 31 הסעת יולדת  47סעיף 

 Go 31 הגדרות  48סעיף 

 Go 31 [97הזכות לדמי לידה  ]  49סעיף 

 Go 32 תנאי הזכאות  50סעיף 

 Go 33 א[98נוספים  ]דמי לידה   51סעיף 

 Go 33 תקופת דמי לידה  52סעיף 

 Go 34 שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם  53סעיף 

 Go 34 חישוב שכר עבודה רגיל  54סעיף 

 Go 34 תקנות  55סעיף 

 Go 34 שלילת הזכות  56סעיף 

 Go 35 גמלאות להורה מאמץ  57סעיף 

 Go 35 גימלאות להורה מיועד א 57סעיף 

 Go 35 גמלאות להורה במשפחת אומנה ב 57סעיף 

 Go 36 הגדרות  58סעיף 

 Go 36 גמלה לשמירת הריון  59סעיף 

 Go 36 ה[103שיעור הגמלה ]  60סעיף 

 Go 36 ו[103תשלומי כפל ]  61סעיף 

 Go 36 תשלום מיוחד  62סעיף 

 Go 36 בדיקת מי שפיר  63סעיף 

 Go 37 פרק ד': ביטוח ילדים 

 Go 37 פרשנות  65סעיף 

 Go 37 [105זכות לקצבת ילדים ]  66סעיף 

 Go 37 מנין ילדים  67סעיף 
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 Go 37 2003סכום הקצבה הצמדת גמלאות תשס"ג   68סעיף 

 Go 38 מקבל הקצבה  69סעיף 

 Go 38 מנין ילדים ממספר נשים א 69סעיף 

 Go 38 הורה הנעדר מן הארץ  70סעיף 

 Go 38 הורה שמת או חדל להיות מבוטח  71סעיף 

 Go 38 תקופת הקצבה  72סעיף 

 Go 39 פטור הקצבה ממסים  73סעיף 

 Go 39 מענק לימודים  74סעיף 

 Go 39 ילדים בסיכון   הוראת שעהמימון פעולות לפיתוח שירותים ל א 74סעיף 

 Go 40 פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה 

 Go 40 מבוטחים  75סעיף 

 Go 40 עובד בחוץ לארץ  76סעיף 

 Go 41 חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה  77סעיף 

 Go 41 הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים  78סעיף 

 Go 41 הגדרות  79סעיף 

 Go 41 חזקת תאונת עבודה  80סעיף 

 Go 42 הפסקה וסטיה  81סעיף 

 Go 42 רשלנות  82סעיף 

 Go 42 חזקת סיבתיות  83סעיף 

 Go 42 בקע מפשעתי  84סעיף 

 Go 42 ליקוי שמיעה א 84סעיף 

 Go 43 מחלות מקצוע  85סעיף 

 Go 43 זכות לגמלאות בעין  86סעיף 

 Go 43 יפויר  87סעיף 

 Go 43 החלמה ושיקום  88סעיף 

 Go 43 דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי  89סעיף 

 Go 44 דרכים למתן שיקום מקצועי  90סעיף 

 Go 44 יחסי המוסד עם נותן הגמלאות  91סעיף 

 Go 44 הזכות ותחומיה  92סעיף 

 Go 44 [49שלושה ימים ראשונים ]  93סעיף 

 Go 44 פת הזכאות הראשונהתקו  94סעיף 

 Go 45 המקבל תמורת דמי פגיעה  95סעיף 

 Go 45 אסיר ועציר  96סעיף 

 Go 45 שיעור דמי פגיעה  97סעיף 

 Go 45 חישוב שכר עבודה רגיל  98סעיף 

 Go 45 מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי  99סעיף 

 Go 45 תקנות  100סעיף 

 Go 45 [58דמי פגיעה מופחתים ]  102סעיף 

 Go 46 הגדרות  103סעיף 

 Go 46 66, 62, 60זכות לקצבה או למענק ]  104סעיף 

 Go 46 [67] 100%חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו   105סעיף 

 Go 46 100%מ קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה   106סעיף 

  20%או יותר אך פחות מ  9%מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו   107סעיף 

[66] 

Go 46 

 Go 47 2003הצמדת גמלאות תשס"ג   108סעיף 

 oG 47 2003הצמדת גמלאות תשס"ג   109סעיף 

 Go 47 2003הצמדה למדד הצמדת גמלאות תשס"ג   110סעיף 

 Go 47 2003הצמדת גמלאות תשס"ג   111סעיף 

 Go 47 גמלאות מיוחדות  112סעיף 
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 Go 47 מענק במקום קצבה  113סעיף 

 Go 47 זכה לקצבהעליה בנכות המ  114סעיף 

 Go 47 21ו  18הגדלת קצבה לבני   115סעיף 

 Go 47 ניכוי הוצאות כלכלה  116סעיף 

 Go 47 הגדלת קצבת הנכות  117סעיף 

 Go 48 קביעת דרגת נכות  118סעיף 

 Go 48 דרגת נכות שאינה יציבה  119סעיף 

 Go 48 סייג לקביעת דרגת נכות  120סעיף 

 Go 48 התחשבות בנכות קודמת  121סעיף 

 Go 48 ערר  122סעיף 

 Go 49 ערעור  123סעיף 

 Go 49 קביעת דרגה   תנאי לתובענה  124סעיף 

 Go 49 קביעת הוצאות מחיה ולינה  125סעיף 

 Go 49 סמל ותעודה לנכי עבודה  126סעיף 

 Go 49 הצורה ודרכי השימוש  127סעיף 

 Go 49 עונשין  128סעיף 

 Go 49 פטור  129סעיף 

 Go 49 פרשנות  130סעיף 

 Go 50 זכות לקצבה או מענק  131סעיף 

 Go 50 שיעורי קצבת תלויים  132סעיף 

 Go 50 מענק לאלמנה  133סעיף 

 Go 50 קצבה למפרע לבן זוג תלוי  134סעיף 

 Go 51 אלמנה שחזרה ונישאה  135סעיף 

 Go 51 ה כשיש גם תלויים אחריםקצב  136סעיף 

 Go 51 תלויים חלקיים  137סעיף 

 Go 51 תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם  138סעיף 

 Go 51 גבול קצבאות  139סעיף 

 Go 51 הגדלת קצבת התלויים  140סעיף 

 Go 51 2003הצמדת קצבת תלויים למדד הצמדת גמלאות תשס"ג   141סעיף 

 Go 51 2003הצמדת גמלאות תשס"ג   142סעיף 

 Go 51 מענק ליתום שהגיע למצוות  143סעיף 

 Go 52 הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום  144סעיף 

 Go 52 הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה  145סעיף 

 Go 52 ביקורת  146סעיף 

 Go 52 פקודת הפיצויים לעובדים  147סעיף 

 Go 52 א[89ארגון יציג ודמי חברות ]  148סעיף 

 Go 52 ב[89מימון פעולות בטיחות בעבודה ]  149סעיף 

 Go 53 פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות 

 Go 53 הגדרות  150סעיף 

 Go 53 הזכות ותחומיה  151סעיף 

 Go 53 דמי תאונה  152סעיף 

 Go 53 סייג  153סעיף 

 Go 53 שיעור דמי תאונה  154סעיף 

 Go 53 כפל גמלאות  155סעיף 

 Go 53 ח[90פרקי זמן שאין משלמים בעדם ]  156סעיף 

 Go 53 מועד להגשת התביעה  157סעיף 

 Go 54 פרק ז': ביטוח אבטלה 

 Go 54 הגדרות  158סעיף 

 Go 54 תקנות  159סעיף 
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 Go 54 ג[127זכאי לדמי אבטלה  ]  160סעיף 

 Go 55 ד[127תקופת אכשרה ]  161סעיף 

 Go 55 ה[127תקופות נוספות  ]  162סעיף 

 Go 56 מובטל  163סעיף 

 Go 56 ז[127עבודה מתאימה  ]  165סעיף 

 Go 57 ח[127סייגים לזכאות  ]  166סעיף 

 Go 57 י[127חישוב דמי אבטלה ]  167סעיף 

 Go 58 חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש  168סעיף 

 Go 58 יג[ הוראות שעה127השכר היומי הממוצע ]  170סעיף 

 Go 58 יד[127תקופה מרבית לדמי אבטלה ]  171סעיף 

 Go 59 הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים א 171סעיף 

 Go 59 תחילת תשלום דמי אבטלה  172סעיף 

 Go 59 טז[127קצועית ]דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מ  173סעיף 

 Go 60 [1טז127מענק למי שעבד בעבודה מועדפת  ]  174סעיף 

 Go 61 מענק לחבר אגודה שיתופית א 174סעיף 

 Go 61 [2טז127דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה  ]  175סעיף 

 Go 61 [3טז127דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד ]  176סעיף 

 Go 61 מענק למובטל שעובד בשכר נמוך א 176סעיף 

 Go 62 ניכוי מס הכנסה  177סעיף 

 Go 62 הענקת אבטלה  178סעיף 

 Go 62 תנאי להענקה  179סעיף 

 Go 62 פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד 

 Go 62 הגדרות  180סעיף 

 Go 62 מבוטחים  181סעיף 

 Go 62 הזכות לגמלה  182סעיף 

 Go 63 נו[127שיעור הגמלה לעובד ]  183סעיף 

 Go 63 נז[127שיעור הגמלה לקופת גמל ]  184סעיף 

 Go 63 גמלה לחבר אגודה שיתופית  185סעיף 

 Go 63 פרסום הסכומים המרביים  186סעיף 

 Go 63 זקיפת חובות  187עיף ס

 Go 64 הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה  188סעיף 

 Go 64 ביעה לגמלההעברת ת  189סעיף 

 Go 64 תשלום הגמלה  190סעיף 

 Go 64 עובד שנפטר  191סעיף 

 Go 64 תביעות המוסד כלפי המפרק  192סעיף 

 Go 65 שיפוט  193סעיף 

 Go 65 תקנות  194סעיף 

 Go 65 פרק ט': ביטוח נכות 

 Go 65 הגדרות  195סעיף 

 Go 66 כב127] הזכאות לגמלת נכות  196סעיף 

 Go 66 1כב127הוראות מיוחדות לענין עולים ]  197סעיף 

 Go 66 דות לענין עקרת ביתהוראות מיוח  198סעיף 

 Go 66 סוגי גמלאות נכות  199סעיף 

 Go 67 [לז127לו, 127קצבה מלאה ושיעורה ]  200סעיף 

 Go 67 לח[127קצבה חלקית  ]  201סעיף 

 Go 68 ניכוי הכנסות מקצבה  202סעיף 

 Go 68 שיקום מקצועי   תנאים  203סעיף 

 Go 68 שיקום מקצועי  204סעיף 

 Go 68 מב[127שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל זקנה ]  205סעיף 
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 Go 68 שירותים מיוחדים  206סעיף 

 Go 69 תחילת הבירור  207סעיף 

 Go 69 כז[127אחוזי נכות רפואית  ]  208סעיף 

 Go 69 שר להשתכרדרגת אי כו  209סעיף 

 Go 70 דרגה זמנית של  אי כושר להשתכר  210סעיף 

 Go 70 או פקיד תביעותערר על החלטת רופא מוסמך   211סעיף 

 Go 70 מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן  212סעיף 

 Go 70 ערעור  213סעיף 

 Go 70 לה[127בדיקה מחדש של דרגת אי כושר להשתכר ]  214סעיף 

 Go 70 מז127שרה מקצועית לבן זוג של נכה ]הכ  215סעיף 

 Go 70 הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה  217סעיף 

 Go 70 הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות  218סעיף 

 Go 71 חובת אדם למסור מידע  219סעיף 

 Go 71 [1נב127מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים  ]  220סעיף 

 Go 71 שמירת הזכאות להטבות לפי כל דין א 220סעיף 

 Go 71 הגדרת ילד נכה  221סעיף 

 Go 71 גמלאות בשל ילד נכה  222סעיף 

 Go 72 ום גמלאות בשל ילד נכהמועד תשל א 222סעיף 

 Go 72 גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים ב 222סעיף 

 Go 72 קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה  ג222סעיף 

 Go 73 פרק י': ביטוח סיעוד 

 Go 73 הגדרות  223סעיף 

 Go 73 הגדרות א 223סעיף 

 Go 73 גמלת סיעוד  224סעיף 

 Go 74 במסגרת תכנית ניסיונית   הוראת שעהביצוע בדיקת תלות  א 224סעיף 

 Go 75 פה[127תשלום גמלת סיעוד ]  225סעיף 

סעיף 

   א225

 Go 75 תשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי

 Go 76 קבלת שירותי סיעוד על ידי מי שמקבל גמלה בכסף ב 225סעיף 

 Go 76 ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד ג 225סעיף 

 Go 77 הוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף ד 225סעיף 

 Go 77 תקופת אכשרה  226סעיף 

 Go 77 פז[127סייג לזכאות ]  227סעיף 

 Go 77 פח[127מניעת כפל תשלומים ]  228סעיף 

 Go 77 תחילת הזכאות  229סעיף 

 Go 78 צ[127]בדיקה   230סעיף 

 Go 78 הגבלת תקופת הזכאות א 230סעיף 

 Go 78 ועדה לעררים לענין מצב תפקודי   הוראת שעה ב 230סעיף 

 Go 78 ועדה מקומית מקצועית  231סעיף 

 Go 78 תפקידי הועדה המקומית המקצועית  232סעיף 

 Go 78 ועדה לעררים  233סעיף 

 Go 79 הרחבת סוגי זכאים וגמלאות  234סעיף 

 Go 79 ועדה ארצית לעניני סיעוד  235סעיף 

 Go 79 תפקידי הועדה הארצית  236סעיף 

 Go 80 צז[127פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים  ]  237סעיף 

 Go 80 פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים 

 Go 80 הגדרות  238סעיף 

 Go 82 תחילת תקופת התשלום  239סעיף 

 Go 82 [7מבוטח ]  240סעיף 
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 Go 82 סוגים מיוחדים  243סעיף 

 Go 82 2003[ הצמדת גמלאות תשס"ג 11קצבת זקנה ]  244סעיף 

 Go 83 [12גיל קצבת זקנה וקצבת זקנה יחסית ]  245סעיף 

 Go 83 תקופת אכשרה  246סעיף 

 Go 84 [17תלויים ]  247סעיף 

 Go 84 80תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל  א 247סעיף 

 Go 84 [18תוספת ותק ]  248סעיף 

 Go 84 [19תוספת דחיית קצבה ]  249סעיף 

 Go 84 מבוטח שחדל להיות זכאי  250סעיף 

 Go 84 א[20מבוטח שקיבל קצבת נכות ]  251סעיף 

 Go 85 גמלת שאירים  252סעיף 

 Go 85 גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית א 252סעיף 

 Go 85 [22תקופת אכשרה ]  253סעיף 

 Go 86 מענק ליתום שהגיע למצוות  254סעיף 

 Go 86 תשלום מענק  255סעיף 

 Go 86 עמה ילד אלמנה שהיה  256סעיף 

 Go 86 80תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל  א 256סעיף 

 Go 86 [24תוספת ותק ]  257סעיף 

 Go 86 גמלה ליותר מאלמנה אחת  258סעיף 

 Go 86 קצבה לילדים מנישואין קודמים  259סעיף 

 Go 86 חידוש זכות לקצבה  260סעיף 

 Go 87 [1ב, לוח ד'26זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת זקנה  ]  261סעיף 

 Go 87 אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו  262סעיף 

 Go 87 תשלום הקצבה לילדים  263סעיף 

 Go 87 סייג לתחולה  264סעיף 

 Go 87 הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום  265סעיף 

 Go 87 דמי קבורה בארץ  266סעיף 

 Go 88 דמי קבורה בחוץ לארץ  267סעיף 

 Go 88 ייג לאגרות קבורהס  268סעיף 

 Go 88 סייג לתחולה  269סעיף 

 Go 88 פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים 

 Go 88 הגדרות  270סעיף 

 Go 88 הזכות לתגמול  271סעיף 

 Go 88 ר התגמולשיעו  272סעיף 

 Go 89 עא[127שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת ]  273סעיף 

 Go 89 ם מיוחדיםחישוב התגמול במקרי  274סעיף 

 Go 89 חישוב התגמול למקבל דמי פגיעה א 274סעיף 

 Go 89 ימותתקנות נוספות ומשל  275סעיף 

 Go 89 עד[127תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול ]  276סעיף 

 Go 90 קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול  277סעיף 

 Go 90 תשלום מקדמה ע"י צה"ל  278סעיף 

 Go 90 תגמול בשירות נוסף במילואים  279סעיף 

 Go 90 העברת תגמול באמצעות מעביד  280סעיף 

 Go 90 ניכוי חוב  281סעיף 

 Go 90 הענקות  282סעיף 

 Go 91 המשך תשלומים לקופות ולקרנות  283סעיף 

 Go 91 מימון  284סעיף 

 Go 91 דיווח  285סעיף 

 Go 91 שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת  286סעיף 
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 Go 91 פרק י"ג: תגמולים למתנדבים 

 Go 91 מתנדב  287סעיף 

 Go 92 הגדרות  288סעיף 

 Go 92 הזכאות לגמלאות  289סעיף 

 Go 92 דרכי חישוב הגמלאות  290סעיף 

 Go 92 מימון  291סעיף 

 Go 92 העברת כספים לאוצר המדינה  292סעיף 

 Go 92 ארגונים מאושרים  293סעיף 

 Go 92 זכאים ישנים  294סעיף 

 Go 92 פיצויים בשל פגיעת מתנדב  295סעיף 

 Go 92 הוראות כלליות -פרק י"ד: גמלאות  

 Go 92 [128מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם ]  296סעיף 

 Go 93 הגשת תביעות  297סעיף 

 Go 93 גמלה בתוספת הפרשי הצמדה א 297סעיף 

 Go 93 ניכוי מקדמה או תשלום אחר ב 297סעיף 

 oG 93 החלטת המוסד בתביעות  298סעיף 

 Go 94 ועדת תביעות  299סעיף 

 Go 94 הרכב ועדת התביעות  300סעיף 

 Go 94 בדיקות רפואיות  301סעיף 

 Go 94 תשלום מקדמות  302סעיף 

 Go 94 מניעת העברת זכות לגמלה  303סעיף 

 Go 94 מינוי מקבל גמלה  304סעיף 

 Go 95 תשלום לבן זוג  305סעיף 

 Go 95 או למושב שיתופי תשלום לקיבוץ  306סעיף 

 Go 95 [137חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד ]  307סעיף 

 Go 95 חוב של גמלה  308 סעיף

 Go 95 תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים  309סעיף 

 Go 95 [ג137מענק במקרה פטירה ]  310סעיף 

 Go 96 פושט רגל  311סעיף 

 Go 96 קיזוז  312סעיף 

 Go 96 עיכוב תשלום קצבת ילדים  313סעיף 

 Go 96 ב[139ערעור ]  314סעיף 

 Go 96 החזרת גמלאות  315סעיף 

 Go 97 [141אי הפחתת קצבה ופקיעת זכות לקצבה  ]  316סעיף 

 Go 97 אופן תשלומן של גמלאות  317סעיף 

 Go 97 תחילת זכות  318סעיף 

 Go 97 שמירת זכויות  319סעיף 

 Go 97 גמלאות כפל  320סעיף 

 Go 98 ניכוי מקצבה  321סעיף 

 Go 98 סכום מרבי לתביעות תלויים ושאירים  322סעיף 

 Go 99 גמלאות בחירה  323סעיף 

 Go 99 [146הנמצא בחוץ לארץ ]  324סעיף 

 Go 99 תנאי לתשלום גמלה למי ששהה מחוץ לישראל א 324סעיף 

 Go 100 שלילת גמלה משוהה שלא כדין ב 324סעיף 

 Go 100 אסיר  325סעיף 

 Go 100 [148שלילת גמלה בגלל פשע ]  326סעיף 

 Go 100 סירת מידע מטעהמ  327סעיף 

 Go 101 [150זכות לתביעה ]  328סעיף 

 Go 101 זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה  329סעיף 
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 Go 102 חלוקת פיצויים מצד שלישי  330סעיף 

 Go 102 אין המעביד חב לצד שלישי  331סעיף 

 Go 102 גמלה לענין פיצויי נזיקין  332סעיף 

 Go 102 היוון  333סעיף 

 Go 102 פרק ט"ו: דמי ביטוח 

 Go 102 פרשנות  334סעיף 

 Go 102 הוראות יסוד  335סעיף 

 Go 102 תחומה של תקופת תשלום  336סעיף 

 Go 103 [159שיעור דמי ביטוח ]  337סעיף 

 Go 103 [160דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות ]  340סעיף 

 Go 103 א[160שיעורים מופחתים ]  341סעיף 

 Go 103 [161החייבים בתשלום דמי ביטוח ]  342סעיף 

 Go 104 דמי ביטוח מופחתים  343סעיף 

 Go 104 חישוב הכנסתו החודשית של עובד  344סעיף 

 Go 105 חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר  345סעיף 

 Go 106 הכנסה מפנסיה מוקדמת ב 345סעיף 

 Go 107 חישוב הכנסתו של מבוטח ברשות  346סעיף 

 Go 107 סמכות קביעה  347סעיף 

 Go 107 ב[167, 167סכום מרבי, סכום מזערי וסכום שלא יובא בחשבון  ]  348סעיף 

 Go 107 א[167שינוי לוח י"א ]  349סעיף 

 Go 107 הכנסות פטורות מדמי ביטוח  350סעיף 

 Go 108 [169פטור מתשלום דמי ביטוח ]  351סעיף 

 Go 109 תקנות בדבר הכנסות מסויימות  352סעיף 

 Go 109 [171מועד התשלום ]  353סעיף 

 Go 110 זקיפת תשלומים  354סעיף 

 Go 110 [173חובת דיווח וייחוס תשלומים ]  355סעיף 

 Go 110 קנס על אי הגשת דו"ח  356סעיף 

 Go 111 [174קביעת דמי ביטוח בהעדר דו"ח ]  357סעיף 

 Go 111 קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח  358סעיף 

 Go 111 ערר על קביעת דמי ביטוח  359סעיף 

 Go 111 שיטת גביה  360סעיף 

 Go 111 סמכות למתן הנחה  361סעיף 

 Go 111 החזרת תשלומי יתר  362סעיף 

 Go 112 מחיקת חוב דמי ביטוח  363סעיף 

 Go 112 תשלומי פיגורים  364סעיף 

 Go 112 שמירת זכות לגמלה  365סעיף 

 Go 112 הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור  366סעיף 

 Go 112 הקלות בגביית דמי ביטוח  367סעיף 

 Go 113 הסכם תשלומים  368סעיף 

 Go 113 אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח   אחריות המעביד  369סעיף 

 Go 113 א[185ויתור ]  370סעיף 

 Go 114 [186הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח ]  371סעיף 

 Go 114 ועדת שומה  372סעיף 

 Go 115 ניכוי מתשלומים אחרים  373סעיף 

 Go 115 מועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח א 373סעיף 

 Go 115 שונות פרק ט"ז: 

 Go 115 ביצוע אמנות  374סעיף 

 Go 115 הדדיות בביטוח אזרחי חוץ  375סעיף 

 Go 115 הוראות מיוחדות לשעת חירום  376סעיף 
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 Go 115 ביטוח חיילים  377סעיף 

 Go 115 הודעה לחייל משוחרר א 377סעיף 

 Go 115 א[192סוגים מיוחדים של מבוטחים ]  378סעיף 

 Go 116 ביטוח עובד זר המועסק באזור א 378 סעיף

 Go 117 רישום  379סעיף 

 Go 117 מבוטח שלא נרשם  380סעיף 

 Go 117 עיגול סכומים  381סעיף 

 Go 117 זקיפת תשלומים בחיובים אחדים  382סעיף 

 Go 117 פיקוח  383סעיף 

 Go 117 חובת עדכון פרטים א 383סעיף 

 Go 117 סמכות לדרוש ידיעות רשמיות  384סעיף 

 Go 117 קבלת מידע מרשות המסים בישראל א 384סעיף 

 Go 118 חישובי מועדים  385סעיף 

 Go 118 ייצוג בפני המוסד  386סעיף 

 Go 118 פרק י"ז: הענקות 

 Go 118 מתן הענקה  387ף סעי

 Go 118 מימון  388סעיף 

 Go 118 שינוי שיעור ההפרשה  389סעיף 

 Go 118 התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה  390סעיף 

 Go 119 פרק י"ח: בית הדין לעבודה 

 Go 119 סמכות בית דין אזורי  391סעיף 

 Go 119 בעלי הדין  392סעיף 

 Go 119 ובדתובענה של מעביד בהעדר תובענה של ע  393סעיף 

 Go 119 מניעת טיעון  394סעיף 

 Go 119 השתתפות בתקציב בית הדין לעבודה  395סעיף 

 Go 119 קביעת מועדים  396סעיף 

 Go 119 סיוע משפטי  397סעיף 

 Go 120 פרק י"ט: עונשין וביצוע 

 Go 120 עונשין  398סעיף 

 Go 121 בית המשפט המוסמך  399סעיף 

 Go 121 ביצוע  400סעיף 

 Go 121 העברת סמכויות  401סעיף 

 Go 121 תחילה  402סעיף 

 Go 121 הוראות מעבר ]  403סעיף 

 Go 121 הוראות מתמצות  404סעיף 

 Go 121 הוראה מיוחדת לגבי תושב קבע  405סעיף 

 Go 122 9הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף   406סעיף 

 Go 122 דמי הסתגלות מיוחדים וגמול פרישה   הוראות מיוחדות  407סעיף 

 Go 123 הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי 

 Go 123 חלק א' 

 Go 123 גיל הפרישה 

 Go 123 לגבר 

 Go 123 לאישה 

 Go 124 חלק ב' 

 Go 124 הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה 

 Go 124 אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א 

 Go 124 חלק ג' 

 Go 124 מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו 

 Go 124 חלק ד' 
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 Go 124 גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן 

 Go 125 חלק ה' 

 Go 125 א, מחמת גילהאישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י" 

 Go 125 הקצבת האוצר למוסד 

 Go 127 דמי לידה מרביים 

 Go 127 מכפלות של הסכום הבסיסי בעד ילד שלישי ואילך 

 Go 127 דמי פגיעה מרביים 

 Go 127 הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה' 

 Go 127 חישוב דמי אבטלה 

 Go 128 עבודה מועדפת ועבודה נדרשת 

 Go 129 הכנסה מרבית לענין קצבת זקנה 

 Go 132 ת תגמוליםהפחתות מתשלומים לקופ 

 Go 132 ארגונים מאושרים 

 Go 132 חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג 

 Go 139 לוח השוואה 
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 *1995-הולב[, תשנ"משסח ונמי ]הלאו טוחק הביחו

                                                      

ק מקום חוב באה . נוסח ז1.10.1995; תחילתו ביום 210' עמ 5.1995.15 מיום 1522ס' מתשנ"ה "ח סורסם פ* 
 .1991-שעה[, תשנ"א את]הור הלאומיח הביטו וחוק 1968-שכ"ח[, תנוסח משולבהלאומי ] חטוביה

( )ב3בסעיף  1תיקון מס'  – (418עמ'  2389"ח תשנ"ה מס' ה) 353' מע 19.7.1995מיום  1533ס' שנ"ה מת חס"קן תו
 383עמ'  10.9.1996יום מ 6001מס'  ו"ח תשנ"סת"ט  .1995-תשנ"ה(, 105' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מסל

 ; ר' שם לענין תחילה ותחולה.8בסעיף 

ק חול 4בסעיף  2תיקון מס'  –( 499עמ'  2409"ח תשנ"ה מס' ה) 372מ' ע 25.7.1995ם וימ 1534' סה מ"ח תשנ"ס
יום מ 1600מס'  ו"ח תשנ"סת"ט  .1.11.1995 יוםבתחילתו ; 1995-(, תשנ"ה104תיקון מס' מי )ואלוח ההביט

 .11, 3, 2בסעיפים  382עמ'  10.9.1996

וק חל 3בסעיף  3תיקון מס'  –( 486עמ'  2405"ח תשנ"ה מס' ה) 376עמ'  3.8.1995 םומי 1535מס'  ה"ח תשנ"ס
, 1בסעיפים  382עמ'  10.9.1996יום מ 1600מס'  ו"ח תשנ"סת"ט  .1995-נ"השת ,(106' הביטוח הלאומי )תיקון מס

 ; ר' שם לענין תחילה ותחולה.4-7

 [3]במקור מס'  4תיקון מס'  –( 413עמ'  2388"ח תשנ"ה מס' ה) 793עמ'  3.8.1995 םיומ 3515' מס ה"תשנח "ס
 1600מס'  ו"ח תשנ"סת"ט  .1.1.1995; תחילתו ביום 1995-תשנ"ה ,(15מס' קביל )תיקון ס מק מחו( לב)3בסעיף 

 .10בסעיף  383עמ'  10.9.1996יום מ

 [4]במקור מס'  5תיקון מס'  –( 498עמ'  2409 "ח תשנ"ה מס'ה) 436' עמ 10.8.1995ם ומי 1540מס'  ה"ח תשנ"ס
 1600מס'  ו"ח תשנ"סת"ט  .1.9.1995; תחילתו ביום 1995-תשנ"ה ,(108' תיקון מס)הביטוח הלאומי לחוק  3 בסעיף

 .9בסעיף  383עמ'  10.9.1996יום מ

 [5]במקור מס'  6תיקון מס'  –( 172עמ'  2334"ח תשנ"ה מס' ה) 438עמ'  10.8.1995 םומי 1540מס'  ה"ח תשנ"ס
עמ'  10.9.1996יום מ 1600מס'  ו"ח תשנ"ס. ת"ט 1995-, תשנ"הםהעולות מי אוידים לחסולק התגמחול 14בסעיף 

 .11בסעיף  384

; תחילתו ביום 7תיקון מס'  –( 126עמ'  2433ה"ח תשנ"ו מס' ) 127מ' ע 8.3.1996 םומי 1571ס' מ ו"ח תשנ"ס
לענין הוראת שעה והוראה מיוחדת.  18לענין תחולה והוראת מעבר וסעיף  17]כפי שתוקן[,  16ור' סעיפים  1.1.1996

 94עמ'  16.11.2008מיום  2191ס"ח תשס"ט מס' . תוקן 9בפרט  387עמ'  10.9.1996יום מ 1600מס' ת"ט דפוס 
ס"ח . 1.1.1996; תחילתו ביום 2008-)תיקון( תשס"ט 7תיקון מס'  –( 472עמ'  374ה"ח הממשלה תשס"ח מס' )

( 2)תיקון מס'  7תיקון מס'  –( 109עמ'  443ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 283עמ'  1.4.2012מיום  2349תשע"ב מס' 
 לענין תחולה והוראת מעבר. 7ור' סעיף  1.1.2013; תחילתו ביום 2012-תשע"ב

; תחילתו שישה 8תיקון מס'  –( 322עמ'  2466"ח תשנ"ו מס' ה) 113מ' ע 8.3.1996ום מי 1571מס'  ו"שנח ת"ס
 לענין תחולה. 2חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 

 7, 6; ר' סעיפים 9תיקון מס'  –( 220עמ'  2444"ח תשנ"ו מס' ה) 164מ' ע 8.3.1996ם ומי 1574 מס' ו"ח תשנ"ס
 לענין תחילה ותחולה.

ק חול 23בסעיף  10תיקון מס'  –( 260עמ'  2456"ח תשנ"ו מס' ה) 181עמ'  7.3.19961 םומי 1577מס'  ו"ח תשנ"ס
 . 1996-וד(, תשנ"ויילהמד עומ םעוברים )אישור הסכת לנשיא יםהסכמ

לענין  3; ר' סעיף 11תיקון מס'  –( 538עמ'  2498ה"ח תשנ"ו מס' ) 189' עמ 17.3.1996יום מ 1577ס' מ ו"ח תשנ"ס
 תחילה.

 .שנעשו במקור כתיקונים עקיפים 6עד מס'  1קיבוץ תיקונים מס'  – 382עמ'  10.9.1996יום מ 1600מס'  ו"ח תשנ"ס

ק חול 20 ףיבסע 12תיקון מס'  – (12עמ'  2556"ח תשנ"ז מס' ה) 34מ' ע 7.1.1997 םמיו 1607מס'  ז"ח תשנ"ס
 ור' 1.1.1997; תחילתו ביום 1996-(, תשנ"ז1997)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת  הינדהמשק במ יםדרהס

 תחולה. ןיענל 21יף עס

 .13תיקון מס'  –( 160עמ'  2579"ח תשנ"ז מס' ה) 92מ' ע 20.3.1997ם וימ 1617מס'  ז"ח תשנ"ס

לענין  6; ר' סעיף 14תיקון מס'  –( 254עמ'  2602"ח תשנ"ז מס' ה) 152' עמ 10.4.1997 וםימ 1623מס'  ז"ח תשנ"ס
 תחילה ותחולה.

 .15תיקון מס'  –( 194עמ'  2589"ח תשנ"ו מס' ה) 154עמ'  10.4.1997 וםימ 1623מס'  ז"ח תשנ"ס

לענין  6; ר' סעיף 16תיקון מס'  –( 123עמ'  2575"ח תשנ"ז מס' ה) 164עמ'  10.6.1997 םמיו 1625' סז מ"ח תשנ"ס
 .תחילה ותחולה

; תחילתו ביום 17מס'  תיקון –( 344עמ'  2619"ח תשנ"ז מס' ה) 166עמ'  10.6.1997 םומי 1625מס'  ז"ח תשנ"ס
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.7.1997

לחוק  2יף עבס 18תיקון מס'  – (397עמ'  2474"ח תשנ"ו מס' ה) 219עמ'  5.8.1997 וםמי 5163מס'  ז"ח תשנ"ס
שס"א מס' ת "חס. תוקן 1.5.2007עד יום  1.5.1998תוקפו מיום ; 1997-שנ"זהוראת שעה(, ת( )14)מס'  יםודת נשעב

( 14עבודת נשים )תיקון מס'  קלחו 2בסעיף ( 648עמ'  3009ה"ח תשס"א מס' ) 516עמ'  7.8.2001מיום  1805
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ס"ח  לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 4)תיקון(; ר' סעיף  18תיקון מס'  – 2001-שעה( )תיקון(, תשס"את )הורא

לחוק עבודת נשים  2( בסעיף 436עמ'  102"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 425עמ'  30.6.2004מיום  1946תשס"ד מס' 
(; תחילתו ביום 2ס' ( )תיקון מ18)תיקון מס'  – 2004-(, תשס"ד2( )הוראת שעה( )תיקון מס' 14)תיקון מס' 

 )ב( לענין תחילה ותחולה.4ור' סעיף  1.5.2004

לענין  20ור' סעיף  19תיקון מס'  –( 285עמ'  2608' מס "זתשנח "ה) 96' מע 15.1.1998מיום  1646מס'  "חח תשנ"ס
 –( 364עמ'  2799 'מסט "תשנ חה") 78מ' ע 7.2.1999ם ומי 1701' סט מ"ח תשנ"סתחולה והוראת מעבר. תוקן 

 לענין תחולה. 1999-(, תשנ"ט33לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  6)תיקון( בסעיף  19תיקון מס' 

ק חוב 9בסעיף  20תיקון מס'  – (20עמ'  2650ה"ח תשנ"ח מס' ) 57' מע 15.1.1998 םומי 1645ס' מ ח"תשנ ס"ח
; תחילתו 1998-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ח 1998תקציב לשנת הכספים ה ידעי והתעסוקה ולהשגתה הצמיח רתלהגב
 ( לענין תחולה. 3)46ור' סעיף  1.1.1998ביום 

, 346מ' ע 2620ה"ח תשנ"ז מס' , 392עמ'  2629ה"ח תשנ"ז מס' ) 115עמ'  5.2.1998 םומי 1650מס'  ח"ח תשנ"ס
ר' ; 1998-תשנ"ח ,(15ס' נשים )תיקון מת עבוד קחול 5בסעיף  21תיקון מס'  –( 354עמ'  2623ה"ח תשנ"ז מס' 

 לענין תחילה ותחולה.  6סעיף 

ק חול 2בסעיף  22תיקון מס'  –( 363עמ'  2625ה"ח תשנ"ז מס' ) 134עמ'  16.2.1998 םומי 1655ס' מח "תשנ חס"
 .1998-ן )תיקוני חקיקה(, תשנ"חובשחו ןדי תגשהמועד ת דחיי

; תחילתו ביום 23תיקון מס'  –( 490עמ'  2642' שנ"ז מסת חה") 135מ' ע 16.2.1998 םומי 1655מס'  ח"ח תשנ"ס
1.3.1998. 

 חוקל 2 עיףסב 24תיקון מס'  –( 118עמ'  2660ה"ח תשנ"ח מס' ) 136עמ'  16.2.1998 וםימ 1655מס' נ"ח ח תש"ס
 .1998-תשנ"ח ,(16ס' נשים )תיקון מת דועב

לענין  5; ר' סעיף 25תיקון מס'  –( 418עמ'  2633 מס'ז נ"תש ה"ח) 234מ' ע 29.5.1998 םומי 1668מס'  ח"ח תשנ"ס
 .תחילה ותחולה

 7; ר' סעיף 26תיקון מס'  –( 198' מע 2681' סמ שנ"חת ח"ה) 234' מע 29.5.1998 יוםמ 1668' סח מ"ח תשנ"ס
 לענין תחילה ותחולה.

; תחילתו ביום 27תיקון מס'  –( 334מ' ע 2708' מסח "נתש"ח ה) 252עמ'  7.7.1998ם ומי 1672מס'  ח"ח תשנ"ס
 .לענין תחולה 3ור' סעיף  1.8.1998

 םוביו ילתחת; 28תיקון מס'  –( 350עמ'  2713מס' שנ"ח ת ה"ח) 301עמ'  30.7.1998 םומי 1679מס'  ח"ח תשנ"ס
1.1.1999. 

יום ב תחילתו; 29תיקון מס'  –( 334' מע 2708' מס "חשנת חה") 378עמ'  8.9.1998ם יומ 1688' מס ח"ח תשנ"ס
 .1.1.1999יום ב תחילתו; 66' מע 21.1.1999 םומי 1699' מס ט"תשנ ח"סלענין תחולה. ת"ט  2ור' סעיף  1.1.1999

 7, 6; ר' סעיפים 30תיקון מס'  –( 101עמ'  2758' מס נ"טשת ה"ח) 30' מע 9.12.1998ם מיו 1694' מס "טשנת חס"
 לענין תחילה ותחולה.

; תחילתו ביום 31תיקון מס'  –( 120עמ'  2764' שנ"ט מסח תה") 68עמ'  31.1.1999 םומי 1700מס'  ט"ח תשנ"ס
 לענין תחולה. 5ור' סעיף  1.1.1999

; תחילתו ביום 32תיקון מס'  –( 364מ' ע 2799' מסט "תשנ חה") 77מ' ע 7.2.1999ם ומי 1701' סט מ"ח תשנ"ס
1.3.1999. 

; תחילתו ביום 33תיקון מס'  –( 364מ' ע 2799מס'  נ"טתשה"ח ) 78' מע 7.2.1999 םומי 1701מס'  ט"ח תשנ"ס
 לענין תחולה. 7ור' סעיף  1.3.1999

 .1.1.1999יום ב תחילתו; 1999-ט"( תשנ"אח יולוי צו )שינ – 350עמ'  12.2.1999 םומי 5951מס'  ט"ת תשנ"ק

ק חול 20בסעיף  34תיקון מס'  –( 230עמ'  2785ה"ח תשנ"ט מס' ) 99' עמ 15.2.1999ם וימ 1704מס'  ט"ח תשנ"ס
-תשנ"ט(, 1999ית לשנת הכספים כללות הכניציב והמדיחקיקה להשגת יעדי התק מדינה )תיקוניה ם במשקריההסד
 לענין הוראות שעה. 23לענין הוראות מעבר וסעיף  40לענין תחילה, ס'  38ר' סעיף  ;1999

ק חול 376בסעיף  35תיקון מס'  – (2עמ'  2432ה"ח תשנ"ו מס' ) 256' עמ 27.5.1999 םומי 1711מס'  ט"נשת ח"ס
 .1.2.2000תחילתו ביום ; 1999-, תשנ"טותהחבר

ת"ט ס"ח תשס"ג  .36תיקון מס'  –( 156' עמ 2834ס מס' תש"ח "ה) 64' עמ 10.1.2000יום מ 1723ס' מ ח תש"ס"ס
 .380עמ'  3.4.2003מיום  1889מס' 

ק לחו 2בסעיף  37תיקון מס'  –( 68עמ'  2824ה"ח תש"ס מס' ) 66מ' ע 10.1.2000 םוימ 1724מס'  סח תש""ס
(, 2000שנת התקציב ל ליתלככהת יוינדתקציב והמה יעדי תגששראל )תיקוני חקיקה להידינת ק מם במשדריההס

 . לענין תחולה 3ור' סעיף  1.1.2000; תחילתו ביום 2000-ש"סת

; תחילתו ביום 38תיקון מס'  –( 234' מע 2846ס מס' ש"ת)ה"ח  132' מע 17.3.2000ם וימ 1732ס' מ תש"ס ח"ס
1.4.2000. 

 "סתשי"פ . ת"ט 1.1.2000; תחילתה ביום 2000-הודעה תש"ס – 3237מ' ע 4.2000.11ם ומי 4871' סמ ש"סי"פ ת
 .3952' מע 00015.6.2 יוםמ 4893ס' מ

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1946.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1946.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1946.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0102.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1646.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2608.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1701.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2799.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1645.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2650.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1650.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2629.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2620.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2623.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1655.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2625.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1655.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2642.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1655.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2660.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1668.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2633.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1668.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2681.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1672.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2708.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1679.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2713.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1688.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2708.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1699.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1694.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2758.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1700.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2764.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1701.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2799.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1701.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2799.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-5951.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1704.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2785.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1711.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2432.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1723.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2834.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1724.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2824.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1732.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-4871.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-4893.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-4893.pdf


 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

14 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

                                                      

; תחילתו ביום 39תיקון מס'  –( 382עמ'  2873"ס מס' שת ה"ח) 268עמ'  13.8.2000 םמיו 1751ס' מ סח תש""ס
 לענין תחולה. 5ור' סעיף  1.9.2000

יום ב תחילתו; 40תיקון מס'  –( 473מ' ע 2894' סש"ס מה"ח ת) 269מ' ע 13.8.2000 םמיו 1751ס' מ "סח תש"ס
 7.11.2000מיום  1754' מסא ס"תשח ס"ט ת". תחילה ולאחריוה םוי דהמשתלמת בע גמלהל ע יחולא והו 1.1.2001

 .2' עמ

ות שפחלמ עויס) 41תיקון מס'  –( 316מ' ע 2856ס מס' תש"ח ")ה 2עמ'  7.11.2000 םומי 1754מס'  א"ח תשס"ס
 לענין תחולה.  4ור' סעיף  1.9.2000תחילתו ביום ; 2000-ילדים(, תשס"א כותובר

 .2001-הודעה תשס"א – 1713' מע 21.2.2001ום ימ 4964ס' "א משסי"פ ת

ק חול 24בסעיף  42תיקון מס'  –( 56עמ'  2929"ח תשס"א מס' ה) 233עמ'  4.4.2001 םומי 1786מס'  א"ח תשס"ס
-"אשס(, ת2001לשנת הכספים  מדיניות הכלכליתהו ביצקתה עדיי שגתהה ליקקי חנקוינה )תיהמד ם במשקריההסד
 לענין תחולה.  25ור' סעיף  1.1.2001; תחילתו ביום 2001

יום ב תחילתו; 43תיקון מס'  –( 606עמ'  2996"ח תשס"א מס' ה) 396עמ'  200114.6. מיום 1792מס'  א"ח תשס"ס
 ריו.חאלו 1.6.2001מי שבוצע ביום וי-שירות חד עדשתלם בהממול גת ול עלחהוא יו 1.7.2001

 וםמים מיי 30 תחילתו; 44תיקון מס'  –( 2937' מס אתשס" חה") 428עמ'  11.7.2001 מיום 1797מס'  ח תשס"א"ס
 .לענין תחולה 6ור' סעיף  ופרסומ

ק חול 2בסעיף  45תיקון מס'  – (758עמ'  3026"ח תשס"א מס' ה) 522' מע 7.8.2001יום מ 1806מס' א "ח תשס"ס
 .לענין תחולה 5; ר' סעיף 2001-שס"אתעה(, בנים( )הוראת של תינויסיית נכנ)ת תבונדהתי בומת לאשירו

יום ב תחילתו; 46תיקון מס'  –( 738עמ'  3020"ח תשס"א מס' ה) 101עמ'  21.1.2002 םיומ 1824' סס"ב משת ס"ח
1.9.2002. 

לענין  5; ר' סעיף 47תיקון מס'  –( 26עמ'  3043 ה"ח תשס"ב מס') 143מ' ע 14.2.2002ם יומ 1830מס'  "בח תשס"ס
 תחילה ותחולה.

, 205עמ'  3065"ח תשס"ב מס' ה, 16עמ'  3043"ח תשס"ב מס' ה) 168עמ'  17.2.2002 םומי 1831מס'  ב"ח תשס"ס
 הנימשק המדבסדרים הלחוק ה 38-36 בסעיפים 2002-הוראת שעה תשס"ב –( 224עמ'  3072"ח תשס"ב מס' ה
; תחולתה מיום 2002-ס"ב(, תש2002 יםות הכלכלית לשנת הכספיי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיננוקית)

ס' )ה"ח הממשלה תשס"ג מ 492עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' . תוקנה 31.12.2002עד יום  1.3.2002
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  98( בסעיף 262עמ'  25

 .2003-(, תשס"ג2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 
והוראות שעה  48תיקון מס'  – (534עמ'  3115"ח תשס"ב מס' ה) 430' עמ 2002.16.6 יוםמ 1850' סס"ב משח ת"ס

 ותנידיהמו יבהתקצ עדייכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת ה החירוםת ק תכניחול 7-10בסעיפים  2002-( תשס"ב2)מס' 
לענין הוראת שעה  10ור' סעיף  1.7.2002; תחילתו ביום 2002-בס"תש(, 2003-ו 2002ם פיכסה כלכלית לשנותה

עמ'  4ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 195עמ'  29.12.2002מיום  1882ס"ח תשס"ג מס' תוקן  .לענין תחולה 39וסעיף 
לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת  51( בסעיף 18

עמ'  25)ה"ח הממשלה תשס"ג מס'  493עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' . 2002-(, תשס"ג2003הכספים 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית  99( בסעיף 262

ה"ח הממשלה ) 371עמ'  13.7.2006מיום  2061ס"ח תשס"ו מס' . 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003לשנות הכספים 
. 1.7.2006; תחילתו ביום 2006-(, תשס"ו86לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  4( בסעיף 520עמ'  248תשס"ו מס' 

לחוק הסדרים  7( בסעיף 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 54עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
; 2007-ז(, תשס"2007ם במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי

 .1.1.2007תחילתו ביום 

; תחילתו ביום 50ס' מ תיקון –( 530מ' ע 3113' תשס"ב מס ח"ה) 487' עמ 24.7.2002ום מי 1859"ב מס' ס"ח תשס
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.11.2002

; תחילתו ביום 51ס' מתיקון  –( 4' עמ 3038"ח תשס"ב מס' ה) 488עמ'  24.7.2002ום מי 1859"ב מס' ח תשסס"
 לענין תחולה. 4ור' סעיף  1.8.2002

; תחילתו ביום 52ס' מתיקון  –( 476עמ'  1093ס"ב מס' שת חה") 488מ' ע 24.7.2002 םומי 1859"ב מס' שסת חס"
1.8.2002. 

; תחילתו ביום 53מס'  ןוקית – (604עמ'  3123ס' משס"ב תה"ח ) 516' עמ 1.8.2002 וםמי 1862שס"ב מס' ת "חס
1.9.2002. 

' סמתיקון  – (860עמ'  1643מס'  ,833עמ'  3157ס' מ ב"ס"ח תשה) 517עמ'  1.8.2002 יוםמ 1862' ס"ב מסשת ח"ס
. תוקן 1.12.2002ם מיו לענין תחולה. גמלאות לפי התיקון ישולמו לראשונה 12ור' סעיף  1.9.2002תו ביום ליחת. 54

)תיקון(  54תיקון מס'  –( 910עמ'  329ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 671עמ'  27.7.2008מיום  2169ס"ח תשס"ח מס' 
תחולה והוראות לענין  15ור' סעיף  1.8.2008(; תחילתו ביום 109לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  14בסעיף 
 מעבר.

שעה  תארוהו 55' סמן וקית –( 756 עמ' 3152ס' ב מ"שסת ה"ח) 519' מע 1.8.2002ם מיו 1862מס'  ב"סתשח ס"
מיום  1882ח תשס"ג מס' "ס. תוקן 31.3.2004עד יום  10.8.2002; תוקף הוראת השעה מיום 2002-( תשס"ב3)מס' 
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לחוק  27( )תיקון( בסעיף 3הוראת שעה )מס'  –( 18עמ'  4ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 175מ' ע 0229.12.20
-ס"גש(, ת2003ם יפהכס רים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנתדסהה

הוראת שעה  –( 634עמ'  57ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 576עמ'  15.9.2003מיום  1905ס' ס"ח תשס"ג מ. 2002
 .2003-לחוק הביטוח הלאומי )תיקוני חקיקה(, תשס"ג 2( בסעיף 2( )תיקון מס' 3)מס' 

והוראת  56 ס'תיקון מ –( 770עמ'  3156ה"ח תשס"ב מס' ) 580, 577עמ'  4.8.2002יום מ 1863' סמ ב"סשת ח"ס
; ר' סעיף 2002-"בשסת(, 132' סמ) סהכנה מסת פקוד ןוקלתי קולח 88, 78פים יעסב 2002-( תשס"ב4שעה )מס' 

עמ'  15ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 141עמ'  18.12.2002מיום  1881ס' מח תשס"ג "ס)יב( לענין תחולה. תוקן 89
 .2002-ג( )תיקון(, תשס"132ס הכנסה )מס' דת מלחוק לתיקון פקו 36( בסעיף 176

 .1.7.2002ם ; תחילתו ביו2002-צו תשס"ב – 1258עמ'  22.8.2002מיום  6192ק"ת תשס"ב מס' 

לחוק  2בסעיף  57מס'  ןוקית –( 864עמ'  3165ה"ח תשס"ב מס' ) 63עמ'  20.11.2002מיום  1874שס"ג מס' ת "חס
 .1.12.2002; תחילתו ביום 2002-ס"גש(, ת23ס' מ)תיקון  עבודת נשים

; תחילתו 58תיקון מס'  –( 131עמ'  5ס"ג מס' ה"ח הממשלה תש) 94עמ'  21.11.2002מיום  1876ס"ח תשס"ג מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  1.12.2002ביום 

והוראת שעה.  59תיקון מס'  –( 647עמ'  3009)ה"ח תשס"א מס'  98עמ'  21.11.2002מיום  1877ס"ח תשס"ג מס' 
לחוק  61( בסעיף 262עמ'  25)ה"ח הממשלה תשס"ג מס'  458עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' תוקן 

-ו 2003התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 .2003-"ג(, תשס2004

 24בסעיף  60ון מס' קתי –( 18עמ'  4ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 175מ' ע 0229.12.20מיום  1882ח תשס"ג מס' "ס
(, 2003ם יפהכס משק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנתרים בדסהלחוק ה

 לענין תחילה ותחולה. 25; ר' סעיף 2002-ס"גשת

 58בסעיף  61תיקון מס'  –( 262עמ'  25)ה"ח הממשלה תשס"ג מס'  458עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

-הצמדת גמלאות תשס"ג – 66לתיקון לענין תחילה ותחולה. ר' שם סעיף  59; ר' סעיף 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003
ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 147עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' קן )תו 1.1.2006; תחילתן ביום 2003

 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  114בסעיף  2004-הצמדה גמלאות )תיקון( תשס"ד –( 52עמ'  64
 .1.6.2003; תחילתו ביום 262עמ'  2.3.2006מיום  2053ס"ח תשס"ו מס' (. ת"ט 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד

; תחילתו 63תיקון מס'  –( 524עמ'  39ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 538עמ'  6.8.2003מיום  1900ס"ח תשס"ג מס' 
 .1.10.2003ביום 

 1בסעיף  65תיקון מס'  –( 634עמ'  57ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 576עמ'  15.9.2003מיום  1905ס"ח תשס"ג מס' 
 .31.8.2003התיקון מיום ; תחילת 2003-לחוק הביטוח הלאומי )תיקוני חקיקה(, תשס"ג

 29בסעיף  66תיקון מס'  –( 201עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 58עמ'  18.1.2004מיום  1919ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין תחולה. 33; ר' סעיף 1.4.2004; תחילתו ביום 2004-לחוק גיל פרישה, תשס"ד

 15בסעיף  67תיקון מס'  –( 52עמ'  64ממשלה תשס"ד מס' ה"ח ה) 92עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
 .1.3.2006; תחילתו ביום 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

והוראת  68תיקון מס'  –( 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 95עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
; תחילתו ביום 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  28, 27שעה בסעיפים 

לענין תחילה, תחולה ותוקף;  63-65לענין הוראת שעה וסעיפים  62לענין תחולה. ר' סעיף  30ור' סעיף  1.1.2004
 396עמ'  26.7.2007מיום  2104ס"ח תשס"ז מס' . הוראת שעה תוקנה 31.12.2009עד יום  1.8.2005תוקפו מיום 

)תיקוני חקיקה(  2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  7( בסעיף 743עמ'  318ה"ח הממשלה תשס"ז מס' )
ס"ח תשס"ט  ותחולתו על גמלה המשתלמת בעד יום זה ואילך. 1.8.2007; תחילתו ביום 2007-(, תשס"ז5)תיקון מס' 

( 2הוראת שעה )תיקון מס'  –( 547, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 290עמ'  29.7.2009מיום  2205מס' 
ס"ח תש"ע . 2009-(, תשס"ט6)תיקוני חקיקה( )תיקון מס'  2004 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1בסעיף 

( 3הוראת שעה )תיקון מס'  –( 547, 348' עמ 436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 300עמ'  31.12.2009מיום  2221מס' 
 .2009-(, תש"ע7)תיקוני חקיקה( )תיקון מס'  2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  1בסעיף 

; תחילתו 69תיקון מס'  –( 576עמ'  46ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 286עמ'  5.2.2004מיום  1923ס"ח תשס"ד מס' 
והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום זה או לאחריו, אולם המענק לפיו ישולם לראשונה בתום ארבעה  1.1.2004ביום 

 נין תחולה.לע 2חודשים מיום פרסום התיקון; ר' סעיף 

; תחילתו 70תיקון מס'  –( 43עמ'  36ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 337עמ'  30.3.2004מיום  1933ס"ח תשס"ד מס' 
 א יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום זה או לאחריו.והו 1.6.2004ביום 

 2בסעיף  71תיקון מס'  –( 105עמ'  27הכנסת תשס"ג מס'  ה"ח) 345עמ'  31.3.2004מיום  1934ס"ח תשס"ד מס' 
 .1.4.2004; תחילתו ביום 2004-(, תשס"ד25לחוק עבודת נשים )תיקון מס' 

והוראת  72תיקון מס'  –( 338עמ'  80ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 391עמ'  9.6.2004מיום  1941ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין תחילה ותחולה. 2שעה; ר' סעיף 

 18בסעיף  73תיקון מס'  –( 78עמ'  42ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 397עמ'  17.6.2004מיום  1942ס"ח תשס"ד מס' 
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 .2004-(, תשס"ד11לחוק משכן הכנסת ורחבתו )תיקון מס' 

; תחילתו 74תיקון מס'  –( 368עמ'  92ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 445עמ'  11.7.2004מיום  1949ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.8.2004ביום 

; תחילתו 75תיקון מס'  –( 134עמ'  47ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 486עמ'  1.8.2004מיום  1953ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.9.2004ביום 

; תחילתו 76תיקון מס'  –( 486עמ'  106ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 487עמ'  1.8.2004מיום  1953ס"ח תשס"ד מס' 
 והוא יחול על דמי ביטוח בעד יום זה ואילך. 1.1.2004ביום 

 .77תיקון מס'  –( 22עמ'  56ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 95עמ'  17.1.2005מיום  1974ס"ח תשס"ה מס' 

בסעיף  78תיקון מס'  –( 2עמ'  130ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 189עמ'  18.2.2005מיום  1982ס"ח תשס"ה מס' 
 .2005-לחוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה 147

בסעיף  79תיקון מס'  –( 354עמ'  143ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 346עמ'  11.4.2005מיום  1997ס"ח תשס"ה מס' 
לענין תחילה,  3-7; ר' סעיפים 2005-וני חקיקה(, תשס"ה)תיק 2005לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  2

ה"ח הממשלה תשס"ו ) 307עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה. תוקן 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית  4( בסעיף 298עמ'  236מס' 

 .1.7.2006; תחילתו ביום 2006-(, תשס"ו2006לשנת הכספים 

 2בסעיף  80תיקון מס'  –( 118עמ'  71ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 464עמ'  6.6.2005מיום  2002ה מס' ס"ח תשס"
ם זה והוא יחול לגבי לידה שאירעה מיו 1.10.2005; תחילתו ביום 2005-(, תשס"ה28לחוק עבודות נשים )תיקון מס' 

 ואילך.

; תחילתו 81תיקון מס'  –( 196עמ'  88ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 727עמ'  1.8.2005מיום  2018ס"ח תשס"ה מס' 
 .1.10.2005ביום 

בסעיף  82תיקון מס'  –( 914עמ'  186ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 809עמ'  10.8.2005מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' 
)כ( לענין תחילה 80ור' סעיף  1.1.2006; תחילתו ביום 2005-(, תשס"ה147ודת מס הכנסה )מס' לחוק לתיקון פק 66

 ותחולה.

הוראת  83תיקון מס'  –( 505עמ'  149ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 24עמ'  28.11.2005מיום  2036ס"ח תשס"ו מס' 
ה"ח ) 407עמ'  3.3.2010מיום  2232ס"ח תש"ע מס' )תוקן  28.3.2012עד יום  28.9.2006שעה; תוקפה מיום 
 (.29.9.2009; תחילתו ביום 2010-הוראת שעה )תיקון( תש"ע 83תיקון מס'  –( 162עמ'  474הממשלה תש"ע מס' 

בסעיף  84תיקון מס'  –( 324עמ'  142ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 202עמ'  3.1.2006מיום  2049ס"ח תשס"ו מס' 
 .2006-לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, תשס"ו 81

בסעיף  85תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 306עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' 
(, 2006לית לשנת הכספים לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכ 2

 לענין תחילה ותחולה. 3; ר' סעיף 2006-תשס"ו

; 86תיקון מס'  –( 520עמ'  248תשס"ו מס' ה"ח הממשלה ) 370עמ'  13.7.2006מיום  2061ס"ח תשס"ו מס' 
 לענין תחולה. 5ור' סעיף  1.7.2006תחילתו ביום 

; 87תיקון מס'  –( 536עמ'  251"ח הממשלה תשס"ו מס' ה) 384עמ'  24.7.2006מיום  2062ס"ח תשס"ו מס' 
 )ב( מיום תחילתו.68תחולתו על גמלאות המשתלמות לפי סעיף 

בסעיף  88תיקון מס'  –( 528עמ'  250)ה"ח הממשלה תשס"ו מס'  386עמ'  24.7.2006מיום  2062ס"ח תשס"ו מס' 
לענין  5ור' סעיף  1.9.2006; תחילתו ביום 2006-לחוק שירות לאומי בהתנדבות לבנים )תיקוני חקיקה(, תשס"ו 1

 הוראות מעבר.

 2בסעיף  89תיקון מס'  –( 16עמ'  260ס"ז מס' )ה"ח הממשלה תש 52עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
(, 2007לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 לענין תחילה, תחולה והוראת שעה. 4, 3; ר' סעיפים 2007-זתשס"

 9בסעיף  90תיקון מס'  –( 16עמ'  260"ח הממשלה תשס"ז מס' ה) 54עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
(, 2007ם לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי

 לענין הוראת שעה. 10ור' סעיף  1.1.2007; תחילתו ביום 2007-תשס"ז

; תחולתו 91תיקון מס'  –( 213עמ'  226לה תשס"ו מס' "ח הממשה) 92עמ'  23.1.2007מיום  2079ס"ח תשס"ז מס' 
 משנת הלימודים תשס"ח.

)הוראת  92תיקון מס'  –( 570עמ'  164לה תשס"ה מס' "ח הממשה) 108עמ'  1.2.2007מיום  2080ס"ח תשס"ז מס' 
 .31.5.2009עד יום  1.6.2007שעה(; תחולתו ביום 

; תחילתו 93תיקון מס'  –( 164עמ'  266"ח הממשלה תשס"ז מס' ה) 112עמ'  6.2.2007מיום  2081ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.3.2007ביום 

 2בסעיף  94תיקון מס'  –( 152עמ'  145ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 306עמ'  8.5.2007מיום  2094ס"ח תשס"ז מס' 
 ; תחולתו על עובדת שיצאה לחופשת לידה מיום פרסומו.2007-(, תשס"ז37לחוק עבודת נשים )תיקון מס' 
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; תחילתו 95תיקון מס'  –( 23עמ'  56ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 317עמ'  30.5.2007מיום  2096מס'  ס"ח תשס"ז
 ותחולתו על פשע שבוצע מאותו יום. 1.6.2007ביום 

; תחילתו 96תיקון מס'  –( 159עמ'  147ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 360עמ'  21.6.2007מיום  2099ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.7.2007ביום 

בסעיף  97תיקון מס'  –( 610עמ'  297ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 361עמ'  21.6.2007מיום  2099ס"ח תשס"ז מס' 
 .1.5.2007יום ; תחילתו ב2007-(, תשס"ז38לחוק עבודת נשים )תיקון מס'  2

; תחילתו 98תיקון מס'  –( 680עמ'  310ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 431עמ'  2.8.2007מיום  2107ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  27.5.2007ביום 

בסעיף  99תיקון מס'  –( 200עמ'  226ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 443עמ'  7.8.2007מיום  2108ס"ח תשס"ז מס' 
 )ג( לענין תחולה.17ימים מיום פרסומו ור' סעיף  30; תחילתו 2007-(, תשס"ז39לחוק עבודת נשים )תיקון מס'  15

 14הוראת שעה בסעיף  –( 140עמ'  143"ח הכנסת תשס"ז מס' ה) 453עמ'  8.8.2007מיום  2109ס"ח תשס"ז מס' 
ימים מיום  60; תחילתה 2007-לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, תשס"ז

ה"ח הממשלה ) 592מ' ע 2.8.2012מיום  2374פרסומה ותוקפה לעשר שנים מיום פרסומה )תוקנה ס"ח תשע"ב מס' 
 (.2012-הוראת שעה )תיקון( תשע"ב –( 1220עמ'  709תשע"ב מס' 

; 100תיקון מס'  –( 828עמ'  322ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 23עמ'  1.11.2007מיום  2115ס"ח תשס"ח מס' 
 .1.6.2007תחילתו ביום 

 2בסעיף  101תיקון מס'  –( 6עמ'  174ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 82עמ'  27.12.2007מיום  2122ס"ח תשס"ח מס' 
 3; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו ור' סעיף 2007-(, תשס"ח24לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( )תיקון מס' 

 לענין תחולה והוראת מעבר.

; 102תיקון מס'  –( 116עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 134עמ'  7.1.2008מיום  2126ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה והוראת מעבר. 5 ,4ור' סעיפים  1.1.2008תחילתו ביום 

; 103' תיקון מס –( 117, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 136עמ'  7.1.2008מיום  2126ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה. 8ור' סעיף  1.1.2008תחילתו ביום 

בסעיף  104תיקון מס'  –( 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 119עמ'  1.1.2008מיום  2125ס"ח תשס"ח מס' 
(, 2008לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  10

 לענין תחילה ותחולה. 11; ר' סעיף 2008-תשס"ח

; תחילתו 105תיקון מס'  –( 270עמ'  169ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 252עמ'  18.3.2008מיום  2139ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  1.8.2008ביום 

; 106תיקון מס'  –( 366עמ'  361ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 390עמ'  30.3.2008מיום  2143ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה. 8ור' סעיף  1.4.2008תחילתו ביום 

 107תיקון מס'  –( 584עמ'  295ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 513עמ'  16.4.2008מיום  2152ס"ח תשס"ח מס' 
 )ד( לענין תחולה.49סעיף  ור' 1.8.2008; תחילתו ביום 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 34בסעיף 

; 108תיקון מס'  –( 572עמ'  382ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 607עמ'  3.7.2008מיום  2161ס"ח תשס"ח מס' 
 ותחולתו על דמי ביטוח המשולמים בעד אותו יום ואילך. 1.8.2008תחילתו ביום 

; ר' 109תיקון מס'  –( 910עמ'  329ממשלה תשס"ז מס' ה"ח ה) 671עמ'  27.7.2008מיום  2169ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. 15סעיף 

 .110תיקון מס'  –( 258עמ'  222ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 825עמ'  6.8.2008מיום  2177ס"ח תשס"ח מס' 

; תחילתו 111תיקון מס'  –( 310עמ'  231ח מס' ה"ח הכנסת תשס") 855עמ'  7.8.2008מיום  2180ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.9.2008ביום 

 .112תיקון מס'  –( 379עמ'  244ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 85עמ'  16.11.2008מיום  2190ס"ח תשס"ט מס' 

 113תיקון מס'  –( 348עמ'  364ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 211עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' 
-(, תשס"ט2010-ו 2009לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  61בסעיף 

מיום  6932ק"ת תשע"א מס' לענין תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה )תוקן  62-65ר' סעיפים ; 2009
 .(2010-צו תשע"א – 55עמ'  7.10.2010

 114תיקון מס'  –( 348עמ'  436ס"ט מס' ה"ח הממשלה תש) 246עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' 
-(, תשס"ט2010-ו 2009לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  139בסעיף 

 .לענין תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראות שעה 145-140ר' סעיפים ; 2009

; ר' 115תיקון מס'  –( 780עמ'  451ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 280עמ'  16.12.2009מיום  2218ס"ח תש"ע מס' 
 לענין תחילה והוראת מעבר. 4סעיף 

עד יום  1.12.2009; תוקפה מיום 2010-הוראת שעה תש"ע – 615עמ'  7.1.2010מיום  6854ק"ת תש"ע מס' 
 (.640עמ'  14.1.2010מיום  6858מס' לענין תחולה )ת"ט  2ור' תקנה  31.12.2010

; ר' 116תיקון מס'  –( 100עמ'  464ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 308עמ'  17.1.2010מיום  2223ס"ח תש"ע מס' 
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 .לענין תחילה ותחולה 3סעיף 

 .117תיקון מס'  –( 60עמ'  292ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 327עמ'  4.2.2010מיום  2225ס"ח תש"ע מס' 

; תחילתו ביום 118תיקון מס'  –( 89עמ'  301ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 328עמ'  4.2.2010מיום  2225ס"ח תש"ע מס' 
1.1.2010. 

 3בסעיף  119תיקון מס'  –( 76עמ'  297ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 441עמ'  22.3.2010מיום  2235ס"ח תש"ע מס' 
 תחולה. ניןלע 5; ר' סעיף 2010-(, תש"ע46לחוק עבודת נשים )תיקון מס' 

; 120תיקון מס'  –( 1110עמ'  512ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 601עמ'  26.7.2010מיום  2251ס"ח תש"ע מס' 
 ותחולתו על גמלה המשתלמת בעד אותו יום ואילך. 1.8.2010תחילתו ביום 

 13בסעיף  121תיקון מס'  –( 021עמ'  339ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 631עמ'  28.7.2010מיום  2254ס"ח תש"ע מס' 
 .2010-(, תש"ע2לחוק יישום תכנית ההתנתקות )תיקון מס' 

תיקון מס'  –( 597, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 16עמ'  10.11.2010מיום  2259ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה. 8ור' סעיף  1.1.2012; תחילתו ביום 122

בסעיף  123תיקון מס'  –( 1058עמ'  507ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 83עמ'  9.12.2010מיום  2264ס"ח תשע"א מס' 
 .2010-לחוק להחלפת המונח פקיד סעד )תיקוני חקיקה(, תשע"א 21

 8בסעיף  124תיקון מס'  –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 514עמ'  6.1.2011מיום  2271ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחילה 55, 9; ר' סעיפים 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

ה"ח הממשלה תשע"א ) 47עמ'  6.12.2011מיום  2324ס"ח תשע"ב מס'  תוקן .לענין הוראות שעה 10-12וסעיפים 
; 2011-וי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"בלחוק לשינ 4בסעיף  )תיקון( 124תיקון מס'  –( 566עמ'  573מס' 

ה"ח ) 775עמ'  13.8.2012מיום  2382ס"ח תשע"ב מס'  .)ד( לענין תחולה9ור' סעיף  1.1.2012תחילתו ביום 
לחוק לצמצום  10בסעיף  2012-( תשע"ב2)תיקון מס'  124תיקון מס'  –( 1404עמ'  723הממשלה תשע"ב מס' 

 .2012-המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב הגירעון ולשינוי נטל

; ר' 125תיקון מס'  –( 128עמ'  199ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 199עמ'  201112.1.מיום  2272ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחילה. 3, 2סעיפים 

; תחילתו 126תיקון מס'  –( 76עמ'  366ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 355עמ'  201117.2.מיום  2277ס"ח תשע"א מס' 
 .1.1.2011ביום 

 4; ר' סעיף 127תיקון מס'  –( 48עמ'  360ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 363עמ'  2.3.2011מיום  2279ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה.

ה"ח הממשלה תשע"א , 292עמ'  228ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 696עמ'  11.7.2011מיום  2303ס"ח תשע"א מס' 
ימים  30; תחילתו 2011-(, תשע"א48קון מס' לחוק עבודת נשים )תי 5בסעיף  812תיקון מס'  –( 388עמ'  559מס' 

 מיום פרסומו.

; 129תיקון מס'  –( 236עמ'  405ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 1024עמ'  11.8.2011מיום  2310ס"ח תשע"א מס' 
 לענין הוראת מעבר. 3תחולתו על גמלת סיעוד המשתלמת מיום תחילתו ור' סעיף 

; 130תיקון מס'  –( 1512עמ'  612ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 39עמ'  6.12.2011מיום  2323ס"ח תשע"ב מס' 
 ותחולתו על פטור מתשלום דמי ביטוח מאותו יום. 1.9.2011תחילתו ביום 

 5בסעיף  131תיקון מס'  –( 24עמ'  416ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 92עמ'  29.12.2011מיום  2328ס"ח תשע"ב מס' 
 .1.1.2012; תחילתו ביום 2011-(, תשע"ב3תיקון מס' לחוק גיל פרישה )

 – 132תיקון מס'  –( 1628עמ'  619ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 110עמ'  12.1.2012מיום  2331"ב מס' ס"ח תשע
 הוראת שעה.

; 133תיקון מס'  –( 694עמ'  593ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 111עמ'  12.1.2012מיום  2331ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.2.2012תחילתו ביום 

 .134תיקון מס'  –( 274עמ'  644ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 144עמ'  23.1.2012מיום  2333ס"ח תשע"ב מס' 

; תחילתו 135תיקון מס'  –( 68עמ'  430ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 172עמ'  27.2.2012יום מ 2338ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.3.2012ביום 

; 136תיקון מס'  –( 272עמ'  643ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 172עמ'  27.2.2012מיום  2338תשע"ב מס'  ס"ח
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.3.2012תחילתו ביום 

 3בסעיף  137תיקון מס'  –( 65עמ'  429ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 173עמ'  27.2.2012מיום  2338ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 4; ר' סעיף 2012-(, תשע"ב49לחוק עבודת נשים )תיקון מס' 

; תחילתו 138תיקון מס'  –( 109עמ'  443ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 282עמ'  1.4.2012מיום  2349ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה והוראות שעה. 5, 4פים ור' סעי 1.1.2014ביום 

; ר' 139ס' תיקון מ –( 116עמ'  445ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 375עמ'  14.5.2012מיום  2355ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 2סעיף 

 140' תיקון מס –( 402עמ'  664ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 358עמ'  31.7.2012מיום  2373ס"ח תשע"ב מס' 
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 תיולות כלראת והוושנרק א': פפר

 – זהק ובח .1

 בפקודת מס הכנסה; 32כהגדרתו בסעיף  –"בעל שליטה" 
 

 הפועל על פי חוק זה;י ח לאומטוסד לבימוה -מוסד" "ה 

 )ב(;8עיף סברה ד האמווסעצת הממו -מועצה" "ה 

 ב(;)8ף ה בסעירומסד האומהינהלת מ -" מינהלה"ה 

 ווחה;הרבודה והעשר  -שר" "ה 

 העבודה והרווחה של הכנסת;ת ועד -חה" וודה והרבועדת הע"ו 

 ה;ודבעל הדין יתק בחוב ותמשמעוכ -" לעבודהן ית הדי"ב 

 כאשתו והיא גרה עמו;ר בציבו עהת הידובולר -שתו" "א 

 ;1הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א' –"גיל הפרישה"  
 

 בחוק יישום תכנית ההתנתקות; 55גמול פרישה לפי הוראות סעיף  –"גמול פרישה"  
 

הטבה לפי הסכם ת ק אותה, לרבוניזה מע וקח לפי חבת הנאה שהביטווט כל -מלה" "ג
ר והחזוגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג, ולמעט גמול  387, הענקה לפי סעיף 9ערך לפי סעיף שנ

 ;א17 יףם לפי סעולמיהוצאות המש
 

בחוק יישום תכנית  51דמי הסתגלות לפי הוראות סעיף  –"דמי הסתגלות מיוחדים"  
 ההתנתקות;

 

 בפקודת מס הכנסה; 76כמשמעותה בסעיף  –"חברת מעטים"  
 

 ;1994-"דח בריאות ממלכתי, תשנטוחוק בי -ת" בריאו וחוק ביט"ח 

 ;1969 -ט"כה, תשבודעלן דיה תיב קחו -" בודהן לעית הדיוק ב"ח 

 ;1980 -מ"אשת, הסטחת הכנהבק וח -" הכנסה חתטהבוק "ח 

 ;1981 -תשמ"א, םלדימוץ יאיחוק  -ץ" מווק האי"ח 

 ;1958 -חי", תשרכהש נתהג וקח -ר" השכת וק הגנ"ח 

                                                      
 .31.7.2013; תחילתו ביום 2012-(, תשע"ב11לחוק הדואר )תיקון מס'  50בסעיף 

; 141תיקון מס'  –( 1308עמ'  604ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 616עמ'  2.8.2012מיום  2375ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 4)ז( ור' סעיף 170ימים מיום פרסומן של תקנות לפי סעיף  90תחילתו 

בסעיף  142תיקון מס'  –( 600עמ'  672ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 745עמ'  8.8.2012מיום  2381ס"ח תשע"ב מס' 
 .8.2.2013; תחילתו ביום 2012-לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב 141

 143תיקון מס'  –( 1404עמ'  723ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 575עמ'  13.8.2012מיום  2382 ס"ח תשע"ב מס'
ור'  1.1.2015 ; תחילתו ביום2012-לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב 5בסעיף 
 לענין תחולה והוראות שעה. 9-6 סעיפים

 .144תיקון מס'  –( 38עמ'  510ה"ח הכנסת תשע"ג מס' ) 112עמ'  1.8.2013מיום  2404ס"ח תשע"ג מס' 

הוראת  – 145תיקון מס'  –( 40עמ'  510ה"ח הכנסת תשע"ג מס' ) 112עמ'  1.8.2013מיום  2404ס"ח תשע"ג מס' 
 שעה.

בסעיף  146תיקון מס'  –( 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 172עמ'  5.8.2013מיום  2405ס"ח תשע"ג מס' 
; 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013ים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומי 56

 .לענין תחילה, תחולה והוראת שעה 64, 58, 57ר' סעיפים 

 – 147תיקון מס'  –( 722, 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 224עמ'  6.8.2013מיום  2407ס"ח תשע"ג מס' 
 לענין הוראות מעבר. 5, 4הוראת שעה; ר' סעיפים 

 1א לחוק העיקרי, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה יוסיפו לחול עד יום כ"ו באלול התשע"ג )225. הוראות סעיף 4
ד לחוק העיקרי, לפי המאוחר, אך לא 225( או עד יום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 2013בספטמבר 

(, על מי שהיה זכאי לגמלת סיעוד בתום תקופת הניסיון 2014בדצמבר  31יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה )
 כהגדרתה בסעיף האמור, לפי אותו סעיף.

לחוק זה, ימשיכו לחול אף לאחר תום  1נוסחם בסעיף ד)א( לחוק העיקרי, כ225א עד 225. הוראות סעיפים 5
 א האמור.225תקופת תוקפם על מי שבתום התקופה משתלמת לו גמלת סיעוד בכסף לפי הוראות סעיף 

 '[א]

 [1]רות דגה

 ( 39' )תיקון מס
 2000-סתש"

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2375.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-604.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2381.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-672.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2382.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-723.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2404.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-510.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2404.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-510.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2405.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-768.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2407.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-768.pdf
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 ;1981 -תשמ"אם ונספים(, כישטרה )נהמחוק  -ה" טרוק המש"ח 

 ;1971-א"לתשל(, וטיפ כיודר הישענ, יטהער )שפהנו קחו -" ערוק הנו"ח 

 ]נוסח משולב[; 1959 -ים ושיקום(, תשי"טולים )תגמנכחוק ה -" יםכנוק ה"ח 

 ;1977 -של"ז, תשיןעונה חוק -ין" נשוק העו"ח 

 ;1980 -ש"םת, תוותהעמק חו -ות" תומעה חוק" 
 

 ;1950 -יות, תש"שבחוק ה -" ותוק השב"ח 

 ;1951 -תשי"אשנתית,  שהוק חופח -" תיתנש שהוק חופ"ח 

 ;1949 -חיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"טה חוק -ים" ררם משוחליוק חיי"ח 

 ;2005-חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה –"חוק יישום תכנית ההתנתקות"  
 

 ;1952-ק הכניסה לישראל, התשי"בחו –וק הכניסה לישראל" ח" 
 

 -ים ושיקום(, תש"יכה )תגמולערבמספו שנלים ות חייחפשמוק ח -ים" חיילחות וק משפ"ח 
1950; 

 ;1954-שי"ד, תאציםנב החמנכי המל קחו -" םיבנאצ הלחממה יכנ "חוק 

 ;1957-נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז וקח -אצים" הנדיפות ר וק נכי"ח 

 ;1970 -תש"לפעולות איבה, געי התגמולים לנפ וקח -איבה" ת פעולו עיוק נפג"ח 

 ;1954 -"דת נשים, תשיבודק עחו -נשים"  דתוק עבו"ח 

 ;1963 -"גשכורים, תיטחוק פיצויי פ -פיטורים"  ייווק פיצ"ח 

 ;1986-בטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו ותוק שירח -" בטחון ותוק שיר"ח 

 ;1981 -שמ"אם(, תרות בתי הסוהר )נכים ונספישי קוח -הר" סובתי הות ריוק ש"ח 

 ;1970 -תש"לולב[, לאות( ]נוסח מש)גמנה דיהמרות חוק שי -ינה" מדות הוק שיר"ח 

 ;1959 -ות התעסוקה, תשי"טירחוק ש -סוקה" תעה ותוק שיר"ח 

 ;)נמחקה( –" ותי הכבאותוק שיר"ח 
 

 ;1987 -שמ"ז, תמוםיינמ רכשק וח -" וםמינימ רכשק ו"ח 

 ;1965 -, תשכ"הלתהזו יחי לתבהצ נפגעלחייל ה ולוק תגמח -" לחייל ולוק תגמ"ח 

 ערה נשואים;נו ולמעט נער ומץמאלד וירג חולד לרבות י -לד" "י 

 המרכזית לסטטיסטיקה; הלשכהת מדי חודש מרספצרכן שמל מחיריםה מדד -דד" "מ 

 בת או בן המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה  –"מתנדב בשירות לאומי"  
 ;238()ב( להגדרה "ילד" שבסעיף 3)

 

 –"הסכום הבסיסי"  

 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות: 7,050 –לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו  (1)

 מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג'; )א(

דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים  )ב(
 אות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';לפי הור

 דמי תאונה המשתלמים לפי הוראת פרק ו'; )ג(

 קצבת נכות המשתלמת לפי הוראת סימן ג' בפרק ט'; )ד(

 מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א; )ה(

 תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג; )ו(

 בפרק י"ד; מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' )ז(

 גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף  )ח(
9; 

שקלים  140 –לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד'  (2)

( 16' )תיקון מס
 1997-תשנ"ז

( 60ס' מ ןקוית)
 2002-תשס"ג

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 88)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 142)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

21 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

 חדשים;

 ;)נמחקה( א(2)

 שקלים חדשים; 6,964 –( 2( או )1לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות ) (3)

 ודכן כמפורט להלן:הסכום הבסיסי יע

לפי שיעור עליית המד  –( 2006בינואר  1ביום א' בטבת התשס"ו ) (1)
שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

 –(, בתוספת 2005בינואר  1כ' בטבת התשס"ה )

לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות  )א(
שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני  –ם ג' וד' שבפרק י"א סימני

( לעומת המדד שפורסם לאחרונה 2005בינואר  1יום כק בטבת התשס"ה )
 (;2003בינואר  1לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג )

השיעור שבו עודכן  –לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה )א(  )ב(
, לפי 2005-ו 2004צבה בשנים השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הק

)ב( בחוק ההסדרים במשק המדינה 38-( ו1)ג()37הענין, לפי סעיפים 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 ;2002-(, התשס"ב2002

לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק  (2)
בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד  1-ב – ךואיל 2007משנת  –ד' 

 1שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 
 בינואר של השנה הקודמת;

משנת  –לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד'  (3)
שפורסם  בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד 1-ב –ואילך  2015

בינואר של  1לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 
 ;השנה הקודמת

 

צא, ן זוגה נמשב הת אשולרב, ות בן זוגהקבע למויים נעתזה שנש האשה נשוא -גונה" "ע 
 תיה;נוזומב ןזמבאותו  שאנ אלוץ רחוץ לאב קופה כאמורהסכמתה, תשלא ב

ד, ימעבואין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד  אםחה, אף משפ בןלרבות  -" בד"עו 
ידי ב יתעש, היתה נהוא ולא עשה אותהליאש הדובעבו רידד במפעל באופן סבעו אובלבד שהו

 ;ותאח ח אואכד, ילד, נההורים,  אחד -שפחה" ה, "בן מז יןענעובד; ל

ם, למעט ימיעה שבמ ותחן פמזלדו הוא ביעלבין מ נושר ביקשה עובד -" העובד לשע" 
 או יותר; םימי עובד כאמור שלמעשה נמשך הקשר שבעה

לח ה במשופקתה ק באותשעס מי -חלק ממנה  ת אולוניפ שנת מסן י", לענימאובד עצ"ע 
 :ד מאלהאח וב תקייםוהיד(, ח משל -)להלן  כעובדא לשו יד

 ממוצע;ב עשרים שעות בשבוע פחותדו, למשלח יב עסק הוא (1)

 50% -שלח ידו לא פחתה מסכום השווה למממוצעת המודשית החכנסתו ה (2)
 ;עצוממה רכשמה

 תוסנהכבממוצע ובוע עשרה שעות בששתים  לפחות דומשלח יב וא עסקה (3)
 ';א וחלב רואמכום כסמה ח ידו לא פחתממשל עתצוממשית ההחוד

וכן שיעור אחר במקום השיעור  םיישוב של ממוצעבוע שיטת חלקהשר י שאו רה זדרנין הגלע
 הקבוע בלוח א';

 

ן על חשבו ל מקדמהש, תשלום דהמשתלמת לפי המד קרספת יותוום של שלת -יצוי" "פ 
ן ארגון סדר ביה שק לפיבמכירים השם ידבות לעוקריתיהעד ב צוייפ םושלפת יוקר או תתוס

עת השר שלד רגון מעבידיםין אהעובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה לב
 דבר;ב עגנוציג וגון יאר וינה

 ;1983-"ג[, תשמח חדשסנות ]רוחבה דתקופ -" ותברהחפקודת " 

 דש[;קין ]נוסח חזית הנודפק -זיקין" נהדת פקו" 

( 16ס' )תיקון מ
 1997-ז"נשת

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 ;1975-ש[, תשל"הדחח סותפויות ]נושדת הקופ -ת" ותפויושה פקודת" 

 ;1980-סח חדש[, תש"םנו] לטת הרגישפ קודתפ -" גלת הרטיפשפקודת " 

 א לחוק יישום תכנית ההתנתקות;58קצבת התאמה לפי הוראות סעיף  –קצבת התאמה" " 
 

משק ב םירכיבדים השעול הדועבת שכר הדלה לשיעור הגוושה ורעישה -יצוי" הפ וריעש" 
 ;יוצאה מתשלום הפיכתוצ

 יים אלה:שנוף של ירהצ -וצע" ממהשכר ה" 

ודשים החשלושת ב וצע למשרת שכירממהשכר הל ודשי שהחממוצע ה (1)
ליום  םקדש וםסטיקה ביסטטיכה המרכזית להלש ם בידינינתו ויה ונים שלגביהםרהאח
 ממוצע השכר(; -רה זו גדבהלן להן )כוהעד

 ם שלושתוהפיצוי שניתן בתקופה שמתר בשיעו כרוצע השממוספת לת (2)
 עדכון;ממוצע השכר ועד ליום ה בושסיס לחיבששימשו  דשיםהחו

 דשבחו 1 - צוי לאחר מכןל פימס, ואם ח נתל כל שש בינואר 1 -ה זו, "יום העדכון" דרנין הגלע
 ;1תוהודעה ברשומ השר וי בשכר הממוצע יפרסםינש כלל הפיצוי; על ח בוש

 

 כנסה;ה מספקודת ב שמעותהכמ -נת מס" "ש 

ת יולה םדא יביבו ח, ששאינו רצוף צוף וביןשהוא רזמן, בין פרק ה -רה" כשת אופק"ת 
 מלה.תנאים לגה דחאכ טחומב

  -ה סעיף זב ()א .2

 ;2שכיר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשרת למע וצשכר ממ -דוד" מ "שכר 

 דען של שנת מס וכן חודש שבו שולמו תוספות ברודש האחחוה -חריג" ר ודש שכ"ח 
 ים;ירים השכבדית העורבביגוד או בעד הבראה למ

 -להלן ) יגרח רלחודש שכ קדםן ששל החודש האחרו ודכר המדהש -מתוקן" ד כר מדו"ש 
 ודשהיה הח צוי שחל בחודש השכר החריג;ית פפו ובתוסמנמ 0.5%ת פוסתהקודם(, בש ודהח

השכר ם, הקודל החודש ש דוהמד קום השכרחריג, יובא בחשבון, לענין זה, במ רשכ שדום חדוקה
 שחל ו ובתוספת פיצוימנמ 0.5%תוספת הקודם ב שדוחלם ון שקדראחה שדהחול וד שדמה

 .בחודש הקודם

 ם אלה:יו שינוילטוח, יחויודמי ב תמלאוג ךרוצע, לוצר הממכשה ובחישב ()ב 

ד דושבון השכר המיובא בח כר המדודהשם במקוג, רישכר ח דשגבי חול (1)
 ;קןהמתו

עור השווה לחלק ( ויוגדל בשי1הוראות פסקה )ל בכפוף שבצע יחומושכר המה (2)
 יגחרה דשי השכרת חוים לגבי שלושודשישנים עשר של סך ההפרשים החה

ההפרש  -זה, "הפרש חודשי"  ן; לעניןוום העדכיידוע ב דהמדום כרששהאחרונים, 
ש, ודאותו חל ש ןקתוהממדוד ה ריג לבין השכרחכר שדש ול חששבין השכר המדוד 

 ר.ומאוקן של החודש המתבשכר המדוד ה ולקחמ

 .)פקעה( (3)
 

 –עיף זה סב (א) א.2

 ;1974-נות הכניסה לישראל, התשל"דתק –קנות הכניסה" ת" 

 ים עשר חודשים רצופים.שנ –נה" ש" 

 נין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:על (ב) 

 לישראל; הבחוק הכניס 13ף יעבס הה שלא כדין, כמשמעותווש (1)

כאמור בצו הכניסה לישראל )פטור תושבי יהודה ושומרון,  שבידו היתר ימ (2)

                                                      
 .31.1.201קלים חדשים מיום ש 8,724: 3113עמ'  28.2.2013מיום  5556מס'  גי"פ תשע"ר'  1

2
 .31.1.201שקלים חדשים מיום  8,828: 3113עמ'  28.2.2013מיום  5556מס'  גי"פ תשע"ר'  

 הוראות שעה 
 1999-תשנ"ט

 את שעה ורה
 2002-תשס"ב

( 2הוראות שעה )מס' 
 2002-תשס"ב

 [א198]

מים לויסת תשפר
 [א1]יגים חר

 ה ראת שעהו
 2002-שס"בת

 הוראות שעה 
 1999-נ"טתש

שאינו תושב  ימ
 לענין החוק

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 121)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6555.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6555.pdf
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 ;1968-רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן(, התשכ"ח

, לפי תקנה 4או ב/ 3, ב/2, ב/1שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/ ימ (3)
 סה;בתקנות הכני 5

, לפי תקנה 1בת ארעי מסוג א/ביום מתן אשרה ורישיון לישי נה שתחילתהשב (4)
שבידו אשרה ורישיון כאמור שהתגורר בישראל בשנה  מי –)א( בתקנות הכניסה 6

 ימים; 183-האמורה פחות מ

)ג( בתקנות 6לפי תקנה  3שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/ ימ (5)
ת ארעי ר שבידו אשרה ורישיון לישיבושרה ורישיון כאמא בעלהכניסה, וכן קרובו של 

 )ד( בתקנות הכניסה.6לפי תקנה  4מסוג א/

שאינו אזרחי ישראלי ובידו אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה  ימ (ג) 
(, שהתגורר בישראל, בשנה שתחילתה ביום מתן 5( עד )3לישראל שאינם מנויים בסעיף קטן )ב()

בשנה האמורה כתושב ישראל לענין  ימים, לא יראו אותו 183-ת מויון האמורים, פחשיוהרהאשרה 
 חוק זה.

(, מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי כאמור 4אף הוראות סעיף קטן )ב() לע (ד) 
באותו סעיף קטן, ניתנה לו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, בתוך השנה שתחילתה 

ראל מיום מתן האשרה שאי המוסד לראות בו תושב ישרישיון האמורים, רהה וביום מתן האשר
 והרישיון.

 

 כעובד ואת מהטעמ אגודה אועל הית העובד במפיתופדה שגוחבר א יםזה רואק נין חולע .3
רואים י שיתופ בשוץ או מבויא קיהש יתופיתש  ה רואים כמעבידו; ואולם בחבר אגודהודאגה

עוסק בתפקידו במסגרת כמעבידו, אם החבר או המושב השיתופי  ץיבות הקכעובד, ואהחבר  את
 צעובמ דקיפתה ןר, אף אם איד אחלא על פי התקשרות אישית בינו לבין מעביסידור העבודה ו

 ה.עממטו ל האגודה אפעבמ

לענין חוק זה, את כל אחד ם, ד, רואיגיינה תאשאובין  אגידשהיא תן דים, ביובבורת עבח .4
ו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים כך אילו היה קיים דבכעומבני החבורה 

 חבורה.הישיר בינו לבין כל אחד מבני  קשר

ם עד ליו אימצע ובדכעי ייחשב מאעצ דבואינו עו בדעוו נאיבוטח שלמשהיה  איבד עצמעו .5
 ר, על היותואובד אף שלא יתישא בדואר או במסירהשהמוסד הודיע לו  או, דדיע הוא למוסהו ובש

העובד העצמאי או הזכאי לגמלה שאי המוסד, לפי שיקול דעתו ולבקשת רלם וטח כאמור; ואולמב
ורה האמ העדלמרות ההוצמאי ע בדנו עוד ואיובע נוח שאיבוטו כמאעובד עצמאי תו כמכוחו, לראו

 ה.רדעהב או אף

ים העוסקים בסוג חטמבורווחה, רשאי לקבוע בצו כי והעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()א .6
או כעובדים בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, עבודה פלוני או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר 

כסוגי עבודה  חשבומאיים; לענין זה, ייעצובדים ע ואינם יםם עובדיני שאו כמים אעובדים עצמאיכ
 יקפן או בזמן הדרוש לביצוען.ודות המוגבלות בהגם עב

 ם.הדייבעמו כבשחיימי בע גם קמי ייחשבו כעובדים ייע א( הקובן )ף קטיסע יצו לפב ()ב 

 זה. וקכל מקום אחר בחור בה על אף האמיפיף זה סעו לפי צ וחו שלכ (ג) 

רווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים שהם חברים והעבודה ה ועדת רושיבאשר, ה א() .א6
כעובדים לענין חוק זה, כעובדים או , ושבבצו, ייח רד, כמוגדירה בתאגשבתאגיד או נושאי מ

 ים.איצמע םדיובם עינואאינם עובדים או כמי שעצמאיים 

ד, לזהות גיתאה קים שלעסאר, להיקף ההש ן, ביע, בשים לביקבי)א(  יף קטןסע פיו לצ ()ב 
 החברים ונושאי המשרה בו ולפעולתם בתאגיד, ולשאר נסיבות הענין.

 ל צו לפי סעיף זה.ע יחולו( ג) -)ב( ו6יף סעוראות ה ()ג 

  -ה סעיף זב ()ד 

בה עלי מניות, לרבות בעל מניה בחברה שיש ב - ברהא חהואגיד", שבתחברים " (1)
 ל מניה אחד;עב

 פיל, או 1999 -ט"נות, תשברתם לפי חוק החעוו כמשמרשבו יפוש מונחיםה (2)

 [2]ת יפתוודה שיאג

 [3]ים בדורת עוחב

 בדיות עולה דלשח ימ
 [4]מאי עצ

 ווגכות לססמ
 [א4]וטחים מב

ם ם חברישהוטחים מב
ה משר איאו נוש

 בתאגיד
( 35)תיקןן מס' 

 1999-תשנ"ט
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 י חוק זה.לפעות משמ שאין להם כלכהכל ל על אותו תאגיד, והח ןידה
 

 לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.הוראות פרקים ז' וח'  ב.6
 

 

 נין חוק זה, כדין כל מעביד אחר.לעעבידה, מ כשהיא נהן המדידי .7

 לאומי וחד לביטוסק ב': המפר

 תוילות כלארומן א': הסי

 משפטית. עולהגיד, כשר לכל חובה, זכות ופתאי הוא ומטוח לאבימוסד לה ()א .8

ל המוסד היא ה; הרשות המנהלת והמבצעת שעצמוה אהיהמוסד  לשה וניעלרשות הה ()ב 
 המינהלה.

ן בושל השר, והמינהלה חייבת להגיש לשר כל דין וחש ליחו הכלקווד לפיעממוסד יה ()ג 
 .שדרוינקס שפ ודה אותעוכל 

ה, ר המדינמבק ק( לחו6)9מדינה כאמור בסעיף ה רבקמ רתו שלקויבל ודעממוסד יה ()ד 
ן וחשבון שלו על פעולות המוסד נה יגיש עותק של הדידיהמקר ומב[, משולבח וס]נ 1958 -י"חתש

 ור.אמלחוק ה 15עיף ון לפי סחשבו ןיד םהל שיהגללשר ולמועצה, נוסף לאלה שיש 

י הסכם בינו פ עלו דת העבודה והרווחה ועם המועצהועות עם עצייתהר חאמוסד, לה ()א .9
או  שלה, רשאי ליתן בשם הממשלהממה עתע השר על דקבש ריגוף ציבובין הממשלה או ל לבין

אינן ש אליותצימהם, הטבות סום לסוגי אומדינה ה תושבי ללהגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכ
 .חראחיקוק  וק זה או לפיח יניתנות לפ

מתן ההטבות יא לי יחזירו למוסד כל סכום שהוצבורף הציהגונה או דיוצר המא ()ב 
 בסעיף קטן )א(.ר מוכאכם סקבע בהני שכפכל הות, האמור

או פרק י"ג,  387, או מכוח סעיף 9כם שנערך לפי סעיף הסמכוח  ותרגת נכד של יעהקב .10
 ןה; פסק דינו של בית הדין ניתודבי לערוזאן דית בי פנילה משפטית בלבד, בשאלניתנת לערעור, 

צי לעבודה ארה יןשיא בית הדנ אתמ רשות לכךבלה עבודה אם נתקצי לראהדין ה תלפני בי לערעור
 .מינה לכך הנשיאש רציהא ןדיהת ביל ש טופש ו מאתא או סגנו,

 

 מינהלההו ותיבוריהצות דהועה, צמועהב': מן סי

אי הפסקת החברות בה ייקבעו לאחר התייעצות עם תנקמתה וה צה, דרךוערכב המה ()א .11
 רווחה.הודה ועדת העבו

 יה ארבע שנים.תהמועצה ה נתה שלהוקופת כת ()ב 

  - ועצההמ .12

 לתו;נהוסד וההמעולות פ פקח עלת (1)

 א;17)א( וסעיף 11נות, חוץ מתקנות לפי סעיף תקהתקין ל בבואו  שרייעץ לת (2)
 

 התקנת תקנות;ל השר ע ניליץ לפהמשאית לר (3)

 .זה ליה בחוקע המוטל חרפקיד את מלא כלת (4)

 יר להןעבחבריה, ולהן בימ ריה או שלאחבן בימת, דות וענואית למרשמועצה ה ()א .13
 ה.סמכויותימ

למנהל  ץה שתייעדק זה, ועוהביטוח הקיימים לפי ח פינף מענע נה, לכלתממועצה ה ()ב 
 ל אותו ענף.ש

 .אשיושב רן חר בסגתבמועצה ; ההמועצהש ושב ראי ר יהיההש .14

 וחהועדה לביט -ן הל)ל אבטלהוח לביטחדת יויבורית מצ ועדהה ר ימנשה (1) ()א .15
 לה(, והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה.בטא

 היו מתוך נציגי ארגוני העובדים והמעבידיםי אבטלה וחה לביטעדברי הוח (2)

 [ב4]ביד כמע דינההמ

 '[י]

 [199]ודות יס

 תציאליוסובות הט
[200] 

  עהת שאורהו
ם ריק ההסדחו

 2002-תשס"ב

 [א200]עור ער
( 26ס' מתיקון )

 1998-"חשנת

ה עצכב המוהר
 [201]הונתה וכ

 עצה מוקידי התפ
[202] 

 ( 39)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

 [203]צה ועדות המוע

 גנווסה עצ"ר המויו
[204] 

וח יטלבה עדהו
 [א204]טלה אב

מבוטח שהוא בעל 
שליטה בחברת 

 מעטים
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
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ות רמשרד האוצר, ונציגי שיו העבודה והרווחה רדמשי (, עובד)ב טןק ףעיבסאמור כ
 קה.ותעסה

שים ממספר י, שני שלוהשור יהוו, במספ יםידבעמם והדיובהע ניורגי איגצנ (3)
 אבטלה. לביטוח החברי הועד

 רגוני העובדיםהמלצת א תמנו לפיאבטלה י ועדה לביטוחב עבידיםהמבדים ועוציגי הנ ()ב 
 דבר.ב םהשר, יציגים ונוגעי עתשהם, לד יםדיבעמה ארגוניו

 ים.שנ ארבעאבטלה תהיה  טוחיבועדה להל ה שנתהוקופת כת ()ג 

  - כתמוסמ הטלוח אבטביועדה לה ()ד 

 טלה;בא חיטוב ות שלינית המדוייבהתו שרייעץ לל (1)

 בטלה;לביטוח אוגעות תקנות הנת בהתקנ שרייעץ לל (2)

 ה;טלהאבח טובי נףע יבקצת אשר אתל (3)

 לה;טבאטוח הביעולות פ לפקח על (4)

 ר.שה ל עליהטיירק ז' שר לפי פד אחפקית מלא כלל (5)

קטן )ד(, אינן נתונות  ףים בסעירים האמונכל העניבה, טלטוח אבביועדה לה מכויותס ()ה 
ם ג עגונה ידה תפקטלאב חויטלבועדה ה בידי המועצה, ואולם אם במסגרת פרק ז' הטיל השר על

 .13יף לפי סעתה שמונדין כל ועדה קיד, כתפ ואותלגע ורים, יהא דינה, בכל הנאחלענפי ביטוח 

ין בו שלא מאחבריה  ןיבשנה, ממ תלמנות ועדות ה רשאיטלטוח אבביועדה לה ()ו 
 ה.חבריה, ולהעביר להן מסמכויותי

הועדה לענין  -חדת לענין שירות מילואים )להלן יוורית מיבועדה צה שר ימנה (1) ()א .16
 הועדה; ראש ושבך ישמש יכהו לשהשר מינ יו משירות מילואים(, והשר א

לואים יהיו נציג אחד של השר, נציג אחד של שר מישירות ן ה לעניעדברי הוח (2)
 יםדבוע גייונצ םדיימעב ייגצים, נבדון, נציגי עושר הבטח ג אחד שלאוצר, נציה

 עצמאיים;

גון ת עם ארתייעצוה ו לאחרמנשירות מילואים ית יןדה לענועבדים בעוציגי הנ (3)
תמנו י יםנציגי המעביד; םדיביותר של עוב ולהגדפר סמהת צג איימי הצם הארבדיוהע

ים געלאחר התייעצות עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונו
ר חלא ונמרות מילואים יתשיבועדה לענין  ייםאמעצה ובדיםהעי גיצ; נברבד
 יים.אעצמ ם עובדיםיגייצם ארגונים שלדעת השר הם מעות צייעתה

מילואים שהם  תרוין שניועדה לעהי רבח רת מספא ומותעה ברשודבהשר יקבע ה ()ב 
כמספר ה ים יהיבדגי העוצימספר נש צמאיים, ובלבדעובדים עונציגי  מעבידים נציגי עובדים, נציגי

 .נציגי המעבידים

 .םשניארבע  יהאים תהלוין שירות מיענועדה לה נתה שלהוקופת כת ()ג 

  -"ב י רקבפם שין הנושאיענ, לכתמוסמ יםאמילו ותין שירענלעדה וה ()ד 

 ות;נית המדיייבהתוו שרייעץ לל (1)

 ת;תקנות קנבהת שרל ייעץל (2)

 ;קרפאות הרוהיצוע ב פקח עלל (3)

 ליה השר.ע שיטיל חרפקיד את מלא כלל (4)

 ןנין )ד( אקט עיףסב םורימילואים בכל הענינים האמ ותין שירענועדה לה מכויותס ()ה 
ל המוסד יהא דינה, בכל הנוגע שביטוח  יגם לענפ םעיוגהנ ם בעניניםולואה, המועצ בידית ווננת

 .13תה לפי סעיף עדה שמונדין כל וו ענין, כלאות

 ןמבי שלא או הרשאית למנות ועדות משנה, מבין חברי יםמילוא ותין שירענועדה לה ()ו 
 ה.יויותן מסמכלה עבירהולחבריה, 

שירות מילואים, יקבעו את סדרי ן בטלה והועדה לעניח אביטול ועדהותיה, ה, ועדצההמוע .17
 .ותו בתקנבעשלא נקה דיוניהן ועבודתן, במיד

רות שין ניעדה לעהו
 [ב204]אים לומי

 [205]הל נו
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ינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאועדה  ברה או חעצבר המוח א() א.17
 בתשיישתתפות בה רובעבד גמול מוסה מאת לאי לקבכזה, בועד ומועצה אבשאותו הוא מייצג 

 רובאחר, תמורה בע רומק, מלמקב נושאי דלבוב( טן )גק סעיף י הוראותהועדה לפועצה או מה
 ההשתתפות.

 יאזכ(, )א טןסעיף ק ראותואינו זכאי לגמול לפי הש הועדה ברה או חעצבר המוח ()ב 
וראות ה פיל או הועדהה צהמועת ובישיב תותפך השתרלצו ציאוות שהחזר הוצאסד המהמוקבל ל

 ות.צאחזר הוה ר אחרממקו ינו מקבלובלבד שא(, )ג טןק ףסעי

ת עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של צויעתיצר ובהאוה שרת כמשר, בהסה ()ג 
בר חוהחזר הוצאות לחבר המועצה או ל לגמו ישלם המוסד םפיהלים שאותנ ליםלע כבהכנסת, יק

 הם.שיעורי אתב( ו) -ם )א( וניטים קפיעראות סוהל בהתאם ועדה

  -ה סעיף זב ()ד 

ציב, תקה תולחוק יסוד 32ף עיבסם הגדרתכ -" צבקתומ וףד ג"עובנה" ודיובד המ"ע 
 ; 1985 -תשמ"ה

ת וראופי התה לוכן ועדה ציבורית שמונ 13ות סעיף ראלפי הוה שמונת דתוע -עדה" "ו 
 אלה. יםפסעי שמונו לפישנה לרבות ועדות מ 16או  15סעיפים 

 

ה, הסגנים המשנד(, ל המוסנהמ -להלן ד )ל המוסש כלליה המנהל יוהלה יהינברי המח ()א .18
 והחשב.

 המינהלה.ש ושב ראי ד יהיהוסנהל הממ ()ב 

 מחבריה. ברתיה לחכויוול מסמאצשאית לר מינהלהה ()ג 
 

ין לענה דעול השטלה, לביטוח אב דהועה שלה, תידועמוועדה  שלמועצה, ה ומן שלקי .19
ו של חבר או וממחמת שנתפנה מקו פגעייהן, לא תיהחלטו קףוותה, להנל המיאו שם לואירות מייש

 שהיה ליקוי במינויו.

 גנוןמנמן ג': הסי

, ימנה את מנהל המוסד שלמרותו יהיו נתונים עובדי צהם המועע התייעץש ר, לאחרהש .20
 .סגניםו הנמשלו ת ו, למנךדרוא, באותה אי ההמוסד, ורש

מוסד, ימנה מנהל לכל אחד מענפי הביטוח שהם נושא ה ם מנהלע התייעץש ר, לאחרהש .21
 חוק זה.

תקבע את המוסד ו ה המינהלה את יתר עובדינמר תהש שרקן שאיהתמסגרת ב ()א .22
את ו, 24 ףם לסעיבהתאד, שיתמנה וסשל המ ארהאקטו אתהוציא , לוסמכויותיהם תפקידיהם

 .23יף סעל אםמנו בהתתי, שיםניפי הסמנהל

 יבדעווי נמיל קבועיםה  יהיה לפי הכללים הף זיסע פיהמוסד ל דיבעו שלינוים מ ()ב 
עבודה של כתנאי ה יהיו וסדעובדי המם של תנאי עבודתו, םמחייב ןישהענ םבשינויי, נהדיהמ
 .המדינה דיעוב

ם לתעופ ת תחוםעיבקר דבובל המוסד ים שפתיחת סניפ רבבד אותורקבוע הל ר רשאיהש .23
 וי מנהליהם.וסמכותם ומינ

 : החשב1ן ג'מיס
 

 –אף הוראות חוק זה  לע .א23

ב המוסד ימונה בידי החשב בכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אין שח (1)
 ;1959-בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

 יהיה החשב הכללי בלבד; דסמוה מונה על חשבמה (2)

ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב וסד לא יתקשר בכל עסקה מה (3)
המוסד; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או 

 להתקשרות כאמור לפי כל דין.
 

 ת צאוהו זרהחול וגמ
 ( 39)תיקון מס' 

 2000-סש"ת

 [206]ינהלה המ
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג

 [207]ות ויכסמם ויק

ה שננהל, המהמ
 [208]סגנים וה

פי ענ להלים שמנ
 [209] וחביט

 [210]ים חרבדים אעו

 [211]יפים סנ

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

 בשחה
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 טואראקמן ד': הסי

 ות עם המועצה.צעיתיבהוסד המאר של טואת האקה שר ימנה ()א .24

 יףלסעם אהתתי בשנה פיכסשבון הוחלדין  רף, שיצוריהאקטואן וחשבו יןוסף לדנ ()ב 
 וששלל א עם תום כמלי ארבון אקטווחש ולמועצה דין לשר טואר של המוסדאקהש )א(, יגי31

 שנות כספים.

שר האוצר, בהסכמת השר, יורה לאקטואר של המוסד על אופן הגשת דין וחשבון  (1)ב 
וכן מתכונת אקטוארי מלא לפי סעיף זה, לרבות מתכונתו, תוכנו, מידת פירוטו וכללים לעריכתו, 

ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו, והכל בהתאם למתכונת עריכת דין וחשבון אקטוארי מלא 
 דין וחשבון אקטוארי מלא(. –במוסדות ביטחון סוציאלי בעולם, בשינויים המחויבים )בחוק זה 

 גיש לולהחייבת ה המינהלהוראות, והאקטואר כפוף לה לא יהית מקצועיה פעולתוב ()ג 
 .ותמקצועיותיו החוב עביצוהדרושה לל העזרה ת כא

 

 קים ומשספמן ה': כסי

שנתי למוסד ותגיש אותה  יבקצת מועצה, הצעתקבעה היך שארכין, לתת מינהלהה ()א .25
קציב לתקופה הקצרה ת שגילהסיבות מיוחדות באישור המועצה, נינהלה, במרשאית ה ועצה, אךמל

 .ציב(קת - אקרמאלה ייד חא לכ)ל מילואיםב משנה וכן תקצי

 ותיההער ל השר, בצירוףרו שותעביר אותה לאישוב התקצי עתון בהצתדמועצה ה ()ב 
 והרווחה.העבודה  ות וההמלצות יומצא לועדתערושל ההב תקציה צעתהל שה; העתק תילצומוה

מצא שיים ויו בשינא שהוצע פיקציב כהת, לאשר את להינהבמ רוריב אחר, לר רשאיהש .26
 .תם ביד השר וביד מנהל המוסד ויפורסם בדרך שיורה השרהמאושר ייח יבלנכון; התקצ

 ות המוסד.נשבוח של הויעיל ירהדס נהלההראית לאחינהלה המ .27

נים ושהח טושבונות ענפי הביח לזכות קףוח ייזיטי בדמכד מוסל משלמיםש ל סכוםכ ()א .28
במלואם יזקפו לזכות  לפי יחס שיעורי דמי הביטוח הקבועים בלוח י', ואם לא שולמו דמי הביטוח

 יחסיים.ים ההביטוח את הסכומי ות ענפונחשב

שבון ענף ה, מחבוח ת אוכוז, עבר סעיףא יולוד פרנ וןיתנהל חשב וחיטב כל ענףל ()ב 
 ובאישור השר.ה ועצהמאלא בהסכמת ר חא ף ביטוחענ ןובשלחוח אחד יטב

לחשבון  כותנוח טבי ףענ א יועבר סעיף זכות מחשבון(, לקטן )ב יףאות סעורל אף הע ()ג 
 ענף ביטוח אחר.

ל ונות שבשן החבי ולקים יחונושהח יטוהבלענפי  ותפהמשותו תכלליוה הוצאותה ()ד 
ל שר אקטוהאתו של דעת ווח לתאחר קבל  הצעומה ה עליהםיצי כללים שהמלטוח לפהבי פיענ

 .רשהמוסד ובאישור ה

ן בושחה ב( הי1999בינואר  1"ט )תשנ תביום י"ג בטבש , הסכום28 יףור בסעאמל אף הע א.28
לחשבון ענף ביטוח אבטלה; לענין סעיף זה, "ענף ר, האמו םויבף, זקיי םאיילומ תרושיענף ביטוח 

 -סח משולב[, תשכ"חונ] מיאולחוק הביטוח הל 4כמשמעותו בפרק ו'  -ביטוח שירות מילואים" 
 .(1994דצמבר ב 31) ת תשנ"הבכ"ח בט םסחו ביוו, כנ1968

 

( ועד 2000בינואר  1תש"ס ) בתבטג ה שמיום כ", בתקופ33-ו 28 יםיפאות סעורהף א לע ב.28
  -לה טיטוח אבבאות אלה לענין ענף רהו ו(, יחול2014בדצמבר  31ט' בטבת התשע"ה )יום 

תו חודש יזקף באואבטלה, י ף ביטוחנצפוי גירעון בעם ש מסוידוחכי ב סדאה המור (1)
 ש;ודח תוגירעון לאוה תאם לאומדןהים, בילדח יטוב נףשבון עפוי מחהצהחסר   וםהסכ

בון סופי של הגירעון בענף ביטוח שח ךרעי, י31עיף ס סד לפימומאזן הם ם פרסוע (2)
 ון ענף ביטוח ילדיםבשחמ בררה תועיתאבטלה בשנת הכספים שלגביה פורסם המאזן, וה

 ;ןיני העפל, הר לענף זאו תוחז

ביטוח  נףע ותסכום הוצא דןומא שבין שהפרה -הגירעון"  דן, "אומזהף קטן עיענין סל (3)
יטוח בם מדמי יין אומדן סכום התקבולים הצפויבם, לימסו שדוחב יותוהצפ האבטל

אוצר המדינה שילם ש מהסכומים חסיק הילחל שווהחודש, לרבות סכום ה ולה באותטאב
וח לים לענף ביטתקבוהן המחושב לפי אומד(, 1ג)32 עיףס לפי שודח ותאו עדלמוסד ב

 [223]קטואר הא

 [212] יבעת תקצהצ

 [213]יב קצשור התאי

הלת הנל יותאחר
 [214]בונות חש

פי ענבונות חש
 [215]ח טוהבי

 דתוחראה מיהו
( 34' סמ)תיקון 

 1999-"טשנת

 ה ראת שעהו
 ( 37' סמ)תיקון 

 2000-"סתש
( 48)תיקון מס' 

 2002-"בתשס
( 104)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 48' סמתיקון )
 2002-בס"תש

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 לה.בטא
 

ף ענ וחדת שליהקצבה מ ד על פיחמחשבון מיו לם, תשו178יף סעה, לפי טלנקת אבהע .29
 ה.ה והרווחדת העבודשור ועאבטלה, שתיקבע באיח ביטו

קה על כל הוצאה שהוציא במסגרת תפקידיו לפי פרק סוהתע ירותה את ששפמוסד יה ()א .30
 ז'.

 .וח אבטלהביט שבון ענףח עלתיזקף כאמור ה ל הוצאכ ()ב 

ת וירן שבימוסד לה  ןרך ביעשיי כםהסב ייקבעו יושיפי הרכצאה ודוהי הכומס ()ג 
 ה.קסוהתע

שר מאזן ודין ולמועצה ל מינהלהה ם תגישפיסכ ום שנתמתודשים ח שהוך שת ()א .31
 האקטואר של המוסד. לש וןשבוחשבון כספי שאליו יצורף דין וח

 יפורסמו בדרך שיורה השר.י ן הכספבוין וחשהדמאזן וה ()ב 

 נה.דיהמל ת הכספים ששנכ היסד תהמום של הפינת הכסש ()ג 

צר המדינה למוסד, לכל שנת כספים, אויקציב ב' וח לב יםקובהנ יםעורשיהתאם לב ()א .32
 סכום השווה לצירוף כל אלה:

ים רנה ושאיקביטוח ז ה שנת כספים מדמיותוסד באמה יולמתקבחוזים א (1)
 (;1ג)קטן  סעיףפי ל יםירושאקנה ומי אוצר המדינה לענף זלומתש

מדינה לענף י ביטוח ילדים ומתשלומי אוצר הדמאמור מכ קבוליםמתחוזים א (2)
 ;(1ילדים לפי סעיף קטן )ג

ומי אוצר תשלומת ( מדמי ביטוח נכו1בפסקה ) וראמכ ם מתקבוליםזיחוא (3)
 (.1יף קטן )גסעלענף נכות לפי  ההמדינ

 

וצאה ה כלמ 50%עור של , בשיעל פי דרישתו, סדואת המה נה ישפדיוצר המא ()ב 
 (.1984באפריל  1) ב' תשמ"ד כ"ח באדרערב יום לנכים שהיו נכים קודמים  גמלאות תןלמא שהוצי

א למתן גמלאות שהוצי תואוצהה, על פי דרישתו, על סדאת המוה נה ישפדיוצר המא ()ג 
 .223יף עבסבוטח" ש"מ להגדרת( 4ה )ישראל לפי פסק בישתול ודעסי

 המדינהר א( עד )ג(, יקציב אוצקטנים ) יםיפסעלפי ם פויית והשיקצבוה וסף עלנ (1) (1)ג 
 רופם של שני אלה:צישווה לה ש, סכוםוד, מדי חסדמול

המוסד ממעבידים  הבשג ליםבותקכל הך מס 7.49%-לה ווכום השס ()א
 בחודש שלגביו מחושב התשלום;

דים עובמ דסוהמ הבגשם ילבוהתק לכך מס 5.65%-ה לווכום השס (ב)
 תשלום;ב הושמחו חודש שלגביב יםאיעצמ

 ';י לוחב אמורכם ניושח הטוהבי יפנבין ע קלר יחוומאכום הסה

 חוק כל התקבולים שגבה המוסד לפי הוראות -" ים, "תקבולזהף קטן עיענין סל (2)
 זה.

 

אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות שהוציא למתן מענק אשפוז לפי הוראות  (2)ג 
מיליון שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מעת לעת, בשיעור  227.5-, בסכום השווה ל1לוח ב'

 .1ב'העדכון כהגדרתו בלוח 
 

( תקבולים שגבה המוסד בשל ביטוח הפטור מתשלום דמי ביטוח כאמור בסעיף 3)ג 
וכן תקבולים שגבה לפי ( 2008בינואר  1)ה( כנוסחו ערב יום כ"ג בטבת התשס"ח )-)א( ו351

 (.1)ג-)ב(, לא ייחשבו כתקבולים לעניין סעיפים קטנים )א( ו371הוראות סעיף 
 

 בענקש וםסכה עלהקצבה ה )ב( לא יעלה סך כל-)א( ו טניםק יפיםאות סעהור אףעל  ()ד 
ציב קם שנקבע בחוק התותקציב לאותה שנת כספים; ואולם אם התברר שהסכה ו בחוקז רהמטל

 רות עם שצהכנסת, על פי הצעת השר ולאחר התייע שלעדת הכספים בידי ו תוקטן מההקצבה, הרש
 ב(.) -ם )א( ופים קטנילפי סעי בהקצהב ליצקבע בחוק התקם שנהסכו תם אלהתאיהאוצר, 

שלום לתד וחבון מיחש
 טלה אב תקנעה
 [א215]

ת רושיות צאפוי הושי
 [ב215] הוקעסהת

 פי כס "חזן ודומא
[216] 

ר וצצבות אהק
 [217]סד מודינה להמ

( 54ן מס' קותי)
 2002-תשס"ב

( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

( 48ס' מתיקון )
 2002-ב"סשת

( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 124)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 143)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 54מס'  וןיק)ת
 2002-"בתשס

( 90 )תיקון מס'
 2007-תשס"ז

( 138)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 104ון מס' )תיק
 2008-תשס"ח
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ת ובהסכמת שר האוצר, רשאי לשנות את נסהכל ם שפיכסה תעדו וראיש, בשרה ()ה 
 .השיעורים הנקובים בלוח ב'

שר, שיאושר על ידי שר ה ןבין המוסד לבי, םכהסב בעייק בהקצההם לוופן תשא ()ו 
 האוצר.

 ינה.ר המדוצאמה יכוס טלהאב חוטיף בצר בעננושעון רג ()א .33

צפוי גרעון בענף ביטוח אבטלה, יעביר אוצר ם ש מסויודכי בח סדאה המור (1) ()ב 
ו תואל ןעוגרהמדינה באותו חודש למוסד את הסכום החסר הצפוי, בהתאם לאומדן ה

 ;חודש

ון בשנת הגרעון סופי של בחש ך, ייער31עיף ס יפד למוסמאזן הם ם פרסוע (2)
 דינה, לפימצר הלאו וחזראו ת דסולמר תועב רהיתהוהמאזן  רסםפוגביה לשם יפהכס

 הענין;

ענף  ההפרש שבין אומדן סכום הוצאות -גרעון" ה , "אומדןזהף קטן עיענין סל (3)
מי פויים מדבולים הצמסוים, לבין אומדן סכום התקדש וחב הצפויות ח אבטלהוביט

ומים שאוצר סכמהי היחס קלחל וההשו םסכו תורבש, לדוחהותו אאבטלה ב ביטוח
אומדן (, המחושב לפי 1)ג32 המדינה שילם למוסד בעד אותו חודש לפי סעיף

 ה.לטבף ביטוח אענל םילהתקבו
 

המינהלה ת תשקיע שוטפו יותוחייבתהות צאוהו יכיסול יועדיםמ שאינם סדפי המוכס .34
ת גרת ההשקעוסמוב, רישר הששאצה מועה המלצותל , בהתאםותקונסטרוקטיביבהשקעות 

 תקנות כאלה. יןהתקכמת שר האוצר, אם בהס רשתקנות שהתקין ההרות למוסד לפי ותהמ

 חתטבוד נכסים להבשעבהמוסד  שםואות בלוקבל הל, רור הששיאאית, ברשינהלה המ .35
 וד כזה.עבש ליילוקן או בס

פי  על -המועצה, ובנושא הנוגע לביטוח אבטלה ת י המלצפ אית עלרשינהלה המ )א( .36
ר לפי סעיף שואש יבליתן הענקות, במסגרת התקצ טלה, ובאישור השר,בביטוח אלהועדה  תהמלצ

, הבטיחות בעבודהת עולור העוסקים בקידום פאחף אגיד או גות כלל ות,היגת וויחטלב מוסדל, 26
 םל תכניות לששות ייונסדיקות נבה וכן ללי והאבטלעריכת מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאל

 .ליח הסוציאון הביטונתכ

בויות המינהלה, בשנת כספים פלונית, למתן הענקות לפי הסכום הכולל של התחיי )ב( 
סעיף קטן )א(, למעט הענקות למוסד לבטיחות וגיהות ולעריכת מחקרים בתחומי הביטוח 

 מיליון שקלים חדשים. 15הסוציאלי והאבטלה, לא יעלה על 

 –על אף הוראות סעיף קטן )ב(  )ג( 

עיף קטן )א(, ובהסכמת שר המינהלה רשאית, לפי המלצה ובאישור כאמור בס (1)
האוצר, להתחייב לתת הענקות כאמור בסעיף קטן )ב(, בסכום העולה על הסכום 
הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שתקבע 

 בהסכמת שר האוצר;

התחייבה המינהלה, בשנת כספים מסוימת, לתת הענקות כאמור בסעיף קטן )ב(  (2)
הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאית היא, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף  בסכום

קטן )א(, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן )ב(, בתוספת 
סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע  –סכום ההפרש; לענין זה, "סכום ההפרש" 

 הכספים המסוימת; בסעיף קטן )ב( לבין הסכום שבו התחייבה המינהלה בשנת

בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות  (3)
או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאית המינהלה, לפי המלצה ובאישור 
כאמור בסעיף קטן )א(, להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת 

ום המרבי שבו היא רשאית להתחייב באותה הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכ
(, בתוספת סכום ההתחייבות 2)-( ו1שנת כספים לפי סעיף קטן )ב( ופסקאות )

 שבוטלה כאמור.

בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס  1-הסכום הקבוע בסעיף קטן )ב( יעודכן ב )ד( 

 [א217]ן עוסוי גרכי

( 34' )תיקון מס
 1999-ט"נתש

( 48' )תיקון מס
 2002-"בשסת

 [218]קעות הש

 [219]וואות הל

 [220]נקות הע
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז
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 השר בצו בהסכמת שר האוצר.מדד שיקבע  –בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  1-ל

 –בסעיף זה  )ה( 

 לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות; –"התחייבויות"  

המוסד לבטיחות וגיהות שהוקם לפי חוק ארגון הפיקוח על  –"המוסד לבטיחות וגיהות"  
 .1954-העבודה, התשי"ד

 
 

 למוסד לצרכיו. קעיןמקר נהלההמי שורכ, תשרה ריששאה ועצהמת לטחה פי על .37

 רים, דין המוסד כדין המדינה.אחי חובה ומשלות תוגרא ום מסים,שלת בתנין חולע .38

 ותח אימהטוק ג': ביפר

 ותליאות כלורמן א': הסי

  -רק זה בפ .39

 של הריון; תועבוש שהושעשרים י אחרה דליאו י חד ול דתלי -ידה" "ל 

ו עבובתנאים שנקנים ית או שיקום מקצועי, לפי מבחוערה מקצכשה -ועית" קצכשרה מ"ה 
 והרווחה. דהבוהעישור ועדת אב

 לידה היא אחת מאלה:ת ולקצב דהליק ענלמז, פואשק ענלמבוטחת מ ()א .40

מבוטח לפי פרק י"א, אף אם הלידה אירעה  שתאו א א"יי פרק לפטחת בומ (1)
 מחוץ לישראל;

אי ד או עובד עצמובע שתישראל או אב קתסמועמאית העצ ובדתעו ובדת אע (2)
אלה  לכ אםף ידה, אהלי נפלף כוות בתפחשים רצופים לששה חוד ק בישראלהמועס

 ימ על סקה זו לא תחולה בישראל; פעאינם תושבי ישראל, ובלבד שהלידה איר
 .378שראל באזור, והכל כהגדרתם בסעיף י זור ואינו תושבאב ררגושמת

 :הלמאת חא אהי מי לידהלדחת בוטמ ()ב 

א יה אםול, אשריקת בסא מועשנים והי 18או לה מאית שמלעובדת עצו ובדת אע (1)
חוץ א עובדת מיה אף אם, לאבישר ודה נקשרעבזה הוחו שראלי בישות הםבידה מעו

 לישראל;

 .קצועיתמ צאת בהכשרהמנ אוהי יםשנ 18לה  אושה שמלא (2)
 

  - איוסד רשהמ .41

 18 להמלאו  לוחת אם היתה מבוטחת איוטמבה י שאינלמף א זה לפי פרקה גמלתת ל (1)
 נים;ש

 ל אף אם אינה מבוטחת.ראשבת ישתולידה לק תת מענל (2)

 ה וקצבת לידהידמענק לז, ק אשפוענמן ב': מסי
 

  -ת איר ללידה זכקששפוז בלאזדקקה שהחת וטבמ ()א .42

 וז;שפמענק אל (1)

 ;הידמענק לל (2)

 בלידה אחת. יםלדי שנימ יותר הדלים ה, אידקצבת לל (3)

למענק הלידה ולקצבת הלידה בעלה או האפוטרופוס  אייים, זכבחבוטחת המם אין א ()ב 
 על הנולד, לפי הענין.

 

ם ליוהכלפוז האש מענקום סכ, וזליילוד במסגרת אשפו ליולדתו שיינתנם שירותיה ()א .43
 .1מור בלוח ב', יהיו כאשלפיהם יעודכן המענק

רפואי שבו אושפזה המבוטחת בקשר ה סדמוולים או לחה יתלב לםוז ישושפענק האמ ()ב 
כך ס שקבע ללידה, על פי תביעה שתוגש באמצעות בית החולים או המוסד הרפואי, על גבי טופל

 .המוסד

 [221]סים נכ

 [222] מסיםמור פט

 '[ד]

 [91]דרות הג

 [92]וטחת מב
( 12)תיקון מס' 

 1996-תשנ"ז

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חנשת

ינה שאלה למי גמ
 [93]חת וטמב

( 12)תיקון מס' 
 1996-"זנשת

 ז,ק אשפוענכות למהז
קצבת ול דהענק לילמ

 [94]ה ידל
( 12)תיקון מס' 

 1996-תשנ"ז

 וזנק אשפמע
( 12)תיקון מס' 

 1996-"זתשנ
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ים או במוסד חול בביתראל ישל וץמח לידהה רעהיאן )ב(, אם קט ףיאות סעורל אף הע ()ג 
פוז למבוטחת שאהמענק ם ולישצעותו, באמ השהגניתנת ל אינה שפוזלמענק א הרפואי שהתביע

סכום  לה עעלי אל הז םסכושבד ידה, ובללבקשר ל השהיו ל זה להוצאות האשפום השוווכסב
 .תחטילדה המוב ובש דועמבה היש יפכ, 1ן, בלוח ב'לפי העניז שנקבע, נק האשפומע

 

 –נולד ילד אחד, ישלם המוסד למבוטחת, מענק לידה  ()א .44

 

ענק מהסכום הבסיסי, אם הוא הילד הראשון שבעדו משולם מ 20%בשיעור של  (1)
 באותה משפחה;

מהסכום הבסיסי, אם הוא הילד השני שבעדו משולם מענק  9%א( בשיעור של 1)
 באותה משפחה;

מהסכום הבסיסי, אם הוא הילד השלישי ואילך, שבעדו משולם  6%בשיעור של  (2)
 מענק באותה משפחה;

וק בני זוג שהם הוריו של הילד או הורה יחיד כהגדרתו בח –לענין זה, "משפחה" 
 .1992-משפחות חד הוריות, התשנ"ב

להוראות סעיף קטן )ג(,  ףישלם המוסד, בכפו ידה אחת,בלותר י וא דיםילי לדו שננו ()ב 
 אלה:רים ועישמענק לידה ב

 מהסכום הבסיסי; 100% -לדים י ישנד עב (1)

 מהסכום הבסיסי. 50% -ף נוס דילעד כל ב (2)

 .בוטל() ()ג 
 

 ף להוראות סעיףפוחת, בכטובלמד ילדים, ישלם המוס ניותר מש, ידה אחתליב ולדו,נ ()א .45
 :רים אלהוטן )ג(, קצבת לידה חודשית בשיעק

 מהסכום הבסיסי; 50% - ילדים שהעד שלוב (1)

 מהסכום הבסיסי; 75% - ילדים עהעד ארבב (2)

 מהסכום הבסיסי. 100% - רותו יא םדייל שהיחמעד ב (3)

והמסתיימת  הדיהלר בחודש שלאח 1-פה המתחילה בקובעד התם תשול הידצבת הלק ()ב 
 בתום תשעה חודשים ממועד זה.

ת הקצבה, למבעדו משתש שדחוב 1-בחיים ב היודים שלספר הימ לם לפישוקצבה תה ()ג 
ם שהיו בחיים דיליבה לפי מספר השולם הקצת לידהדש הר חוון שלאחאשודש הרהחם בעד ולוא
 .דהילם הויתום שלושים ימים מב

 

 )בוטל(. .46
 

 איתכזתועבר ם ים שבהנאדבר התב גן דוד אדום בישראלמ סכם עםה לכרות איוסד רשהמ .47
 .ר או בחזרה למעונהלמוסד רפואי אח וולים אח יתלבם מיוחדים, ירמקב, למענק לידה

 לידה מימן ג': דסי

  - ימן זהבס .48

 הידבלם תייבוד בהיותה בהריון שנסה המבוטחת לעיקבו הפסש היום -ע" וביום הק"ה 
ולענין מבוטחת שזכאית לדמי הסתגלות מיוחדים ולא עבדה  ה;התביעה לדמי לידה מוגשת שלגבי

היום האחרון שבעדו השתלמו לה דמי הסתגלות מיוחדים בהיותה  –בהיותה בהריון כאמור 
 בהריון;

 

ן יתואי שנרפאישור ב  משוער,ידה הם הלבע כיונקהיום ש -" רעהמשו הדיום הל"י 
 ר.השן קיהתש לתקנותם בהתא

דה, לפי סימן זה, בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או לית דמי טחם למבושלד ימוסה ()א .49
 .משלח ידהעוסקת ב עובדת אוהלידה אין היא 

 [ ב94] הנק לידמע
 ( 41)תיקון מס' 

 2000-"אשסת
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג

 ( 24)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

 [ג94] הבת לידקצ
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג

 ( 3)תיקון מס' 
 1995-נ"התש
 1996-וט תשנ"ת"

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 [95] דתעת יולהס

 [96]דרות הג

 דה לי מיכות לדהז
[97] 

( 97)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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לעובד  לחוק עבודת נשים, וכן )ח(6לזכאי לחופשת לידה לפי סעיף  המוסד ישלם ()ב 
ל חופשת הזמן שלרג עצמאי שמתקיימים בו התנאים האמורים באותו סעיף, דמי לידה, בעד פרק

הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים כל 
 אלה:

 המחויבים; בשינויים(, 1)ב()40 בסעיף כאמור עצמאי עובד או עובד הוא (1)

כעובד  שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו (2)
 חודשים 15או בעד  שקדמו ליום הקובע החודשים 14מתוך  חודשים 10עצמאי בעד 

היום  –היום הקובע" "זה, קטן  ן סעיףיהחודשים שקדמו ליום הקובע; לעני 22מתוך 
 או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר; יום הלידה שבתום ששת השבועות שלאחר

לה דמי  ולמוולא ש אשתו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה, בעד אותו פרק זמן, (3) 
 (.1)א()50הלידה בעד פרק הזמן המלא כאמור בסעיף 

בעד  )ב(קטן  לא ישולמו דמי לידה לזכאי כאמור בסעיף ,)ב(על אף הוראות סעיף קטן  ()ג 
 תקופות אלה:

 תקופה של שישה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה; (1)

 תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה; (2)

 ימים רצופים. 21-תה מתקופה הפחו (3)

הלידה,  הם שכר העבודה הרגיל של הזכאי לדמי )ב( דמי לידה ליום לפי סעיף קטן ()ד 
 בשינויים המחויבים. ,56-ו 55, 54, 53 ויחולו לענין זה הוראות סעיפים

לחוק עבודת נשים, וכן עובד עצמאי  (1)ז6עובד הזכאי לחופשת לידה לפי סעיף  (1) )ה( 
ו התנאים האמורים באותו סעיף, זכאי לדמי לידה בעד פרק הזמן שמתקיימים ב

שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח 
 ידו, ובתנאי שמתקיימים כל אלה:

 בשינויים המחויבים;(, 1)ב()40הוא עובד או עובד עצמאי כאמור בסעיף  )א(

ביטוח מהכנסתו  כעובד או ששילם דמי שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו )ב(
החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד  14חודשים מתוך  10כעובד עצמאי בעד 

"היום  החודשים שקדמו ליום הקובע; לעניין סעיף קטן זה, 22חודשים מתוך  15
 יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר; – הקובע"

זמן, ולא שולמו לה  י פרק זה, בעד אותו פרקבת זוגו זכאית לדמי לידה לפ )ג(
 )א(;50דמי לידה בעד פרק הזמן המלא כאמור בסעיף 

באותה פסקה בעד  לא ישולמו דמי לידה לזכאי כאמור (,1)על אף הוראות פסקה  (2)
 תקופות אלה:

 תקופה שבעדה שולמו לבת זוגו דמי לידה; )א(

 ;ימים רצופים 21-תקופה הפחותה מ )ב(

הזכאי לדמי  לידה ליום לפי סעיף קטן זה הם שכר העבודה הרגיל שלדמי  (3)
 ;, בשינויים המחויבים56-ו 55, 54, 53הלידה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 

 ;לדמי הלידה דמי הלידה לפי סעיף קטן זה ישולמו לבת זוגו של הזכאי (4)

לדרוש, בכל עת,  רופא מוסמך( רשאי –רופא שהסמיך לכך המוסד )בפסקה זו  (5)
הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל עניין הקשור באישור הרפואי 

לחוק עבודת נשים, ולחוות דעתו בדבר מסוגלות בת  ()ב(1()1)ז6שניתן לפי סעיף 
הזוג לטפל בילדה; פקיד התביעות רשאי, בהחלטתו בתביעה לדמי לידה לפי סעיף 

 .חוות דעתו של הרופא המוסמךקטן זה, להביא בחשבון את 
 

ח י ביטודמ שילמהש משכרה כעובדת או טוחיבמי ה דדעולמו בששבוטחת מ ()א .50
  - הידל דמי ביטוח(, תהיה זכאית לדמי -כעובדת עצמאית )בסעיף זה תה מהכנס

 14וך חודשים מת 10ד עב חוטיב ימד ומשולם א -ועות שב 14מן של ז עד פרקב (1)
ליום  מוים שקדשדוהח 22וך תמ ודשיםח 15 עדב אום הקובע יומו לקדחודשים שה

 הקובע;

( 97)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 97תיקון מס' )
 2007-תשס"ז

( 97)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 [98]ות אאי הזכתנ

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 99)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 99)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 14 תוךחודשים מ 6 דביטוח בעשולמו דמי ם א -ועות שב 7מן של ז עד פרקב (2)
 ם הקובע.יוחודשים שקדמו לה

ופה הקובע, כתק ליום, שקדמה ןלהל ופה מהמנויותקת ויראא( ף קטן )עיענין סל ()ב 
 :וחטביי דמשבעדה שולמו 

הסתגלות י פגיעה, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי דמלאשה  מודה שולבעקופה שת (1)
מיוחדים, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון, קצבת נכות לפי פרק ה' בשל נכות 

ול לפי פרק י"ג בשל נכות שדרגתה מב או תג"י קרפי פתגמול ל, 100%שדרגתה 
100% ; 

 מצעותאבשנתית  פשהחות רותמאו  המחלדמי אשה ל דה שולמובעקופה שת (2) 
 ;180יף עותה בסעשמל כמת גמקופ

 שלום;ופשה ללא תח ים שלנשוים הראדשחוה ינש (3)

דת בעוכ בדהעובלבד ש (,2)ב()40ת לפי סעיף טחשה מבוהאהיתה  בהקופה שת (4)
 קובע;י היום התכוף לפנפים בורצ םימי 30ת לפחות יצמאעובדת עאו כ

ום דמי הביטוח בעד לשומועד תית, מאעצת דבה עוהאש תההי בהשופה קת (5)
 ה הלידה.עשבו איר קובע או בחודשאותה תקופה חל לאחר היום ה

יהם שלפם ליכלו, תנאים תווחה, רשאי לקבוע נסיבוהרדה ובועה ועדת ורבאישר, שה ()ג 
ת ופותקצתן, כקו מולן אקטן )ב(, כ ( של סעיף3) ( עד1ת )וסקאפהאמורות ב פותוהתקאו ריי

 בע.וקהום לאחר הי לולה חות אתקופף אם א י ביטוחמד מוולש ןשבעד
 

את תקופת חופשת הלידה, בשל אחת או יותר  שזכאית להאריךשהיא עובדת  תחטובמ א() .51
והודיעה למוסד על  נשים,לחוק עבודת  6ד( שבסעיף )-ו( 1)ב מהסיבות האמורות בסעיפים קטנים

, לדמי לידה כמפורט באותם סעיפים קטנים תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה מימוש זכותה זו,
, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור, לא 50להם לפי סעיף אית נוספים על דמי הלידה שהיא זכ

 –ישולמו בעד פרק הזמן העולה על 

 (;1)א()50לפי סעיף  אם היא זכאית לדמי לידה - תעובוש 10 (1)

 (.2)א()50היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף  םא - שבועות 6 (2)

)ג( 6סעיף ור באת תקופת חופשת הלידה כאמ שזכאית להאריךת שהיא עובדת טחבומ (1)א 
בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא  איתכלחוק עבודת נשים, תהיה ז

לידה הנוספים כאמור, לא ה ידמש ולפי סעיף קטן )א(, לפי הענין, ובלבד 50זכאית להם לפי סעיף 
 –על  הישולמו בעד פרק הזמן העול

ל מהילד השני, ה, החשלושה שבועות בעד כל ילד נוסף שילדה באותה ליד (1)
אם היא זכאית לדמי  -( 1ת לה לפי הוראות סעיף קטן )א()יזכא בצירוף התקופה שהיא

 (;1)א()50לידה לפי סעיף 

, החל מהילד השני, בצירוף הדיל תהבעד כל ילד נוסף שילדה באו ייםעבוש (2)
 אם היא זכאית לדמי לידה -( 2י הוראות סעיף קטן )א()פהתקופה שהיא זכאית לה ל

 (.2)א()50סעיף  לפי

 .)בוטל( (2)א 

חוק ( ל2())ד6ור בסעיף מא, כהלה שידחופשת הלת אה ליצשפ דתבעויא שהבוטחת מ ()ב 
י לידה, דמת להמשך תשלום איידה היא עדיין זכלה םמיות ודת נשים, ובתום שלושה שבועועב

 .יםולחה תיב תא בוזשהילד יע דע 50סעיף  ילידה לפהיידחה תשלום יתרת דמי 

ידה לת פשחובדת, לתה עוהישהיתה זכאית, אילו ת, עצמאי דתיא עובשהבוטחת מ ()ג 
יה עלו וליחם, נשי לחוק עבודת 6עיף סבנסיבות האמורות בה, ידהל תופשול חפיצל כת אוארמו
 .יםמחוייבם הבשינויי, הזעיף ות סראהו

(, יהיה עם תום 1)א-והמועד לתשלום דמי לידה נוספים כאמור בסעיפים קטנים )א(  )ד( 
 .50המועד לתשלום דמי הלידה לפי סעיף 

 

זכאית  דומן שבעהזמפרק  יתך שמחצכ ידה תיקבעל מו דמיולשדה יבעה שופתקה ()א .52
ה ויתרת פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי ידהלם תקדם ליו 50ף יעס יפלדמי לידה לטחת מבו

( 25' סתיקון מ)
 1998-"חשנת

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ם ספינוידה לי דמ
 [א98]
( 57ן מס' קותי)

 2002-תשס"ג
( 119)תיקון מס' 

 2010-תש"ע
( 137)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

 [99]דה לי יופת דמתק

( 137)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 94)תיקון מס' 
 2007-ס"זתש

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 57ן מס' קותי)
 2002-תשס"ג

( 119)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 119)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 137)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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תהיה מיום הלידה; חל היום הקובע בתקופת המחצית הראשונה  51-ו 50לידה לפי סעיפים 
 הקובע. םומי הלידה מן הימו דישול הדעשבשב התקופה האמורה או ביום הלידה, תחו

ף זה את יום עיס יןדה, יראו לעניהל םיוני ה לפידל ימלדעה ביוטחת תמבגישה הה ()ב 
 הלידה.ידה המשוער כיום הל

דמי לידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר מסכום השווה  ()א .53
 .30-, כשהוא מחולק ב5לסכום הבסיסי כפול 

 

 

 

 )בוטל(. ()ב 
 

 וטל(.)ב ()ג 
 

 164הריון ינכה המוסד במקור מס לפי הוראות סעיפים ת לשמיר להה ומגמידדמי הלמ( )ד 
 בשיעור הקבוע בטור ד' בלוח י'. חוטביי כה דמינן כו יהלפקנות התלפקודת מס הכנסה ו 243 -ו

 

 

, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת 53יף סעלענין ל, ה הרגיודהעבר כש ()א .54
 .יםשעבע, בתוהק םיודם לבע השנה שקת, ברהמבוטח

  -סה" כנף זה, "העיענין סל ()ב 

יטוח, וכן הכנסה מדמי הסתגלות ב ים דמייעגנה משממ כנסההה -עובדת ב (1)
 עט הכנסותיה כעובדת עצמאית אלא אם כן היתה זכאית לדמי לידה אילולממיוחדים, 

 לבד;ב תיאצמהיתה עובדת ע

ע בד רוח בעי הביטמדשה יסוד לחישוב ימנסה ששהכה -מאית עצעובדת ב (2)
 א(;בסעיף קטן ) רמוהשנה הא

 וחטיבה מישוב דחייסוד לסה ששימשה ההכנ -( 2)ב()40ף לפי סעי מבוטחתב (3)
 א(,קטן )עיף ר בסהאמו הנהשע עד רבב

 וע לתשלום דמיבקההמרבי ם סכוה לאלווח איטדמי בי ומגיעים ממנו ום שהיסכאותו  ותכל לרבוה
 טוח.יב

 

  -קבוע ל ר רשאיהש .55

 בר חישוב שכר העבודה הרגיל לענין סימן זה;בדלימות משספות ונווראות ה (1)

לא  54יל במקרים שבהם לדעתו החישוב לפי סעיף גרודה ההעב כרישוב שלחוראות ה (2)
 טחת;ובהמ לבודה הרגיל שהע שכר תנאמנה א ישקף

 ;54ף עישל רבע השנה לענין סה התקופ ובבר חישבדוראות ה (3)

לסוגים, בדבר  ןן בדרך כלל והת, הוחדוימאות הור - הוחוה והרודדת העבועאישור ב (4)
טוח מופחתים, בעד כל אדם הנמצא בהכשרה יב מיד מהות, לרבותי ביטוח איום דמתשל

על אף וחן יפה , וכיולפ חבוטמנו איין שוב( 2ב())40 עיףסי לפ מקצועית, בין שהוא מבוטח
 ד;"ראות פרק יהו

חתן כוהדרכי ו תוגשת תביעהוראות וכללים לה -ה וחה והרוודדת העבועאישור ב (5)
 לענין פרק זה;

לגבי מבוטחת שהיא עובדת עצמאית הזכאית  –ישור ועדת העבודה והרווחה בא (6)
לפיצוי לפי סימן ד' בפרק ה' לחוק יישום תכנית ההתנתקות, כללים ותנאים, אף בשונה 

ולענין  50מהוראות פרק זה, לענין קביעת היום הקובע, לענין תנאי הזכאות כאמור בסעיף 
 )ב(.54חישוב הכנסתה כאמור בסעיף 

 

 לה:אה אחד מרתם, אם קצלידה, כולם או מק ימדל תוהזכ תא לשלול איוסד רשהמ .56

 יתה;א במשק בבוטחת שלהמ עבדה מי לידהד יםמשתלמ שבעדו מןתוך הזב (1)

ביתה ק לא במשש מבוטחתעבדה הוער שמהה ידם הלוי ניפלעות שהשבו תשתוך שב (2)

דה, לי יעור דמשי
 יכוייםונם דתהצמ

 ,א101, 100]הם מ
 [ב101

 ( 2הוראות שעה )מס' 
 2002-תשס"ב

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 (2' סמ)תיקון 
 1995-נ"התש

 1996-ונ"ת"ט תש
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

 ודהעב רשוב שכחי
 [101] ילגר

 [102]נות תק

 [103]ת כוילת הזשל

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הוראות שעה )מס' 
 2002-( תשס"ב2
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 ד בהם;בולעה ליע סרא ים שרופא, שהסמיך המוסד,ימב

 וללידה. להריון רואי בקשפמוסד בדבר פיקוח רה תארוהרי אחה א מילאל מבוטחתה (3)

 דעומי הלהורו , להורה במשפחת אומנהמאמץ הורהאות למלמן ד': גסי
 

ת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, טח)א(, מבו42 יףאות סעוראף הל ע ()א .57
ם וכן מבוטח לפי פרק י"א שהוא לבדו אימץ ילד כאמור, יהיו זכאי 10שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 

  -לידה לפי סימן ב', ובלבד  קנעלמ

 ;וץימאה וקחל 6 יףעסר באמוכ לעובד סוציאלידעה הוניתנה ש (1)

 ל המאמץ.שלדו של בן זוגו יא וה מאומץה דלהידה אם לי מענק תןניא ילש (2)
 

ד , יראו כאילו יום הלידה של היל46מור בסעיף כאהלידה ק וב מענישענין חל ()ב 
 א(.כאמור בסעיף קטן ) לעובד הסוציאליץ הוא היום שבו ניתנה הודעה מואהמ

 

 10ל יג עדד ילץ מואיללידה שקיבלה י דמל תטח)א(, מבו49 ףיעס ותאורל אף הע ()ג 
 ץומיאה לזכאית לדמי לידה לפי הוראות סימן ג', בשינויים המחויבים, בעד פרק הזמן שלרגה הית
ה תנשבו נים היו -בע" קוה יהיה "היום השלענין זלבד בו, הדי במשלחא עובדת או עוסקת יה ןיא

 אימוץ.ק הוחל 6 יףכאמור בסע לעובד סוציאליה הודע
 

יף עבס רהאמו ותקיים במעצמאי ש או עובד ל עובדע ( יחולו)ג יף קטןסעוראות ה ()ד 
 )ד(.49חויבים; ואולם לענין קביעת שיעור הגמלה יחולו הוראות סעיף מם הי(, בשינוי1)ב()40

 

ובן זוגה הזכאי )ג( על ידי מבוטחת כאמור בסעיףקטן  ילד כאמור בסעיף זה אומץ ()ה 
 לפי הענין, ,)ד(או  )ג(, תשולם גמלה לפי הוראות סעיפים קטנים )ד(לגמלה כאמור בסעיף קטן 

 –בחירתם, ובלבד שלא תשולם גמלה  לאחד מבני הזוג לפי

 ;ותו אימוץלשני בני הזוג, בעד אותו פרק זמן בשל א (1)

 ימים רצופים. 21-לאחד מבני הזוג, בעד תקופה הפחותה מ (2)
 

  -ה סעיף זב א() א.57

מעמד ו ברים )אישור הסכםחוק הסכמים לנשיאת עו -ם" עוברי אתם לנשימיוק הסכ"ח 
 ;1996 -ונ"לוד(, תשייה

ם רתומשלמו א, שקיבלי"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"ק לפי פרת מבוטח -" דתם מיוע"א 
 ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

ב' לפרק זה על אם מיועדת בשינויים  מןסית וראוהו וליח, 42סעיף אות ורל אף הע ()ב 
 הדו ילם שבדה והרווחה של הכנסת; היובובאישור ועדת הע רהש עקבשמים ווייבים ובתיאהמח

 נולד הילד.ו שבם היות, ועדמים א יאשהיחשב, לגבי מבוטחת י תמבוטח

יועדת, מם א על וול, יח52-ו 48 םפית סעיהוראו טמעלק זה, פרג' למן יסוראות ה ()ג 
אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; ואולם ם שקבע השר במיובתיאום חוייביהמנויים שיב

לחוק הסכמים  11ו הורות לפי סעיף צ הל תןדמי הלידה ישולמו לאם מיועדת החל ביום שבו ני
שלא  דם, ובלבדהמוק פיל, דהמי ליית לדאזכ אבעדו היש ןמהז קפר םות לנשיאת עוברים, או לאחר

 תאים לנשימכק הסי חו, לפורתהבמשממצא הילד נ ן שבומזה רקבעד פלא א לידהמי ד וישולמ
 וברים.ע

עדת את הילד למשמורתה, וימהם הא להו קיבבש םויה - בעוהקהיום  יהזה יה יףנין סעלע 
 .שלח ידהמב תוסקעאו  תדובן היא עיהקובע א ד שביוםבובל

 

 –ה סעיף זב א() .ב57

מבוטחת לדמי לידה שהיא הורה במשפחה  –"מבוטחת שהיא הורה במשפחת אומנה"  
 שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה;

יום מסירת הילד  –יום קבלת ילד לביתה של מבוטחת שהיא הורה במשפחת אומנה" " 
אמצעות הגורם שהוסמך לכך בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים או בידי מי למבוטחת, ב

 שהשר הסמיכו לכך, בהתאם לאישור שניתן בידי אותו גורם.

 ( 10)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

( 128)תיקון מס' 
 מץמא רהוהת ללאומג 2011-תשע"א

 א[103, א95]

( 21' מס)תיקון 
 1998-"חשנת

( 123)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 21ס' מ)תיקון 
 1998-"חשנת

( 97)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 97)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

ורה להמלאות גי
 דועמי

( 10)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

( 26)תיקון מס' 
 1998-שנ"חת

( 123)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 123)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

גמלאות להורה 
 במשפחת אומנה

( 128)תיקון מס' 
 2011-תשע"א
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)א(, מבוטחת שהיא הורה במשפחת אומנה שקיבלה לביתה, 49על אף הוראות סעיף  )ב( 
ידה לפי הוראות סימן ג', , תהיה זכאית לדמי ל10לתקופה העולה על שישה חודשים, ילד עד גיל 

בשינויים המחויבים, בעד פרק הזמן כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שלעניין זה יהיה "היום 
 יום קבלת הילד לביתה של המבוטחת שהיא הורה במשפחת אומנה: –הקובע" 

בעד פרק הזמן שלרגל קבלת הילד אין היא  –אם טרם מלאו לילד שלוש שנים  (1)
 ת במשלח ידה;עובדת או עוסק

בעד פרק זמן של ארבעה שבועות שבהם לרגל  –אם מלאו לילד שלוש שנים  (2)
 קבלת הילד אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו על עובד או עובד עצמאי שמתקיים בו האמור בסעיף  )ג( 
 )ד(.49מלה יחולו הוראות סעיף (, בשינויים המחויבים; ואולם לעניין קביעת שיעור הג1)ב()40

התקבל ילד למשפחת אומנה כאמור בסעיף זה על ידי מבוטחת שהיא הורה במשפחת  )ד( 
אומנה ובן זוגה הזכאי לגמלה כאמור בסעיף קטן )ג(, תשולם גמלה לפי הוראות סעיפים קטנים )ב( 

 –לה או )ג(, לפי העניין, לאחד מבני הזוג, לפי בחירתם, ובלבד שלא תשולם גמ

 לשני בני הזוג, בעד אותו פרק זמן, בשל אותו ילד; (1)

 ימים רצופים. 21-לאחד מבני הזוג, בעד תקופה הפחותה מ (2)
 

 הריון רתה לשמימלמן ה': גסי

  -ה ז ןימבס .58

פי פרק י"א ומתקיימות בה הוראות אית, המבוטחת לצמובדת עע בדת אועו -בוטחת" "מ 
 ;ןויהרה שון לשמירתראובע הוא היום ההקהיום  זהן נילע, ו50 יףסע

 היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה: – "היריוןמירת "ש 

בהתאם  מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל (1)
 לאישור רפואי בכתב;

את האישה  וג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכניםס (2)
בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה 

 .חלופית מתאימה על ידי מעבידה
 

שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד ן ת הריוירתה בשמהיוטחת, שמב .59
ון, ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הרי 14 לש פתוסהתקופה האמורה ובעד כל תקופה נ

 .רשע הקבשם יומבחנם נאיים, תיים, כללפואים ררלפי אישווהכל 

 בסכום השווה לשכר העבודה הרגיל של המבוטחת יאהם, יו כללן, ריוה תירמה לשלגמ .60
היום  -; לענין שכר העבודה הרגיל 30-יותר מהסכום הבסיסי מחולק ב אול 54 ףושב לפי סעיהמח

 הריון.הלשמירת  הראשון םהוא היו הקובע
 

 

 

או  180קוק, הסכם קיבוצי כהגדרתו בסעיף חיל פי כשלום על זכאית לתוטחת המב )א( .61
הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, בעד 

 י סימן זה בעד אותה תקופה.ה לפתשולם לה גמל לאון, הרי תרית בשמאצמהיא נה שבהתקופה 

לשמירת היריון  לא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה ,על אף האמור בסעיף קטן )א( )ב( 
לחוק עבודת נשים, ובלבד שלא ישולמו ( 1)ג()7לפי סימן זה בשל זכאותה לדמי מחלה לפי סעיף 

 .אותה תקופה ירת היריון בעדלה דמי מחלה וגמלה לשמ
 

 םידחומים ומישלמן ו': תסי

תוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד ה בעת הלידה או רטפשנ 40ף יסעת לפי חטומבה האש .62
 וחה.רווה הדבוהעע השר באישור ועדת רים שיקבים ושיעולפי תנא היילוד תשלום מיוחד

פרק י"א, י חת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפוטמב -חת" טובף זה, "מעיענין סל ()א .63

 [ג103]דרות הג

 יון הרת ירמה לשלגמ
 [ד103]

 [ה103]ה מלעור הגשי
 ( 2)תיקון מס' 

 1995-נ"התש
 1996-ונ"ת"ט תש

 ( 38)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 ו[103] פללומי כתש
( 99)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז

 [ב103] וחדלום מיתש

 שפיר-מית בדיק
 [1ב103]

( 99)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 99)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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לפי תקנות  קהידת לביינה זכאאשו יםשנ 37 מלאו לה םוטר יםשנ 35או לה ה מלהריונת שבתחיל
 (.בדיקהה תקנות -)להלן  1980-העם )בדיקת מי שפיר(, תש"ם תיאורב

הבדיקה, ישלם  תולים כמשמעותו בתקנובית חר בשפיי דיקת מוטחת במבעשתה לנ ()ב 
אשפוז ה ירחימ היתר להעלאתבע ביקיש יר הבדיקה כפיחמ סד, באמצעות משרד הבריאות, אתוהמ

שעה(, ם )הוראת ובשירותיבמצרכים רים ימח תיציבו קוח לפי יתןנש, יםימבולטורא יםותשירל
ין ב ומיוסכש תויאות במועדים, לתקופות ולפי דו"חברמשרד הל יועברום תשלומי; ה1985-תשמ"ו

 רד הבריאות.מש ןלבי סדהמו

 יולדת וזון אשפיממן ז': מסי

 טל(ו)ב
 

 )בוטל(. .64
 

 םח ילדיטוק ד': ביפר

 נותרשמן א': פסי

  - פרק זהב ()א .65

  -" מבוטח" 

 ;238תה בסעיף בית כהגדר ט עקרת, למע"ארק ילפי פ בוטחמ (1)

עדר ממנה אלא העדר ארעי שהוא סביר, לדעת נ , ואינואלב בישרושחיד היי (2)
בישראל,  בשיוא עובד המוסד שהוסמך לכך, ואין בו לסתור טענת אותו יחיד כי הו

 .238 בסעיףעקרת בית כהגדרתה  עטא, למק י"י פרח לפבוטמו ינוא
 

  -ילד" " 

 וטח;מבה יהש מיל שו בוטח אמ לדו שלי (1)

 נהלה, כיילכך המ החת דעתו של מי שהסמיכ, להנוכחהם ילדו, אינו י שאמ (2)
 נקבעה בתקנות פירנס אותו המבוטח,שבתקופה 

"הורה" " ו"אב", "אם יםוהמונחם; שני 18לו  ואלמ אלוראל ישב נמצאד ילד שהלבוב
 לכך.תאם ו בהפרשית

 השלוא מישראל לתקופה שאינה עולה על שיצם א רץלאנמצא בחוץ כ לדי א יראול ()ב 
 לעלה והע הפוקשראל לתים יצא מאראל גם שהוא בי וד רשאי לראותו כאילסומים; אולם החודש

 ים.ששה חודלוש
 

 םידת ילקצבב':  מןסי

 ם חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד.דיצבת יללקזכאי  טחרה מבוהו .66
 

 

 ם של יותר מהורה מבוטח אחד.דיילן במניד, ן אחפרק זמלד, בי א יבואל ()א .67

במנין האב המבוטח זולת אם הוא נמצא עם האם בלבד;  וארים, יבהוו שני ל לד שישי ()ב 
ין ילדי אותו הורה אשר עמו הוא נמבא , יבוטחיםמבו והם אחר והורה עיילד שיש לו הורה טב

 נמצא.

קצבת הילדים לחודש בעד כל ילד שבמנין ילדיו של ההורה תהיה בסכום השווה  )א( .68
 .לגביו הקבוע לסכום הבסיסי

 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, קצבת הילדים לחודש בעד ילד שנולד לפני יום א'  )ב( 
בסכום (, והוא הילד השלישי ואילך שבמנין ילדיו של ההורה, תהיה 2003ביוני  1בסיון התשס"ג )

 כמפורט להלן:

 סכום השווה –לגבי ילד כאמור שהוא הילד השלישי במניין ילדיו של ההורה  (1)
( ברישה שבהגדרה "הסכום הבסיסי" כשהוא מוכפל 2לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה )

 ( 12)תיקון מס' 
 1996-נ"זתש

 ( 12)תיקון מס' 
 1996-נ"זתש

 '[ה]

 [104]שנות פר

 ( 12)תיקון מס' 
 1996-נ"זתש

 ( 12)תיקון מס' 
 1996-נ"זתש

 דיםיל בתות לקצזכ
[105] 

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 [106] יםין ילדמנ

 סכום הקצבה
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג
( 113)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט

( 87)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 ;1.23-ב

סכום השווה  –לגבי ילד כאמור שהוא הילד הרביעי במניין ילדיו של ההורה  (2)
( ברישה שבהגדרה "הסכום הבסיסי" כשהוא מוכפל 2לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה )

 ;2.4-ב

סכום  –ד החמישי ואילך במניין ילדיו של ההורה לגבי ילד כאמור שהוא היל (3)
( ברישה שבהגדרה הסכום הבסיסי כשהוא 2השווה לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה )

 .2.53-מוכפל ב

הורה שמשתלמים לו בעד חודש מסוים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תשלום  )ג( 
י בעד אותו חודש לקצבת , והוא זכא1972-חודשי לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב

ילדים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( בעד שלושה ילדים או יותר, תיווסף לקצבת הילדים 
 70%-המשתלמת לו בעד הילד השלישי ובעד הילד הרביעי שבמנין ילדיו תוספת בסכום השווה ל

 .( ברישה שבהגדרה "הסכום הבסיסי"2הקבוע בפסקה ) מן הסכום הבסיסי

 טל(.בו) ד() 

 (.)בוטל ה() 

 )בוטל(. ו() 

 .)בוטל( ז() 

 בוטל(.) ח() 

 .)בוטל( ט() 

 .)בוטל( י() 

 )בוטל(. יא() 
 

ם האב בלבד, והאב זכאי לקצבה, ע אאם הילד נמצ לםלאם, אום ם תשולדיצבת ילק ()א .69
 תשולם הקצבה לאב.

א(, ) ןקט ףאים לפי סעיהתנ , אף אם לא נתקיימו בורהבה להוקצם את השלמוסד יה ()ב 
 ור.מאורה שמשתלמת לו הקצבה לפי הסעיף הקטן הההת זאאם ביקש 

 דלהקצבה בעד הי הורים, תשולםבי שני הקטן )א( לגף של סעים נאיהת אותמלנ אל ()ג 
 )א(.304סעיף  יפלך י שנתמנה לכמל  - וסין אפוטרופשנתמנה כדין, ובא אפוטרופוסל

זאת, מחייבת  ילדת הבטו המוסד, אם ישאר( )א יף קטןסעל נאים שלאו התתמם אם נג ()ד 
לפי סעיף  לכך תמנהי שנלמ ואס פוופוטרלאאו , הצבהק-ו ברינני שאה להורה שאת הקצב לשלם

 א(.)304

יחולו לגביו ים, שממספר נ ח ילדיםטיו למבוהסימן זה, ב ום אחרמקר בכל מואף הא על .א69
 הוראות אלה:

 )ב(, יבואו הילדים במניין כל אחת מהנשים בנפרד;68היה לו ילד כאמור בסעיף  (1)

)ב(, יבואו הילדים במניין האב; הוכיחה האם, להנחת 68אמור בסעיף לא היה לו ילד כ (2)
דעתו של המוסד, כי אינה מקיימת משק בית משותף עם האב, וכי הילד לא סמוך על 

 יבוא הילד במניין האם. –שולחנו של האב 
 

שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להורות שבתקופה זו ה , לתקופרץמן הא דררה הנעוה .70
 ל.קצבה לאדם פלוני בישראה תשולם

מבוטח, תשתלם מכוחו קצבת הילדים שהיתה ת ויהלחדל  אוטח בומה הההור מת .71
, משתלמת בעד הילד אילולא מת או אילולא חדל להיות מבוטח; ואולם אם היה לילד הורה שני

 ני.ההורה השכוחו של תשולם הקצבה מ, הבצקל יאכז אוהו

 ותואב 1 -ב חלה צבהקה םתשול ני,פלו חודשב 15ד ע יםלדי בתות לקצכאוצרה זנ )א( .72
בחודש שלאחריו; תשלום  1 -ב חלה ולם הקצבהשת, נילובחודש פ 15רי אחת אוחודש; נוצרה הזכ

 ת.ואכהז הקצבה יסתיים ביום האחרון של החודש שבו נפסקה

ת בישיצא מו פחות אל ה ימיםבעעד ילד שחי שב ים אלאלדקצבת ים א תשולל ()ב 

, 110] בהצהקבל מק
111] 

ספר ממ יםין ילדמנ
  יםנש

( 41' )תיקון מס
 2000-תשס"א

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 הארץ מן דררה הנעהו
[112] 

חדל  אוה שמת רוה
 [113]ח וטיות מבלה

 [114]ה צבופת הקתק

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 146)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 לים.חוה

 םשישה חודלוקצבה שה ילדים, ימשיכו בתשלום בתלמה קצשוו עדפטר ילד שבנ )ג( 
 פטר.נדש שבו וחה מתום

לענין ו כנסה אה ודת מספקתיחשב כהכנסה לענין א ל 68סעיף ב כאמור יםבת ילדקצ .73
 ם.רייעת תשלומי חובה או היטלים אחקב

 םדיוק לימענמן ג': מסי

  -זה  יףבסע ()א .74

 ;1992-הוריות, תשנ"ב -שפחות חדמ ו בחוקותכמשמע -" ידורה יח"ה 

השנה ל גוסט שאוב 31יום  עדל שנה כ בספטמבר של 1ם ה שמיוופהתק -ים" ודנת לימ"ש 
 שלאחריה.

או בתחילתה  םילפני תחילת כל שנת לימוד(, 1ב) ף קטןעיראות סהוכפוף לב (1) ()ב 
לה, לפי מאד אחלכל , 2 ים בפסקהורטהמפ םיעוריבש, םישלם המוסד מענק לימודי

 הענין:

 יו;לדאחד מיל , בעד כידורה יחה ()א

ד הכנסה, בעוק הבטחת לח( 3)א()5עיף ס ילה לפמג מת לולתשורה שמה (ב)
 לדיו;יד מחא כל

 ;דלריו, בעד אותו ימשני הום שנתיית דרתו ילמוי שבמשמ (ג)

, בעד אותו הסכנה י חוק הבטחתו לפמעותמשנטוש כד רתו ילמושבמי שמ (ד)
 ;דיל

לה ע, קצבה בעד ילד ש9ערך לפי סעיף הנהסכם  פית לו, ללמי שמשתמ (ה)
 ;דלי תווריו, בעד אוה בלי לאשריל

 ים האלה:ורה בשיעהיודים יימענק הלמ (2)

ני יום א' בטבת שבאותה שנת לפילד ש עדב -וצע מהממהשכר  18% ()א
 ם;שני 11 לא מלאו לוום ינש 6 ע(, מלאו לוהקובהיום  -מודים )בסעיף זה לי

שנים ולא  11ום הקובע מלאו לו ביילד ש בעד -מוצע מהשכר המ 10% ()ב
 ם.ניש 14 לומלאו 

 

התנאים המזכים  ודים פלונית, אםלפני שנת לימים ודק הלימענם את משלמוסד יה (1)ב 
אם  –או בתחילת שנת הלימודים  במענק התקיימו בחודש יולי שבתכוף לפני אותה שנת לימודים,

בד שלא ישולם , ובלהתנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנה
 אחד לשנת לימודים פלונית.ם ר ממענק לימודיותי דלאותו י בעד

 

 איזכא הוש ינאפחות ובתים לגבי הורה שלו ארבעה ילדל ולו גםיחיף זה סעוראות ה (2)ב 
 :הלאמ דאחל

 ה;ת הכנסטחבה חוקי מלה לפג (1)

 ;1972-של"בחת תשלום(, תבטה) ונותמזחוק ה פיל שלוםת (2)

 (;1)199עיף ס ית לפידשצבה חוק (3)

 רק י"א.לפ' או ד' ג סימניםי צבה לפק (4)
 

 דעמווך לפני בסמ וצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה,מאישולם ה סעיף זי ענק לפמ ()ג 
סעיף זה, לרבות ההוצאות המינהליות  לפימים ושלתהוע דרושים לביצה םפיכסהל ם, את כושלהת

 .מוסד הנובעות מכךשל ה

 : מימוןסימן ד'
 

עולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת ילדים פיממן, לפי המלצת המועצה,  המוסד )א( א.74
בסיכון, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, לממן פעולות 

מיליון שקלים חדשים;  15כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 

 סים ממ בהור הקצפט
[116] 

 (27)תיקון מס' 
 1998-נ"חתש

 [115]ים ודנק ליממע

( 31)תיקון מס' 
 1999-ט"נשת

( 91)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 31)תיקון מס' 
 1999-"טשנת

( 91)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 27' תיקון מס)
 1998-"חתשנ

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

מימון פעולות לפיתוח 
שירותים לילדים בסיכון 

 עההוראת ש –
 ( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

 ( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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 על פי תנאים וכללים שיקבע השר באישור שר האוצר. מימון לפי סעיף קטן זה ייעשה

 –על אף הוראות סעיף קטן )א(  )ב( 

המוסד רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתחייב לממן פעולות לפי הוראות סעיף  (1)
קטן )א(, בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף 

י להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשא
 באופן שיקבע, בהסכמת שר האוצר;

התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בסעיף קטן )א(  (2)
בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, בהסכמת המועצה, להתחייב בשנת 

פרש; לענין זה, הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן )א(, בתוספת סכום הה
סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן )א( לבין  –"סכום ההפרש" 

 הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;

בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה התחייבות או  (3)
עצה, להתחייב, באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, לפי המלצת המו

בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה 
לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן )א( 

 (, בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.2)-( ו1ופסקאות )

ל שנה לפי השינוי במדד ביחס בינואר של כ 1-הסכום הקבוע בסעיף קטן )א( יעודכן ב )ג( 
 מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר. –בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  1-ל

 מימון הפעולות לפי סעיף זה ייעשה מתקבולי דמי ביטוח לענף ביטוח ילדים. )ד( 

 .2014עד  2004הוראות סעיף זה יחולו בשנות הכספים  )ה( 

יהיה הסכום הקבוע  2005(, סכום ההפרש בשנת 2עיף קטן )ב()על אף האמור בס )ו( 
 בסעיף קטן )א(.

 

 עבודה עיגח נפטוק ה': ביפר

 וחיטאים לבתנטחים ובומן א': מסי

 :פרק זהי חים לפוטלה המבא ()א .75

רות שיק חוכמשמעותו ב, סוהר המשטרהק בחו עותושמכמר וטש עטובד, למע (1)
 א לחוק שירות המדינה;63כמשמעותו בסעיף  ד שירותי הבטחוןובבתי הסוהר וע

מכלל עובדים עצמאיים,  ואצעם סוג אנשים שהוה י שנמנמ י, למעטמאובד עצע (2)
 רווחה;הו עבודההת ם ועדעת ייעצותה רחולא תקנותב, הז עיףסין נעל

שר ושאם אצל אדו מקום אב ,ועיקום מקצישב או תקצועימ הרבהכש יום המצדא (3)
זכויות לאנשים עם מוגבלות  עניין זה יראו משתקם כהגדרתו בחוקולך בתקנות, לכ

 ;כמצוי בשיקום מקצועי ,2007-התשס"ז ,המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(

השלישי  רק, או לפי הפ1953-שי"גת חניכות,ה לחוק 22יף ען לפי סחדם הנבא (4)
 ה, והוא בשעת הבחינה בלבד;קוסלחוק שירות התע

 ;1967 -שכ"זת בודה בשעת חירום,ע שירות וקלפי ח מןי שמתאמ (5)

ותים רבתקנות כשינקבעו ים שותמן השיר הינשא הד בעבודעובה ריעצ סיר אוא (6)
 של מקום מעצר;ת סוהר או ירגילים של ב

מן  נהיאדה שוחוק הנוער, העובד בעב יפל על ון נעומעב ועון אוסה במח (7)
 ור;נעול כאממעון  ון אוגילים של מער םותירישבעו כקותים שנרהשי

 חוק.ל פי נקבע עו י ששכרמ (8)

כמעבידו את מי שהשר ו )א( ירא טןק יףשל סע( 7ד )( ע3ת )אוקספ לפי חטובי מבגל ()ב 
 בתשלום שכרו.ב מעבידו את החייכ ( יראו8קה )גבי מבוטח לפי פסקבע, ול

 

פרק זה אם הוא ומעבידו הם תושבי ישראל וחוזה  פיבוטח למ לארץ וץעובד בחה ()א .76
טוח ביין אקום העבודה מבו לארבישקשר נ ה לאה העבודוזף אם חא ראל, אוישנקשר בה העבוד

 '[ג]

 [31]וטחים מב

 [32]רץ לא ץבד בחועו

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז

הוראת שעה 
 2007-תשס"ז

( 134)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 בתקנות. עבקהחוזה כפי שנ לש בה לפי החוק ונמסרה הודעה על קיומוחוה ודבנפגעי ע

בד בחוץ לארץ, תקופה העולה על חמש והע הם שה(, אקטן )איף עסאות ורל אף הע ()ב 
את ביטוחו ך לכך שהשר הסמי ימו א לא התיר השראם ה ז קרפ פימבוטח לה יהי א, לרצופותם שני

 .ש השניםאחר חמשלץ ארל וץבחו בודתע בתקופת

רשום גיעה פההיה בעת  ה לפי פרק זה הוא שהמבוטחמלנאי לג, תעצמאי בדגבי עול ()א .77
 ו כדי להירשם.ליעל מוטה תא עשהש מאי אועצסד כעובד במו

לה מו או משלח ידו של מעביד, תנאי לגסקנה לצורך עאיבודה שבעה שעגבי עובד לל (ב) 
ו או ך עסקרועה שלא לצרשום במוסד כעובד לשח היה בעת הפגיעה טא שהמבוורק זה הפלפי 
 ביד.מעח ידו של משל

ת ואראף הו ה עליפת מיוחדות, שכוחן והן לסוגים, הוראו ללבדרך כן קבוע, הל ר רשאיהש .78
  -ביטוחם של ל שרבקו, "ט ופרק הזק רפ

 ואין עיקר קיומו על שכר אהו ולזמן מרצונ ןמזמ בדעועה, או לש, עובד קיובד חלע (1)
 עבודה;

 ט:שי ליכב ובדע (2)

 טיס; ליובד בכע (3)

 ;76סעיף ת הוראו פיבוטח למ (4)

 ;חוץ מדינתל ש ריולנסקוו טי אומת דיפלרואל בשישרובד ביע (5)

 .75 ל סעיף( ש8עד )( 2ת )סקאולפי פ בוטחמ (6)

 דהבועות בעגיב': פן מסי

  -בוטח במוק זה, בח .79

 ;ועלת מקצמחו אה ת עבודונתא -ודה" עבגיעה ב"פ 

תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ה שאירע נהואת -" דהבואונת ע"ת 
 ידו; חלמשב וקויסועקב עידו שלח במכדי עיסוקו ך תו -י ובעובד עצמא

בה,  החל אוהו 85פי סעיף לות נוע בתקצחלת מקמכה נקבעשמחלה  -ע" וחלת מקצ"מ 
 עקב -מאי צע דבובע, וומטעמ אוו דיבמעל דתו אצבוע בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב

 .ודבמשלח יוקו עיס

  -ף אם א עבודה נתה כתאוונאים תארו .80

ו ממקום שבו הוא אממעונו  לעבודה מבוטחל השליכתו ו או העתסיכדי נ וךירעה תא (1)
ו ו איעתנס, ועקב הוד למשנאחום עבודה ו או ממקדה למעונמן העבו אף אם אינו מעונו, לן

 הליכתו זו;

ותר, יב בהרוקה ובתביסב  מבוטח, במקום העבודה אוה דתו שלבוע כדיך תו ירעהא (2)
 וש;כרל ואסכנה לגוף  ק אואו למניעת נזש צלת גוף או רכולהתו שובע

רמה גנה ודוהעבה ממבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה דתו שלבוכדי ע וךירעה תא (3)
אים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר צמנהאו בחפץ אחר,  ילכב ראחם די אדבי
ף שות ע לא היההנפגהעבודה, ו יכבע אף שלא לצרק ךנמצאים שם דרצרכי העבודה, או הל

 עה;יימת הפגלגר

ה ולאינה עושמעביד ה   פסקה שנקבעה על דעתבהעובד,  אווטח שהמבירעה לא (4)
אונה תהוסועדים,  תודבואו העובדים במקום ע טחבוהמו שבם קובמת, ש שעוולשעל 

תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או סיכוני המקום או עה בקשר לעבודה או עקב ריא
יעתו סב נקדה ועועבל מנומרה זחבה או ודעבמהקום כאמור מלו תכיעתו או הליי נסתוך כד

 זו; ו הליכתוא

או ו עתנסי כדי ךות וא, וכרמשתלם ששבו  קוםמ, בובדע אווטח שהמבירעה לא (5)
 בתקנות;ך ו התנאים שנקבעו לכמונתקיי וו הליכתו זאור ועקב נסיעתו מכתו למקום כאליה

 םמקובעובדים ש דכחבר וע י תפקידוילודי מכך תובד, עו אווטח שהמבירעה לא (6)

ובד לע וםבת רישחו
ה שעעובד לולי מאעצ

[33] 

חדות יוראות מהו
 [34]חים וטוגי מבלס

 [35]דרות הג

 ודה עב נתת תאוחזק
[36] 
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ידו פקת יולמים כתו לשליעתו או הכדי נסי ר, או תוךידו כאמווי תפקלמי בדתו ועקבוע
או סטיה תו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה עסינב רה ממנו ועקזחב וא וראמכ

מושב  ר ועדחב ןין זה דילענ קבעו לכך;נש תקיימו התנאיםנו הדרך המקובלת,של ממש מ
 ם;בדיוע ר ועדבחן יבדים כדוע

 נוו ממעוא העבודהמ  או הליכתונסיעתו  ך כדיתו עובד ואהוטח שמבירעה לא (7)
יעתו נו ועקב נסובודה או למעעה םולמק הרזבח ו( א4()א)75 סעיףבחינה כאמור בה למקום

 ו.או הליכתו ז

( 5(, )4(, )1ת בפסקאות )ורואמהיבות סכה בנליה ה אוסיעכדי נך רעה תואיאונה שת ()א .81
או  הקספה כהליאו בהה יעסנבה חלדה אם בוונה בעאותה כתאן רואים אי 80סעיף  ל( ש7) או

קה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו ספההסטיה של ממש מהדרך המקובלת, כש
 אואי, מצעד בעוכ וח ידלקו במשוסעיורה, במ( הא1ו, לענין פסקה )א, וטח כלפי מעבידובמשל ה

ושר כ -יא הייד -לע םא נגרלו ל המבוטחהפושעת שרשלנותו בעיקר ל ההתאונ את לייחסש י אם
 .וותמ ובעה שבועות לפחות, נכות אראל הדועב

מש, מ קה או כסטיה שלפסלא יראו כה 80ף עיס ל( ש1פסקה )ב אמורותה נסיבותב ()ב 
 :האלמ המבוטח לאחתזאת לענין סעיף קטן )א(, אם עשה 

כמקום  בעשהשר קר חאום למק ום אלדיאו למעון ים ן ילדילגילדו  ותללו כדי (1)
 ם;שמ קבע או להשיבו דרי הסלפד א ילשבו נמצ

 ל.לפלהתו הוא נוהג בשלה ור בבית תפיר בציבוקפילת בת מצוות יםדי לקיכ (2)

תאם ת שלא בהלנורשב הגשהמבוטח נ תעב העדה אם אירנת עבואוכתתאונה ם ן רואיאי .82
ודתו, או שלא בהתאם בע םוקמב יםהעובדת יעדילה באתו שהוודביחס לעב אה חוקיתרהול

ו בענין עבודתו, אלא אם כן כתוצאה מאת מי שנוהג להורות ל וו לו מאת מעבידו אנלהוראות שנית
 האימתמעבודה לו או בודתוגל לעסא מו לדה אונכה עב האו נעש חנפטר המבוט המאותה תאונ

 נהג כאמור. אלול הודבע אונתנה כתואהת תאואים ר וכן הי , ואלא אםותפחים ל, עשרה ימחרתא

ה גם עקב העבודה, אם ואים אותה כתאונה שאירער העבוד דיתוך כ בדעה לעוירונה שאתא .83
שאירעה בין ראים לעין, ם הנלא הוכח ההיפך; ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניי

ם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע א עבודה נתה כתאוותואים אר לעובד עצמאי, איןן ביו לעובד
 ם אחרים.שפעת גורמיהתה פחותה הרבה מיהתאונה ה

  -אם כן  ודה אלאבה מפגיעה בעצאי תועתפשבבקע מם ן רואיאי .84

פגיעה  בעק וץ לא רגיל אממאמבודה כתוצאה העך כדי תוע באה בקופעת הה (1)
 ;ןטהבר ן באזור קיריבמיש

שעות  72טח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך בוסיק המהפהבקע  עתקב הופע (2)
 מהופעת הבקע;

שעות  72או למעביד תוך  ה למוסדסרבקע נמה ם עקביבאהתקף כל ודעה עה (3)
ה או דובע זה, חוק, נוהגקוחיפי  שעל שבתון וא גת, חיועוחה שבנמהופעתם, להוציא ימי מ

עתו, לראות קול דשי ירשאי, לפ דסומה םולואבהם;  דבעו חטבוהמיבוצי אין ק סכםה
 דעה כאמור.הוה רם לא נמסאבעבודה אף  קע תוצאה מפגיעהבב

שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן אין רואים בליקוי  )א( .א84
 התקיימו כל אלה:

המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף  (1)
 רעש מזיק(; –)להלן  1970-בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 173

 אחת מהאוזניים;דציבל לפחות בכל  20כושר השמיעה פחת, בשיעור של  (2)

 12הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך  (3)
 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:

 17היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף  )א(
 רשומה רפואית(; –)בסעיף זה  1996-בחוק זכויות החולה, התשנ"ו

הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים  היום שבו, לדעת הוועדה )ב(

 [37] היטסקה וסהפ

 [38]ת נולרש

 [39]ות תיקת סיבחז

 [40] תיע מפשעבק

 ליקוי שמיעה
( 79)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
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 כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.

טינטון( עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה  –רעש תמידי באוזניים )להלן  )ב( 
 אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן )א(, וכן כל אלה:

דציבל לפחות בכל  25של כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור  (1)
 4000-ו 3000תדירויות של  –אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" 

 מחזורים בשניה;

הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה  (2)
 לרעש מזיק;

 הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, (3)
 שתועדו ברשומה רפואית.

 

וע שמחלה פלונית היא, מיום ברשאי לק, בריאותהעם שר  תהתייעצור שר, לאחה ()א .85
ה י אופיטחים, אם לפבוג מסו יבגבין לו זה קרפ פיוטחים להמב , בין לגבי כללת מקצועפלוני, מח

 צועי.ה של אותה מחלה יש לראותה, לדעתו, כסיכון מקורמיוג

ת יחלה פלונמת שבהן ווע נסיבברשאי לק ,בריאותה עם שר ותייעצתה רשר, לאחה ()ב 
 .ךפיההלא הוכח וד כל ע ב עבודתומבוטח עקחלה ה השב הא בחזקת מחליה

היותה קבועה  פלונית בטרם עקב מחלהעבודתו ל לוגלא מס נהאשולר שהשנעם דא ()ג 
 מור.אכ העובבטרם היותה ק הלחשחלה באותה מי כמו ותא יםואת מקצוע, רלכמח

 יןבע אותמלמן ג': גסי

י, צועמק םוולשיק איטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפובואת המ כהודה מזעבגיעה בפ ()א .86
 .ראות סימן זהולה בהתאם

אשפוז, רפואות ומכשירים אורתופדיים ותירפויטיים,  ותלרב -וי" "ריפן זה, ימענין סל ()ב 
 .הספקתם, תיקונם או החלפתם

ו של קפו ודרכלתתו; הי חייבותמיה תבודה ותוצאועב השהפגיע דהתן במייניפוי יר ()א .87
 ת.בתקנו עופוי ייקבהרי

 תינתן בומקום של   הסיעול סדמוזה, ידאג ה ףסעי יה לפמלאי לגכז םיה אדה ()ב 
 .ידה ובאופן שנקבעו בתקנותבמי הנסיעה, והכל דמחזירו ממנו, או ישלם לו את להגמלה וה

ר השר, לתת בעניני ריפוי והסעה הוראות ובאישות התקנו רתבמסג, אישמוסד רה ()ג 
 שר.ה הרושי דרךמשלימות שיפורסמו ב

דה בועדת העור ובאישו  תור הבריאש עם תיעצוהתינו בקותיזה סעיף  פילנות קת ()ד 
 חה.והרוו

 תאונות ובהורקקבעו בתנבאופן שובמידה  וקצועי יינתנמ ושיקוםי ם רפואקולמה, שיהח .88
 ה.ורשהך דרב פורסמוו   שרו בידי הנות, אושרתקרת הגבמס מוסד שניתנוה

 ן:ירופיההאלה או בצ םכירדנתנו באחת היים רפואי קומה ושיחליפוי, הר ()א .89

 המדינה; שלריאות הבותי שיר אמצעותב (1)

 ;הממשלהר באישו סדאת המומ (2)

ם שר ע התייעץש  שירות רפואי לאחרכ הסמיכור וף שהשג אמצעותב (3)
 אות.ירבה

  

  -שר הבריאות, לקבוע  עםיעצות תילאחר הי, שר רשאה ()ב 

 י;שירות רפואת מכהסנאים לת (1)

 ות רפואי מוסמך.ירש עלח קובר הפיבדוראות ה (2)

 השר לקבוע סייגים להסמכה.י אי רשאפוירות רש הסמיכוב ()ג 

 רפואי ותשל שירו הסמכת את, לבטל ותשר הבריא עם תוצעיתיאחר הלי, ר רשאשה ()ד 

 [41] צועת מקמחלו

 ין בעות לאות לגמזכ
[42] 

 [43]פוי רי

 [44]ום יקלמה ושהח

פוי, רי תןכים למדר
אי פויקום רושה למהח

[45] 
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 אחד מאלה: קייםי התכח כאם נו

 ו עוד;קיימים בם מת( אינ1קטן )ב() ףסעיפי ל קבעו עשנתנאים ה (1)

 ת שהותקנו לפי חוק זה;נוחר התקא לאממת רוין השיא (2)

 כה.מקבעו להסשנ םיגייסה לע רבעושירות ה (3)

השר שף באמצעות גודינה או ן, באמצעות שירותי המרישמיב סדמוה יתןי עצומק וםקשי .90
 הסמיכו לכך.

והחובות ה, ז מןעין לפי סיב ותאלו ניתנות גמצעותבאמש בין מיו המוסד יןחסים בהי .91
 תקנות.ב ההדדיות, ייקבעו בהסכם שאישר השר במידה שלא קבע אותםת והזכויו

 עהגיפ מי': דד מןסי

מתאימה  הלו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה דה גרמועבביעה פגבוטח שמ ()א .92
ל בכה א עסק למעשל אם, רמסוגל כאמו אינולו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן ש לםאחרת, יש

 .ו להחלמהלשיקום אל רפואי, קק לטיפועבודה והוא נז

 .תר שבועו, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה עשחתגיעה אלפ, בקשר מוא ישולל ()ב 
 

 ום.י דמי פגיעה, אולם המעביד ישלם לנפגע שכר אותוו ישולמ לאפגיעה ה עד יוםב ()א .93

גל סולא היה המבוטח מם בה רגיעה, אשהפ םוי רחאשלשונים ים הראימה עד שניב ()ב 
מו דמי הפגיעה אלא אם כן ולמהפגיעה, לא יש אהימה אחרת כתוצתאמ דהלעבודתו ואף לא לעבו

 עה.יום הפגיסף על ובנ תר ימים לפחושם עיכאמור שנ העבודל וגלוטח מסבהיה המ אל
 

  -ה סעיף זב ()א .94

 ; 100-ו 98 יםיפו לפי סעתמעוכמש -ל" ה הרגיודבר העכ"ש 

 ימו, בינו ובין הנפגע, יחסי עובד ומעביד;קייעה התפגשבעת הי מ -יד" "מעב 

 ד במשקובעובד עצמאי ולמעט ע למעט(, א)75עיף ס תו לפיעוח כמשמוטמב -ובד" "ע 
 המעביד;משלח ידו של או  עסקוא לצורך שלמעביד ה יתו שלב

מי לדהנפגע  איבעדם זכאשונים שהרם מיהי שנים עשר –ונה" אשהר אותכזקופת ה"ת 
 ה לפי פרק זה.יעפג

 ה:אלוראות ה ראשונהה  תואכפת הזקותלגבי לו א( יחו)92יף ר בסעאמול אף הע ()ב 

  -עובד  געפיה הנה (1)

בעד  געלם לנפשיהמוסד ש  יעהפגדמי ה םוכאת ס דסויר למזחימעביד ה ()א
 םהאמורי עההפגי דמייכה מנ דוסמהן כל סכום שה וכפת הזכאות הראשונקות
ששילם המוסד(; הרשה המוסד למעביד לשלם  הסכום -זה  ףין )בסעדיפי כל ל

שלם לעובד גם את דמי ל ביימעביד ח ותואיהיה   -ובדיו עה לעבשמו דמי פגי
 םלהסכומים ששיחזר יה זכאי לההי אלו, הונשראות הכאהז קופתת בעדעה הפגי

 ;ראשונההאות הזכ תפוקד תעב

חזיר כל אחד מהם למוסד, , ישוניםדים מעבי לצאעובד  געיה הנפה (1) )ב(   
 שונה;ארה אותכהז תפוקעד תבהמוסד  םום ששילכחסי מהסיחלק 

ו קלח(, בהתאם ל1פסקה )ב  האמורק היחסי לע את החמוסד יקבה (2)
ומת עביד לעמאצל אותו  גיל של העובדה הרהעבוד רכשם וסי של סכחיה

 ידיו;עבל כל מצא ל העובדהרגיל ש דהבוהעכר של ש הכולל םהסכו

 ב( יהיה) -ושנה )א( מ  ור בפסקאותמאכ סדלמור ם ההחזלוועד תשמ ()ג
סד למעביד על וודיע המהש שבו דולאחר הח ודש שחל בתכוףבח 15 -יום הה

המעביד  סכום שעלרוט של התכלול פיהסכום שעליו להחזיר למוסד; ההודעה 
 ד;וסזיר למהחל

והתקנות ט"ו יטוח, והוראות פרק ין דמי בה כדז י סעיףלפההחזר ם ין סכוד (ד)
יו השינויים המחויבים, כאילו , בהחזר הסכום האמורן ו לעניולפיו יחל נוקתשהו

קום שיתן למכים דר
 [46]עי צומק

 נותן עם סדסי המויח
 [47]מלאות הג

 [48]מיה חוכות ותהז

( 47מס' )תיקון 
 2002-"בתשס

 שלושה ימים ראשונים
[49] 

( 12)תיקון מס' 
  1996-"זתשנ

( 14)תיקון מס' 
 1997-שנ"זת

 תכאוהז תפתקו
  השונהרא

 ( 14)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 טוח;יבדמי 

לו  ריממנו, יחז קחל ומוסד אה םלששי וםכהס תד אוסביד לממעחזיר הה (ה)
ד' לפרק  ןמיס יפלד סמובל השקיה עיפגדמי ה עלהמוסד חלק יחסי מהפיצוי 

 י"ד;

ביד מעל שע םוב הסכוישחי כרבדבר ד אותרווה ליםכלע ולקבי שר רשאה (ו)
זיר חמוסד לההם שעל וכישוב הסחר דרכי בזה וכן בד ףיעפי סל ר למוסדיזחלה

תו ד לפי אוזר למעבישלום ההחלת דיםעה(, ובדבר המו) קטן למעביד לפי סעיף
 ן.סעיף קט

אות כפגיעה בעד תקופת הזדמי לו  למוישוא ל, מאיעצובד עע פגנהיה ה (2)
 .שונההרא

 

לא ישולמו לו דמי פגיעה  343עיף ס וח מופחתים על פייטדמי ב לםידו משעבוטח שממב .95
 עבידו.פגיעה ממורת דמי אך הוא זכאי לתמ בקשר לפגיעה בעבודה,

א במעון או במעון נעול או במעצר על פי חוק הנוער, לא מצלמי שנו עציר, אל סיר אולא .96
 למו דמי פגיעה.ישו

, אך לא יותר טחתו הרגיל של המבוודעבר בעים משכה רשלושהם ליום  עהיי פגמד ()א .97
 .30-, כשהוא מחולק ב5מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול  75%-מ

 )בוטל(. ()ב 

 )בוטל(. ()ג 

מדמי הפגיעה שמשלם המוסד ומתמורת דמי פגיעה ינוכו דמי ביטוח בשיעור הקבוע  )ד( 
ינכה המעביד את  –בטור ד' שבלוח י'; הרשה המוסד למעביד פלוני לשלם דמי פגיעה לעובדיו 

 דמי הביטוח כאמור.
 

, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, 97 ףעיסלענין ל, ה הרגיודכר העבש ()א .98
 עים.בעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשברבע השנה שקדם ליום ש

  -סה" כנזה, "הסעיף  עניןל ()ב 

 ;וחמי ביטד םנה מגיעישממה כנסהה -( 1())א75יף עי סלפמבוטח ב (1)

 חמי הביטוד בחישולימשה יסוד ששנסה כהה -( )א75יף עס ר שלפיאחמבוטח ב (2)
 ן )א(,ף קטעיבסר ה האמובעד רבע השנ

קבוע בי המרסכום הה אלוח אילוטדמי בי ומגיעים ממנו ם שהיוסכאותו  ותכל לרבוה
 ח.טובי דמי םתשלול

 

ודה כעובד, הכנסותיו כעובד עצמאי לא יובאו בחשבון עבגיעה בפ רעה לויאשבוטח מ )א( .99
אותו  זה אלא אם כן נתמלאו בו התנאים שהיו מזכים קרפלצורך חישוב שכר עבודתו הרגיל לענין 

 לגמלה לפי פרק זה אילו נפגע בעבודתו כעובד עצמאי.

ום שבעדו מגיעים לו לינה שקדם הש עבראשר ב(, 3א())75יף סע יפלבוטח מ ()ב 
 כרש בחישו יןענל מאי, יובאו בחשבון,צעובד או כעובד עכגם הכנסות היו לו  לראשונה דמי פגיעה

 ףעילפי ס תסה המחושבעובד עצמאי, או ההכנ, הכנסותיו כעובד או כ98עיף ס יבודה הרגיל לפעה
 ר.תוי הבוגם הוכהסי לפל הכ(, 3)א()75סעיף פי ל וטחבמ אשהוכ ויבגל( 2)ב()98

  -קבוע ל ר רשאיהש .100

 זה; ין סימןנהרגיל לע העבודה רבר חישוב שכבדלימות משספות ונווראות ה (1)

 98תו החישוב לפי סעיף הרגיל, במקרים שבהם לדעה העבוד כרישוב שלחוראות ה (2)
 ;חהמבוט שלל ה הרגיהעבוד כרלא ישקף נאמנה את ש

 .98יף עס ןינענה להשבע ר לש פההתקו ובבר חישבדוראות ה (3)

 וטל(.)ב .101
 

י עובד עצמאל ווסד דמי פגיעה מופחתים לעובד אהמ, ישלם 92 יףאות סעורל אף הע ()א .102

י דמת ורקבל תמהמ
 [51] הפגיע

 [52]יר ועציר אס

 יעהפג יעור דמשי
[53] 

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

ודה עב רשוב שכחי
 [54] ילגר

 גםוטח שהוא מב
בד עו םגועובד 
 [55] איעצמ

 [56]נות תק

 ( 47)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

 פחתיםמו הי פגיעדמ
[58] 

 ( 9)תיקון מס' 
 1996-ו"שנת

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 104)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הוראות שעה )מס' 
 2002-( תשס"ב2
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 עה בעבודה.גיגרם מפשנושר חלקי לעבוד, כ -ם, מחמת אידתות עבושעמספר  אתשצמצו 

פגיעה ליום ה החלק השמיני מדמיל ש כפלהלמם שווי ויהי ליום יםופחתמ מי פגיעהד ()ב 
לתת מך סותן מי שהשנ יפואר רושיאבשר שנקבע הכו -, במספר שעות אי97כמשמעותם לפי סעיף 

העצמאי לא עבד  דבועה או שהעובד דבלבו הכושר( -שעות אי -זה )להלן  רקר לפי פמוור כאישא
 ר.הכוש -שעות איבלמעשה בכל עבודה 

אשר בעד מתר וחת בעבודה, יא ים, בקשר לפגיעהתחפמוה עגידמי פ ומלשוי אל ()ג 
 ת.עור שבועש הששלו

מי הפגיעה ד בפות ומשלימות בדבר דרכי חישווסראות נהולקבוע י שר רשאה ()ד 
 ם.פחתיהמו

 

 בודהע נכהלנק מע ה אוצבה': קמן יס

  -ה ז וקענין חל ()א .103

בודה נפגע כשרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו בעה יעפגב עקש טחבומ -" דהבוע כה"נ 
ומינו מסוגל לעשותה; בקביעת העובדה אם פלוני הוא נכה עבודה  ולמסוגל לעשות עבודה שבן גי

 ר;עמום מכ ןא בחשבויפשר להבא

 ;תנימה זנאיו לבגמו ןזמל ינהנכות שא דרגת -ה דובעה נכ לשה", יברגה יצ"ד 

 דרגת נכות שהיא לזמן מוגבל או זמנית. -ה בודע הנכשל ה", בציה יינאש רגה"ד 

רגת נכות" ו"קצבת דעבודה, והמונחים "בגיעה מפת ונכ -" תונכ, "זה קרן פעניל ()ב 
 .הו לפי זשנכות" יתפר

 הז ןממלה לפי סילגה יעוטח הגיש תבהמבו' ד מןלפי סי גיעהקופת דמי הפת סתיימהנ ()א .104
 אה מהפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד קצבה או מענק לפי סימן זה.תוצכ הדובענמצא נכה ו

דרגת הנכות, תשולם לנכה עבודה שדרגת  פי, ל106סעיף  או 105סעיף י צבה לפק )ב( 
 נכותו היא אחת מאלה:

 ומעלה; 20%ה של יברגה יצד (1)

 .להומע 9%של  הבציי הינרגה שאד (2)

דה שדרגת נכותו היא דרגה יציבה והיא פחותה עבוה לנכם לישו 107 ףעיסי ענק לפמ ()ג 
 .9%-מה ותאך אינה פח 20%-מ

 

קצבה לחודש ; הת נכותצבמוסד קה שלם לוי 100%יא כותו הנ שדרגת דהכה עבונ ()א .105
 יסי(.בסה וםהסכ -שים )להלן ושל , כפולמבוטחים לם שהיו משתלמיויעה לגהפתהיה שווה לדמי 

 

קצבאות נכות, יוגדל הסכום  , של110 ףלפי סעי, העלאה תעבקוה הופבתקה לח ()ב 
 ו.ז הלאשיעור העהבסיסי לפי 

 ינשמתחילתה באחד לחודש הראשון ש התקופה -ת" עובהק פהותקה, "הז ףעיענין סל ()ג 
עה גיפגיעה בשל אותה פי דמח שונה למבוטארל םימגיע ממנול החש דועמל ומודשים שקדחה
 ת נכות.צבוצרה זכאותו לקנ ופה ביום שבוסעבודה וב

 

לו המוסד קצבת  לםש, י100% -תה מחוכותו פנ רגתשד( )ב104 עיףבסכאמור ה ה עבודנכ .106
, 100%נכות חודשית בסכום שהיחס בינו לבין הקצבה שהיתה משתלמת אילו היתה דרגת נכותו 

 .אהמ נכותו לבין תרגד ס שבין אחוזליח שווה

שלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת ( י)ג104סעיף ב כאמור בודהכה ענ ()א .107
ם שיודח 12סימן זה לאחר שתמו  יפקצבה חודשית, בארבעים ושלוש; הוגשה תביעה לגמלה ל

 דבלב(, ו)ב296סעיף זכים במענק, ישולם המענק, על אף האמור בהמנוצרו התנאים  בומהחודש ש
שים דהחו 12פול במספר החודשים שמתום כ תשיחודה ה לקצבווהשם בסכו יופחת נקעמה וםשסכ

 .העתבישה ההוגו בש שדהחו עדם ויורמהא

המענק  שולם לוינים, ש 21לאו לו מבעבודה טרם  העגיבעת הפ, שאמורכ דהכה עבונ ()ב 

 ( 9)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

 ( 9)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

 ( 47' ס)תיקון מ
 2002-בס"תש

 [69, 62, 59]דרות הג

 או בהות לקצזכ
 ,62, 60]למענק 

 [69(, )א66
( 19ס' )תיקון מ

 1998-"חשנת

ות נכ בתצקשוב חי
ו ותרגת נכשד הלנכ

100% [67] 
( 47)תיקון מס' 

 2002-"בשסת

כה לנ תבת נכוקצ
 וותרגת נכשד דהעבו
 [68] 100%-ותה מפח

עבודה ה נק לנכמע
ו א 9%ו ותרגת נכשד

  20%-מפחות  אךיותר 
[66] 

 ( 19' סמ)תיקון 
 1998-נ"חתש

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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 דל כפי שייקבע בתקנות.גיעור מושב

בעד ב(, )104ה לפי סעיף נכל עיגשהיה מ הבהקצ םסכו -שית" דחובה צה, "קז סעיףב ()ג 
 נק, אלמלא היתה דרגת הנכות האמורה, דרגה יציבה.עמה םוללחודש תש םדקש שדהחו

 

 )בוטל(. .108
 

 )בוטל(. .109
 

ר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה בינוא 1-קצבת הנכות תשתנה ב .110
 בינואר של השנה הקודמת. 1לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 

 בוטל(.) .111
 

לכל גמלה  סףאי, בנוזכלפחות,  75%יעור של שב יציבהה לו דרגה שנקבע דהכה עבונ ()א .112
  -אחרת 

 םמיונכותו, בסכ עקב יית או לשיקומו המקצועישקתו האחזחדת להיוקצבה מל (1)
 105לא יותר מרבע הקצבה המרבית המשתלמת לפי סעיף  , אולםבעוקשנלים לולפי כ

 ;)א(97ם האמורים בסעיף יימרבה על בסיס דמי הפגיעה

 קבעו.נש םימובסכו נאיםתו, בתונכם מיובענהם פעמיי-חדדורים סימענק לל (2) 

יה הי, היבצי נהאישה גרד לפחות והיא 75%נכות של ת לו דרגה שנקבע דהכה עבונ ()ב 
או , 118סעיף אית לפי (, אם קבעו רופא או ועדה רפו1פי סעיף קטן )א()ליוחדת מ בהצקי לאזכ

דרגה היציבה של נכה העבודה לא הש הם סבורים כי, 122סעיף  פירים ללער תפואיהרה דהוע
 .נכות גתרד קביעת , כדין124לענין סעיף , קטן זה, דינהפי סעיף עה ל; קבי75% -תפחת מ

( )א יף קטןסעוראות ה  ים שקבע, להחיל אתדחמיו םיאנלתתאם הבאי, שר רשה ()ג 
 םלסידורי םית או מענקחדבה מיוקצתשלום  עניןל, 75% -מה תופחתו ושדרגת נכ הה עבודנכ לגבי

 ד מהם בנפרד.חא לכ והם ביחד אי, שנםפעמיי -חד
 

 עהבוכנסה קש לו הי סדהמועת , ולד20% -ה פחותה מינכותו אנ שדרגת דהכה עבונ ()א .113
לשלם , הדה העבונכהסכמת , בסדרשאי המוה כאמור, סס להכנסמספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוה

בל מהיוון קצבת אותו נכה עבודה, בהתאם קתממענק במקום קצבה; המענק יהיה בסכום ה לו
 שר קבע.הלהוראות ש

שמש לו ינק מעשה יזה בתנא פי סעיףלנק דה מעבוע הלנכ םלסד לשמוסכים הה ()ב 
ודה, לעב ןיהד י ביתרשא, ףהכס צאתעל הו חור פרנסה, ולדעת המוסד קיים צורך בפיקקומ גתלהש
אות דם הורא תולאו תןיול, ותצולו או מקכ, קנעמהשת המוסד, למנות אדם שלידיו יינתן בקלפי 

 בדבר השימוש במענק.

 כדי לזכותו לקצבה, ינוכה עדק ענחרי קבלת מא ודהנכה עב שלתו נכו תתה דרגעל .114
ו, ל שתלמותמ הקצבאות שהיו כלודף המענק האמור על סך ע ום שבוסכמורה ההאהקצבה מ

, תוכונ גתדרב יהאשונה למענק עד היום שבו היה זכאי לקצבה עקב העלרל מהיום שבו היה זכאי
 .קה אותו למענזיכתהיה חל על דרגת הנכות ש 106אילו סעיף 

, םינש 18בעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו טח שלמבולמת המשת כותת הנקצב ()א .115
שנים  18שמלאו לו  רחם לו שכר בעד עבודתו, תוגדל לאמשתלשלא  3יף עס פיל ציא מבוטחוהל

 כפי שנקבע.ל שנים, הכ 21 לאו לושמוגדל לאחר ותב שוות

ים, נש 21 לוו אמל טרם ךאים נש 18לו  שמלאו חרה לאבעבוד געור שנפאמבוטח כמ ()ב 
 פי שנקבע.כ, םינש 21 גיללעו יכות המשתלמת לו בעת הגהנקצבת  דלתוג

, רשאי הן וכלכלולו אכס םו נותניבקום שמב ,86לפי סעיף  תוקף זכותובודה, בהעה נכה הי .116
ום, קמ ותואבמצא נ הואו בן שמהז דעב הלהמוסד להקטין בשיעור שנקבע את הקצבה שהוא זכאי 

 יעלה על הוצאות כלכלתו שם.א ל וייכהנובלבד ש

 הה בעבודעבשל פגי, ומעלה 50% תווכודה שדרגת נעבה כלנ מתהמשתל ותבת הנכקצ .117
ח באותו לור הנקוב שנת הפגיעה(, תוגדל בשיעו  -ות בלוח ו' )להלן בהנקו םניהש תבאח שאירעה

( 19)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 מדה למדדהצ
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 [69]וחדות מילאות גמ

 בה קצ וםנק במקמע
[70] 

זכה המ ותיה בנכעל
 [71]ה צבלק

 18ני לב בהדלת קצהג
 [72] 21-ו

 כלהכלת ואצכוי הוני
[73] 

 כותהנ בתדלת קצהג
 א[73]

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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 לופכ )א(97יום האמור בסעיף ל בירמעל הסכום ה התעללא ש , ובלבדעהת הפגישנשל בצידה 
 לושים.ש

 

 נכותת עת דרגביק מן ו':סי

  -לפי כללים שנקבעו בתקנות  קבעוית, יואעדה רפו ופא אור ()א .118

 דה;מיבודה ובאיזו בעפגיעה מהעת בות נם הנכוא (1)

קבע שהשר  ותזה, לפי מבחנים ובהתאם לעקרונן ין סימעננכות לה ת דרגתא (2)
 הבריאות. רשם ע חר התייעצותלא

ן )א( וכ104ביעה לפי סעיף תח הגיש טאם המבו יעשה( תא) קטן סעיףב אמוריעה כבק (1)א 
 .ותגת הנכדראם המוסד או הנכה הגישו תביעה לקביעה מחדש של 

ו בתקנות עבקיי ןדרי עבודתסו תויאפן הרכבת ועדות רפואופאים ורוים של נוופן מיא ()ב 
 בכפוף להוראות אלה:

שתתף בתכנית הכשרה לא ימונה רופא או חבר ועדה רפואית, אלא אם כן ה (1)
-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 9שמקיים מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 

מוסד מוכר(, וקיבל אישור, מאת המוסד המוכר, על כך שסיים  –)בסעיף קטן זה  1958
 את התכנית בהצלחה;

רופא או חבר ועדה רפואית שמונה כאמור, ישתתף בתכנית המשך לתכנית  (2)
(, שמקיים מוסד מוכר, בתוך עשר שנים ממועד סיומה 1ה בפסקה )ההכשרה האמור

של תכנית ההכשרה, ולאחר מכן ישתתף, אחת לחמש שנים, בתכניות המשך נוספות 
שמקיים מוסד כאמור; רופא או חבר ועדה רפואית שלא השתתף בתכנית המשך 

ית כאמור בפסקה זו ולא קיבל אישור מאת המוסד המוכר, על כך שסיים את תכנ
 ההמשך בהצלחה, יפקע מינויו;

המנהל הכללי של משרד הבריאות יכיר בתכנית הכשרה ובתכניות המשך, לעניין  (3)
(, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית 2)-( ו1פסקאות )

 בישראל, ולפי תנאים וכללים שקבע שר הבריאות.

 איהגמלה, שהנכה זכ לםופה שבעדה תשושר לקבוע תקה ה רשאיז י סעיףלפתקנות ב ()ג 
 . 296דש, אף בשונה מהוראות סעיף חמ ותנכדרגת  עתות קביקבלה בע

 

 ינה יציבה,ה שאדה הרפואית לקבוע דרגופא או הועהררשאים  118ף ות סעיראאף הו על .119
יות לה ליכו הואו 100%על וע במבחנים, ובלבד שהשיעור לא יעלה קבה עלשיעור העולה אף ב
 בע.קנ יהיה ליותר משנה אחת מהיום שבו לאלעתיד , וקבענ ושבני היום מלפ

ממחלה,  האו כתוצאדה מליי קוליפגם או לב לכל מום,  מולא ישית גת נכודרקביעת ב ()א .120
, וםלכל מ וכן, גת הנכותוערכת דראתה מר קששבני הפגיעה פלו יהסיבה אחרת שמכל  ותאונה אמ

ם ניא םא ודה כאמורבעב העיסיבה אחרת אחרי פג כל, מתאונה או מלהאו ממחשביקוי ו לא פגם
 ה.דה ישירה מאותה פגיעה בעבואצות

(, טן )אק ין סעיףננכות, לעה ב דרגתובדבר חיש חדותיומ ראותהולקבוע י שר רשאה ()ב 
 ם.או לסוגים הנכיל לגבי כל

ות יבלקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה, נס רששאי הר, 120 ףת סעיואראף הו לע .121
נכות קודמת כתוצאה מפגיעה בעבודה אשר  ףא לת דרגת הנכותצורך הגדשלפיהן תובא בחשבון ל

 דהימויות נפגע בהנכ עקב האופי המצטבר של ימן ה', אםסלה לפי משתלמת גמלמה או ובשלה ש
 ה.ודבהענכה  לשתו ותכרשיכרת כושר הנ

רופא או של ועדה רפואית, רשאי, בתנאים שנקבעו,  שלהחלטה מ ו נפגעצמרואה עה ()א .122
 .לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים

דתה יהיו כפי רי עבוסדותיה וויים, סמכררעל יתואעדה הרפהו שלה תבכופן הרא ()ב 
( של 3( עד )1יחולו לעניין מינוי והכשרה של חברי הוועדה האמורה, הוראות פסקאות ) שנקבע
 .)ב(, בשינויים המחויבים118סעיף 

יו וניהיעזר ביועץ שאינו רופא; השר יקבע את דרכי מכל לם תוריית לערואעדה רפו ()ג 

 ותנכ גתיעת דרקב
[61] 

( 19)תיקון מס' 
 1998-ח"שנת

( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 19ס' מ)תיקון 
 1998-"חשנת

ינה אש תגת נכודר
 [62]ה יביצ

גת דרת יעיג לקבסי
 [63] תנכו

כות בנחשבות הת
 [א63]ת דמקו

 [64]ר ער

( 115ס' מ)תיקון 
 2009-תש"ע

( 115ס' מ)תיקון 
 2009-תש"ע
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 מור.של יועץ כא
 

ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין  יםת לערראיה הרפועדלטת הוהח .123
 הלבקתנהארצי לעבודה אם עור לפני בית הדין ערן ליתנ ןיהד תיל בנו שיד ק; פסהבודעל זוריא

רצי שמינה אה בית הדין , או מאת שופט שלוארצי לעבודה או סגנה א בית הדיןישנ תאמרשות לכך 
 .אלכך הנשי

ה ז מןנין סיענה לעובת לכל דםוקא תנאי מ, הי122עד  118ם יפפי סעי, להנכות גתיעת דרקב .124
 ודה.תחייב את בית הדין לעב עהביהקין לעבודה; דהת יבבפני 

יהיה זכאי להוצאות מחיה ולינה וכן לתמורה ם רירפואית לערה ועד אוא ני רופבפתייצב המ .125
 .חהוהרוו בודהת העועד באישורר קבע השש  ד שכר או הכנסה בהתאם לתעריפיםספהבעד 

 דהבולנכי עה ותעוד מלמן ז': ססי

ו המוסד סמל מיוחד ותעודה ל או יותר, יעניק 20%ציבה של י ו דרגהל שנקבעהה ה עבודנכ .126
 המעידים על נכותו.

קתם והוראות בדבר ייצורו של הסמל, המסחר בו וכל ענדרכי הה, והתעודל רת הסמצו .127
 ת.נוייקבעו בתק, תומסרי מסחר או פלצרכשימוש אחר בו או בדמותו 

 ר ששה חודשים:אסמ -דינו ה, חת מאלא שהעי שמ ()א .128

 ;לענדו איהיה רשא לו עד כדי להטעות ולה הדומ למסמל או הסנד את ע (1)

כירה, סחר בו או למהציעו  ת,לו עד כדי להטעו מהמל הדוס סמל אוה יצר אתי (2)
 ות.לתקנהשתמש בו או בדמותו שלא בהתאם 

 וק אחר.קלפי חי םת של אדיו הפלילתוירחרע מאוג קטן )א( ףיסען יא ()ב 

מני סיבפנקס ם ר שנרשסחמ סימןל בעעל  לוחולא י( 2א())128-ו 127פים עיראות סהו .129
  -חר לפי פקודת סימני המסחר ]נוסח חדש[, תשל"בסמה

 .127צורת הסמל כאמור בסעיף  תעך קבייראדם לתוק תאריךב, 1972

 ודהעב נפגעיביים לולתת מן ח': גמלאוסי

 ן זה:נין סימלעמבוטח ב תלוייםר לה בגדא ()א .130

 תו;ומ תשתו בשעא (1)

 ;238יף סעעותו בשמלדו כמי (2)

ם לכלכל עצמם ילגוסמ רים שאינםוה ןכו וטחמבם על הנסתרפקר עיורים שה (3)
 תיביחשורת הצדק מעתו חלקית, מאחר שלד ים תלות מלאה אויוהמוסד אישרם כתלו

ץ ולרבות הורה מאמץ לפי חוק האימוץ, הורה המוכיח אימ -ה" ור, "הזוזאת; בפסקה 
 רג;חווהורה ך מוסמ טמשפבית  לשן יק דסי פעל יד

  

בוטח לפחות שנים עשר חודשים ל המביתו שב הגרים ותאחו א אחה, סבב, ס (4)
עוד אינם  צמם וכלעלכלכל  םגלים מסואינהמבוטח ועל  נסתםלפני הפגיעה וכל פר

 מסוגלים לכלכל עצמם;

ו ינד או אילש עמו י כל עוד, התרבשעת פטית טחהמבול ש זוגהן ב י שהיהמ (5)
אלמן(; בן זוג  -לן הל' )ט חוהאמור בל לע הלועהכנסתו אינה  וא מסוגל לכלכל עצמו

בו קיימו נת נים אך לאש 18לו לאו עמו ילד שמ השבשעת פטירתה הי של מבוטחת
 אלמןב כש, ייח238( של הגדרת "ילד" שבסעיף 3) -( ו2ים בפסקאות )רים האמואהתנ
ר ח, לאוע בצובקהאמורים; השר רשאי ל םימהתנא יאתנ דלינתקיים ב בושיום מה

ם אחרים לענין יווחה, סכומרהועבודה ה תועד אישורבו רצוהא שרעם  תויעצהתי
 וח ט'.שבל םיכומסהדרה זו במקום גה

  -להלן ה סימן זב ()ב 

 נה;למכדין אן ין אלמד (1)

 [א64]ר ערעו

אי תנ – הגריעת דקב
 [65]נה בעלתו

יה מח ותאציעת הוקב
 [ב73] נהולי

כי לנ דהל ותעוסמ
 [83] דהעבו

 ימושהש רכיורה ודהצ
[84] 

 [85]נשין עו

 [86]ור פט

 [74]שנות פר
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 חבמבוט יםתלוי רבגדשהם  ילד וא ןמאל, נהלמא -ד" ילו "מן" אאלאלמנה", "" (2)
 לפי סעיף קטן )א(;

למת למבוטח אילו חל עליו תשמ התית שהכוהנ תבקצ -ה" את מלכוקצבת נ" (3)
 .105סעיף 

קצבה חודשית או  טרנפב מוסד לתלוייםלם ה, ישתומול הגרמ הודעבב עהגיוטח שפמב .131
 מענק לפי סימן זה.

 כמפורט להלן: אחוזים מקצבת הנכות המלאהב יחושבוש יעוריםבשקצבה  לםוסד ישהמ .132

 ;60% - להים ומעשנ 50יא בת שהאלמנה ל (1)

 ;40% -נים ש 50ינה בת אועוד  הים ומעלשנ 40יא בת שהאלמנה ל (2)

ה, ודעבממה צעת לכלכל וגלמסה תיוטח לא ההמב של רתורב פטישע למנהאל (3)
 50לה  ואלמ ולצבה כאיק -אמור, ויהא גילה אשר יהא כ מסוגלתא ן הייאן שכל זמ

 ים;שנ

 ם;שני 50מלאו לה  וקצבה כאיל -ה עוד מנם עאילדים וה ימעיו שהאלמנה ל (4)

לפי  קצבה -ילדים עמה ן שהלה אשר יהא, כל זמגי, ויהא יםמה ילדשעאלמנה ל (5)
  -ילדים ת ספתו( ו1פסקה )

 ;20% -ד ילד אחל ()א

 ;30% -דים שני ילל (ב)

 ;40% -ר ותדים ויילשלושה ל (ג)

 בשבילם תוספת לפיואין אלמנה זכאית לקבל  טחו המבוריניח אחשהילדים ל (6)
  -( 5ה )קפס

 ;60% -ד ילד אחל ()א

 ;80% -ם דישני ילל (ב)

 ;90% -דים ילשלושה ל (ג)

 ;100% -ם ויותר ידיל ארבעהל (ד)

 וא אית לקצבהכזה הנמהניח אל לאהמבוטח כש יויח אחרהנחרים שא תלוייםל (7)
  -לקצבה  ים הזכאיםדלי

 ;50% - חדתלוי אל ()א

 ;75% -ים וישני תלל (ב)

 ;90% -ויים תלשלושה ל ()ג

 .100% -ויים תלארבעה ל (ד)

מנה שפקעה זכותה אלבה, או קצכאית לז ואינה םישנ 40ין עדי להלאו שלא מ למנהא ()א .133
ל ו( כפ1)132המוסד מענק בסכום השווה לקצבה לפי סעיף לה  ישלםה, לקצבה שלא עקב נישואי

 .שלושים ושש

חל עליה, שוב לא תהא  135יף קטן )א( ואין סעיף סעק לפי ענאית למזכלמנה הא ()ב 
  -ם מבוטח, ואול וותא ה בזכותו שללקצבזכאית 

ותו תהיה זכאית לקצבה החל ביום פטירתו של מ ד אחריילדה לו יללמנה שא (1)
 לה; העח, והמענק ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה המגיוטהמב

רת "ילד" דשל הג( 3) -ו( 2) אותבפסק םירום האמיאד התנאחלמנה, שא (2)
ל חה בהקצת ליה זכאיתהח, טוהמבמותו של חרי קיים בילד שעמה אתמ 238בסעיף ש

 בהצקה ןבוחש על ףיזקיו תנאי, והמענק ששולם לה ותבילד אם נתקיי בוביום ש
 .הל גיעהמה

, יהיה זכאי בן רהתוך שנה מהפטי מולכלכל עצל גמסות היולל ו חדוגובן ז טחטר מבונפ .134
ענק על המף קייז - קלו מענם ולש ואם, ורסוגל כאמד אינו מהזוג לקצבה החל ביום הפטירה כל עו

 מענק או בהות לקצזכ
[75] 

 ייםולתת צבעורי קשי
[76] 

 [77]למנה לאנק מע

ן זוג לב רעבה למפקצ
 [א77]וי תל
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 הקצבה המגיעה לבן הזוג. וןחשב

ם יי שיעורשנב מענק ישלם לה כותה לקצבה והמוסדז ה, תפקעשאוניה נלמזרה האח ()א .135
 כלהלן:

סיס ב ם השווה לקצבת תלויים המחושב עלכוס -מחדש ה נישואים אחר יול (1)
למה בעד החודש שתשהה( עור הקצבשי -ן ( )להל1)132עיף בס אמורכה ר הקצבעושי

 ה עשרה;פול שמונשבו נישאה מחדש, כ

 תהיהי שכפהקצבה  רוה לשיעווסכום הש -מחדש ה נישואים ים מיותיתום שנכ (2)
פול רות, כואמנתיים הבעד החודש האחרון של הש לה, לולא נישאה מחדש, משתלמת

 ה;עשרה מונש

זו  הפוקת ךשתו אואה, שיונה רבו חזש וםהיעשר שנים מ םתו ילפנה יות נשואלהדלה ח ולם אםוא
ש דכאית מחזא ט, תהשפמ יתבפני בבית דין או  ין בן זוגה בפניבהחלו הליכי גירושין בינה ל

לה לפי ן ששולם רו הראשוה כאמור, והמענק או שיעושבו חדלה להיות נשוא םהחל ביוה בצלק
 א(.)262 ףסעיל ש( 4ד )ע( 1אות שבפסקאות )ההורבה, לפי קצהבון שח זקף עלייטן זה ק עיףס

תלויים או מכוחו קצבת  דשים והיא מקבלתחואין הישה מהננלמשל הא להפטר בענ ()ב 
ה חלפו שנתיים מיום נישואיל המענק, אף אם טרם שר השני ועישהלה  ם, ישולםיאירקצבת ש
 להבו נפטר בעש דשוחלה בעד הת ממשתל תהשהי הבהקציעור ש ססיל בעושב חענק ימהמחדש; 

 דש.מחאה שינ לאוור, לאמכ

לא תפקע ם בהרים ותנאים שמקשאי השר לקבוע סוגי ( רקטן )א ת סעיףאוורל אף הע ()ג 
 נישאה.ו הזרחש של אלמנה הבותה לקצזכ

ם תלויי גםקצבה ול  הזכאיםם ו ילדיא לקצבה יתכאהזאלמנה ח המבוט יויח אחרהנ .136
( היה 6( או )5)132כום שלפי סעיף לסה ווים קצבה השרחהא םמוסד לתלוייישלם האחרים, 

אותם תלויים היו ילדים שהניח אחריו  לומיתוסף לקצבה המשתלמת לאלמנה או לילדים אי
 אה.להמ תהנכו תבצק לד שסך כל הקצבאות לא יעלה עבלבהמבוטח, ו

 ההקצב ופחתת  (,3()א)130יף עסי לפ ם חלקייםיים כתלושרוסד איהמויים שתל .137
 המוסד. שר אותהישא למידת תלותם כפי באופן יחסי 136( או 7)132סעיפים  הם לפית למתלהמש

א ן היאי, ואם 136ו ( א7) ( או6)132פים עיי סקצבה לפ מושלמי יי ידוע לקבל ר רשאיהש .138
 כיצד יחלקוה. -תלמת במלואה לידי אדם אחד מש

צבאות המשתלמות לפי סימן זה על קצבת הנכות קה לכ סך להלא יע םינפ שוםב ()א .139
 המלאה.

י ( אף קטן )אעיראות סהוובגלל ד זה יותר מאדם אחן ימס פיל ם קצבהעייו תובה ()ב 
למי ישלמו את הקצבה או כיצד  הדובעלבית הדין  קוספי, אפשר לספק את כל התביעות במלואן

 תו משתלמתם שבזכודותם באלת תידובמ עיםובתהל ש יבמצב הכלכל תחשבתחולק הקצבה בה
שולם ת, הקתולו חאה צבקה םושלבענין תהקצבה; ואולם אם הוגש הסכם בכתב של התובעים 

 ההסכם. יפולק לחת , אוהבצהק

עה בשנים הנקובות בלוח ו' תוגדל גיעה בעבודה שאירפ מת בשלתלים המשויבת התלקצ .140
שלא תעלה על השיעור המרבי ליום, ד לבובנת הפגיעה, ש של הו לוח בצידתבאו שיעור הנקובב

 )א(, כפול שלושים.97האמור בסעיף 
 

עליית המדד שפורסם לאחרונה  ריעוש יפל, השל כל שנ ארנויב 1-ב נהים תשתויהתל בתצק .141
 בינואר של השנה הקודמת. 1לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 

 בוטל(.) .142

 31 דע קפהתועמוד בת ב()105 ףעיאו מכוח סא( עיף קטן )ס ה מכוחצבעלאת קה ()ב 
 .יהאחרשל ברדצמב

 

מכוחו קצבת תלויים, ישלם המוסד  מתלמותו, ומשתלה דה גרמבויעה בעפגבוטח שמ .143
, מענק בשיעור שני שלישים מהשכר םשני 12גיל לבהגיעה  ולילדתו שנים, 13ל יגללילדו בהגיעו 

 .בינואר 1-י שהיה בהממוצע כפ
 

 זרהמנה שחאל
 [78]ישאה ונ

גם ש בה כשיקצ
 [79]ים חרויים אתל

 [80]יים לקויים חתל

 ברנות בדתק
 לוקתם וח םמיתשלו

[81] 

 [82]ת אוול קצבגב

 בתדלת קצהג
 [א82]לויים הת

ת הצמדת גמלאו
 2003-תשס"ג

ויים תל קצבתמדת הצ
 למדד

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

גיע שה וםנק ליתמע
 [ד82]ות צולמ

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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 ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע צראוה שרם עצות עיישר, בהתה ()א .144
  -ראות ותנאים בדבר וה

 אבחון;ת והוצאוה מי מחיד , לרבותמןאו לאלה לאלמנ יתמקצוע רהתן הכשמ (1)

ם שעיקר זמנו מוקדש ללימודים בעד יתו בחוןא הוצאותו י מחיהדמשלומי ת (2)
 ועית.צמק רההכשליסודיים או -על

 ילות בחינת, והוא ב238ד כמשמעותו בסעיף לי הואש יתום -ם" תוף זה, "יעיענין סל ()ב 
 לויים.ת ו קצבתרהכוח הומ ומשתלמת(, 2)א()130עיף פי סל

 תונומן ט': שסי

  - זה אם התובע גמלהו לשלול גמלה לפי פרק א תהוהשל, תלהפחי אישר סדומה .145

 תשל רופא מוסמך לכך מטעם המוסד, שהיתה מכוונ ראהויק, הספידוק מצ פר, ללאה (1)
 חית את דרגת נכותו;הפו או לדתשר עבוכויר את חזהחיש את החלמתו, להל

ר ושכ רתמתו או החזלחה תאלולה למנוע יא עא כי הוה רסמותופמשמן הך הג בדרנ (2)
 עבודתו או לעכב בעדן;

 צועי.קמוק זה בקשר לשיקומו הח על פי נות שניתאופר הורה (3)

עות על ודמסור הל מבוטח או, רופא ידמעב תבור חדבראות בהולקבוע י שר רשאה ()א .146
 פגיעה בעבודה.

תובע ה טחוביתו של מלב בירהסלהיכנס בכל עת  אילכך רשד ו המוסיכי שהסממ ()ב 
 מלה.גבקבלת ה ן הכרוךיבכל ענ רקופי פרק זה, כדי לחבל גמלה, לקיש אוגמלה, 

ת גוף בתאונה בללגבי חול חליפו וס, י1947דים, ובלע יםהפיצוית ל פקודה שיראותהו .147
פני לההעבדה(  ךהנובעת מהעבדה ובמהל -הפקודה  ןושלב) עקב עבודהו הדובעשאירעה תוך כדי 

בתוספת השלישית  מפורטותהמחלה מ ילגב ןוכ( 1954 פרילאב 1י"ד )שתב'  רם כ"ז באדיו
 .מוראה ני היוםפלה למח האות ללגב צוייםיפלפקודה ושלפיה הגיעו לראשונה 

ד לנכות מקצבה של נכה עבודה שנקבעה לו סהמוי שאר, 303 יףת סעוראהו ףל אע ()א .148
נכי עבודה, ותשלומים  שלן גוארכ ריז עליור הכהש, שארגון טובתרות לבי חמדרגת נכות יציבה, ד
 גון.ארסידר הש הדדי םייחיטוח בבות פתהשת מיארגון ודשל אותו לקרן לעזרה הדדית 

לנכות כל  ותרמבי שהמר רווחה, יקבע את הסכוםוהעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ב 
 או יוקטן דלגו, י381 ףילפי סע לגויכללי עו בע)א(; נקי סעיף קטן פשל נכה עבודה ל החודש מקצב

 .גולעיי הכללמ מתחייבכ  ם המרבי, לפי הענין,כוהס

מיום  שדוח םוי בתכוהני קפסיי, כוינילו דותגתב על התנבכסד למוה העבוד כהודיע נה ()ג 
 עה.בלת ההודק

תשלומים  יויכנונכי עבודה  ן שלדמי חברות לטובת ארגו ויבר ניכבדיף זה סעוראות ה ()ד 
 .130זרה הדדית של ארגון כאמור, יחולו גם על אלמן ואלמנה כמשמעותם בסעיף לען קרל

 

 למניעתת עדומיוה פעולות ןועם המועצה, במימת תייעצוה ף, לאחרתתוסד ישהמ )א( .149
ים, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות מקומות עבודה אחרבודה במפעלים או בבעאונות ת

המוסד, בשנת כספים פלונית, להשתתף במימון פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות 
ל פי תנאים ע ייעשה זהסעיף  פיימון ל; ממיליון שקלים חדשים 7הכספים הבאות, לא יעלה על 

 .החובודה והרועה תדעושקבע השר באישור  יםכללו

 –על אף הוראות סעיף קטן )א(  )ב( 

המוסד רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובהסכמת שר האוצר, להתחייב  (1)
להשתתף במימון פעולות לפי הוראות סעיף קטן )א(, בסכום העולה על הסכום הקבוע 

מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת 
 להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות שייקבע בהסכמת שר האוצר;

התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, להשתתף במימון פעולות כאמור בסעיף  (2)
קטן )א( בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה, 

עית צושרה מקהכ
ה למנאלה מחימי וד
 א[90, 90]תום ליו

, להחתת גמהפ
 ילתהשל אוהייתה הש

[87] 

 [88]קורת בי

ויים יצפה דתוקפ
 [89]ובדים על

מי וד יגגון יצאר
 [א89] ותחבר

( 125)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

יחות בטות ולמון פעמי
 [ב89]ודה עבב

 ( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

53 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

יה בסכום הקבוע בסעיף קטן )א(, בתוספת סכום להתחייב בשנת הכספים שלאחר
סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע  –ההפרש; לענין זה, "סכום ההפרש" 

 (, בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.2)-( ו1בסעיף קטן )א( ופסקאות )

ס בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביח 1-הסכום הקבוע בסעיף קטן )א( יעודכן ב )ג( 
 מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר. –בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  1-ל

 

 תאונותי ח נפגעטוק ו': ביפר

  -רק זה בפ .150

 ;הפרישה שנים, וטרם הגיע לגיל 18 לושמלאו ל ב ישראושת -בוטח" "מ 
 

ה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן בלביא לחמ חיצונים רגובו ש יומוע פתאירא -אונה" "ת 
 כושר התפקוד;

בודה עהשר, באישור ועדת ה ם ומבחנים שיקבעלילפי כל -ד" התפקו שרבדן כו"א 
 ם.הסוגים מלם או חיטלכל המבו, חהוהרוו

ה בעד תאוני לדמ ה זכאייהי, רץאלובין בחוץ  שראלבי יןאונה, בת רעה לואיבוטח שמ ()א .151
 בעבודה כלשהי. שהק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעפר

 72נבדק בדיקה רפואית תוך נית בכך שהמבוטח ה מותזף ילפי סעה י תאונדמזכות לה ()ב 
 72 חרלא הנשוגלו לראתשנ יכול אונה, ואם המוסד אישר שתוצאות התאונהשעות משעת הת

 מיום התאונה. יםשבועי תוך - רותמואשעות הה

מים רצופים החל ביום שלאחר יום י 90 לא תעלה עלש ופהד תקעב וישולמה י תאונדמ .152
 ימים. 90 -תר מות בעד יחכספים א מו בשנתלא ישושלד לבובה, ונתאה

וטח, שהוא עובד או מבל בדונה שבהם אאתם האחר יולש ניםשואהרימים ה יעד שנב ()א .153
כן אבד לו כושר  מי תאונה, אלא אםדעובד עצמאי, כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, לא ישולמו 

 אונה.תליום ה ףות בנוסחלפ םיימ 12כאמור  ודפקהת

עובד  נואיש, וטחבלמבהם אבד התאונה שיום ר ם שלאחניהראשו יםהימ 14עד ב ()ב 
 תאונה. ימד ומתאונה, לא ישולמהה צאהתפקוד כתו רכושעצמאי,  בדו עוינוא

  -ם ליום הה י תאונדמ .154

עה ליום שהיו יגפכשיעור דמי ה -עובד או עובד עצמאי ה התאונ וםיב היהש גבי מיל (1)
(; 2) קהוע בפסקביעור ההשמ לא פחות עבודה, אךו נפגע במשתלמים לו לפי פרק ה' איל

מעביד  ך עסקו או משלח ידו שלורלצה עבודה שאינב עהשלול על עובד א תחל זופסקה 
 ;77 ףר בסעיאמוכד וסם במימונה היו רשואלא אם כן בעת התאעל עובד עצמאי ו

 מהסכום הבסיסי. 25%-סכום השווה ל –עליו  להאינה ח( 1ה )ח שפסקוטגבי מבל (2)
 

שמעותו מכ ל חיקוק, למעט פקודת הנזיקין, הסכם קיבוציכ פיל ע וםי לתשלכאוטח הזמב .155
ון של קרן ביטוח או קנה או תודוזה עב, חפת גמלקוצי אחר, תקנון של או הסדר קיבו 180בסעיף 
מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי פרק ד קותפלעבודה או ל כושר -תקופת אי בעד פנסיה,

 .רום כאמוללתש זכאי ואה בהופה שזה לגבי התק

ות במבוטח ק הזמן שמתקיימפרה בעד ונמי תאד למושוי לאה, ז ות פרקראאף הו על .156
  –)א( וכן בעד פרקי זמן שבהם נמצא המבוטח 92הוראות סעיף 

 

טיפול  רך קבלתו, שלא לצהסון וכלכלאכו ב םנייתודי, שניעס ואאי פול רפוטיד למוסב (1)
 התאונה;ואי או סיעודי עקב פר

 ל;ראלישה הגנבא בצרות בשי (2)

 .אסרבמ (3)

ימים מיום  90עה לגמלה לפי פרק זה למוסד תוך ביתוגש ת 296ף ות סעיראאף הו על .157
, ליתן את הגמלה אם נתבעה אחרי המועד תודעל י, לפי שיקואשר הילם המוסד יהואו התאונה;

 90 שה תוךוגביעה ההתבלבד שו ,ביעה במועדהתהאמור בגלל סיבה שמנעה מהמבוטח הגשת 

 [2'ג]

 [ב90]דרות הג

 [ג90]חומיה ותכות הז

 [ד90] הי תאונדמ

 [ה90]יג סי

  הונתא יעור דמשי
 [ו90]

 [ז90] ותמלאג לכפ

 איןש קי זמןפר
 [ח90]ם עדלמים במש

( 12)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

 שתעד להגמו
 [ט90]ביעה הת

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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 .הרומהאבה יהס םקייתום שחדלה להיהממים י
 אבטלהח טוק ז': ביפר

 טחיםבומן א': מסי

  -רק זה בפ .158

  -בוטח" "מ 

שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו,  18ו ל אומלש תושב ארעי אול ראושב ישת (1)
חייב ו זכאי לשכר שמעביד, והוא עובד ה1בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

 דו;בעביטוח י דמם לותשב
 

באי לפי צ חוק שירות בטחון, למעט שירות יפ לסדיר עת ת שירוירייל ששח (2) 
 -ן הלל) וםלמשך שנה מאותו ימהשירות ו וקבע, מיום שחרור תהתחייבות לשירו

 (;לחיי

חייבת  ה שבהפותקמ צרהק אינהש מי ששירת כמתנדב בשירות לאומי תקופה (3)
מיום תום ק שירות בטחון, חו( ל1)16י סעיף פ דיר עלס בשירותה צבא אשת וצאי

, בת ששירתה כמתנדבת בשירות לאומים ום; ואולימאותו  הלמשך שנו השירות
ימים ה 30 ךה בתואשיא ניהוחודשים,  השיה משתפח לא לעופב ת שירותהתקופו

יראוה (, שירותה תסקפם הוי – ןלהלאומי )לה תורישה את לפועבקה יבו הפסש מהיום
ייבת חפה שבה וקצרה מתק הפה שאינוכמי ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי תק

 ;תורישהת יום הפסקשב מחוי רההשנה האמו ןימנו, סדיר כאמור ירותשבאת צבא ציו
 

אבטלה לפי הוראות פרק זה, אלמלא החל לעסוק מי שהיה זכאי לדמי  –"מבוטח מיוחד"  
במשלח יד כעובד עצמאי, בשנה שבתכוף לאחר התאריך הקובע; לעניין זה, יראו את המועד שבו 

מועד  –השלים המבוטח את כל אלה, כמועד שבו החל לעסוק במשלח היד כאמור )בפרק זה 
 –פתיחת העסק( 

עיסוקו במשלח יד כאמור,  מסר הודעה לרשות המסים בישראל בדבר התחלת (1)
לחוק מס ערך מוסף,  52לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף  134בהתאם להוראות סעיף 

 ;1975-התשל"ו

 ;379נרשם כעצמאי במוסד, לפי סעיף  (2)
 

 ;הקסועתה תורם בחוק שיתועמשמכ -ת התעסוקה" רו"שי" והוקת התעסרושכת שי"ל 

 ה;ז רקפ כאי לפילזת המשתלמגמלה  -" להאבט ימ"ד 

ץ או מושב שיתופי, שרואים אותו כעובד בוהיא קיש יתופיתש דהגוא ברח עטלמ -ד" וב"ע 
 ;3סעיף  ראותי הולפ

 

חודשים  12ה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו ליהתחש שבו ודבח 1-ה -ע" ובאריך ק"ת 
 12, ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את ודמתהקאבטלה ה פתוחילה תקתש שבו הדבחו 1-מה תלפחו

חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק  24פה של החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקו
 .לבין מועד סגירתו

 

וחה, רשאי להרחיב רוודה והעבעדת הו רוישובאר וצהאשר עם  תתייעצוה ר, לאחרהש .159
 ם שקבע.יאנתב, הנין פרק זעל םיחטבתקנות את חוג המבו

 ותי הזכאנאמן ב': תסי

כמוגדר האכשרה  הוא מובטל, אשר השלים את תקופתש למבוטחו ישולמ להמי אבטד ()א .160
וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש אי(, כז -ה ז ם )בפרקניש 20ו לו אלומ 161ף סעיב

 .1לידתו, בחלק ב' בלוח א'

גי ע סובושאי לק, רהרווחהו ן ובאישור ועדת העבודהחושר הבטם עצות עיישר, בהתה ()ב 
 ם.ינש 20אבטלה לפני שמלאו להם  ילים הזכאים לדמייח

אם  אףשרה כאמור, יראו אותו כזכאי לענין פרק זה אכופת הקת לים אתהשובטל שמ ()ג 
ו ילד ל שיש ומשפחתו א לש ידיחהס והוא המפרננים ש 18לבד שמלאו לו וב שנים 20 לאו לומ לא

 [1'ו]

 [א127]דרות הג

( 23)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 88)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 33)תיקון מס' 
 1999-"טשנת

 [ב127]נות תק

 טלה אב יאי לדמזכ
 [ג127]

 ( 33)תיקון מס' 
 1999-"טשנת

( 66)תיקון מס' 
 2004-"דתשס

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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ה, זף יענין סעלבעו; נקש יםנאת פיל כל, העליו דר פרנסתו של הילקועי 238כמשמעותו בסעיף 
 ג, הורה, אח או אחות.וז בן -חה" פ"מש

או רילפיהן ש יוחדותמ נסיבותע ובקל יאשר, החווהרועבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ד 
לים את תקופת בד שהשבלו ק זהן פרים זכאי לענישנ 20ו ל וטרם מלאו םישנ 18 ובמי שמלאו ל

 כשרה כאמור.אה

לאומי  בשירות תן מתנדביד 174-( ו)ב170, 168(, ג)161ם יפוסעיב( ) ןף קטעיסן עניל ()ה 
 ם.יביימחודין חייל, בשינויים הכ

חודשים מהתאריך  12מבוטח מיוחד, שלא מיצה את זכותו לדמי אבטלה בתוך  ו() 
הקובע, רק מחמת עיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, יהיה זכאי לדמי אבטלה לפי הוראות פרק זה, 

יראו את המועד אם חדל לעסוק במשלח ידו ושב והפך מובטל בתוך התקופה המיוחדת; לעניין זה, 
מועד  –שבו השלים המבוטח את כל אלה, כמועד שבו חדל לעסוק במשלח ידו כאמור )להלן 

 –סגירת העסק( 

מסר הודעה לרשות המסים בדבר הפסקת עיסוקו במשלח ידו כאמור, בהתאם  (1)
-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 61לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף  134להוראות סעיף 

1975; 

 ;345ם במוסד כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי סעיף נרש (2)

חודשים שלאחר התאריך הקובע שבמניינם לא תובא  12 –בסעיף זה, "התקופה המיוחדת" 
 בחשבון התקופה הקצרה מבין אלה:

 התקופה שבין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו; (1)

 חודשים. 24 (2)
 

חודשים  12ופת אבטלה פלונית היא לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תק ()א .161
 18קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 

 .החודשים בתכוף לתאריך הקובע
 

 .)בוטל( ()ב 
 

  -כללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח יימובטל ל כשרה שהאתקופת ב ()ג 

 ל(;ימי אב -ן הם )להלב לא עבדג ו נוהאת עמי דטשמשפחה מב י אבלמי (1)

, שירות כאמור שישה חודשיםעד  – שירות ביטחוןק פי חו עלסדיר  ותמי שירי (2)
 אל;בצבא הגנה לישראים או ימי שירות מילו

דמי ק לפי חום משמעותכ להחמ לדמי זכאיבד והעה הי םשבעדה מי מחלי (3)
 . 1976 -, תשל"ולהמח

 

 .)בוטל( ()ד 
 

קופת ת ונממ (, לא תידרשאקטן ) ףרה כנדרש בסעיכשופת האתקטח את בושלים מה ()ה 
, השרת האכפריך הקובע שלגביו השלים את תקואחודשים שלאחר התהאכשרה במשך שנים עשר 

חודשים, לכל  24ופה של החודשים האמורים, בלי למנות בהם תק 12ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 
 .היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו

 

 אכשרה.ת כתקופ שבחא, לא תי174 אות סעיףי הורפלק ענבמ כהה המזדובעת קופת ()ו 
 
 

לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות המנויות בפסקאות שלהלן  .162
למנות בהם את , בלי 161החודשים כאמור בסעיף  18החודשים החסרים(, ימנו את  –)בסעיף זה 

החודשים החסרים שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה, ולעניין זה יראו היעדרות בחלק 
מחודש קלנדרי בשל אחת מהעילות כאמור, כהיעדרות בכל החודש, אלא אם כן אותו חודש נכלל 

 :בתקופת האכשרה לפי חוק זה

י עסוקה או ממתה ותשירמ ועית לפי הפניהקצהסבה מו למות אשתכשרה, הה (1)
 12 –עית( צוהכשרה מק -סוקה )לכל אלה ייקרא להלן תעירות הש ישר לכךשא

 ;חודשים

 ;שישה חודשים –אונה ת חלה אומ (2)

ה שרופת אכתק
 [ד127]

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 26)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 33)תיקון מס' 
 1999-"טשנת

 פות וסופות נתק
 [ה127]

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 85ן מס' )תיקו
 2006-תשס"ו

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 חודשימספר  לפי –שים נבודת עלחוק  7-ו 6 יםי סעיפלפעבודה מ יעדרותה (3)
 ת;וההיעדר

 ;חודש אחד –ו צונרבת לויושאינן ת דתו מסיבותבוובד מעע חרת שלא יעדרותה (4)

לפי תקופת  –העדרות מעבודה בתקופה שבעדה שולמו דמי הסתגלות מיוחדים  (5)
 לחוק יישום תכנית ההתנתקות. 52הזכאות לדמי הסתגלות כאמור בסעיף 

 

שום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי ר אם הואל כמובט דםואים אר ()א .163
מקצועו או בכל ב הסוגל לעבודומ וכןמ ועדת העבודה והרווחה, והוא ורים שקבע השר באישתנא

ה קוסעתה תוריש תכעבודה מתאימה(, ולש -עבודה אחרת המתאימה לו )לשני אלה ייקרא להלן 
 .וראמכה ו עבודל הציעה לא

 םהם שביימר המספ לעו לטת אדם מובויה לע םישוראי ןתי מדרכלקבוע י שר רשאה ()ב 
 יה מובטל.ה

 יבטל בימואותו כמ יראו, לאבימי או שנכללו בה ה להאבט פתה בתקוחלובטל שמ (ג) 
ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את  ,עבקוה תאריךחודשים מה 12ימי המחלה תוך  30האבל או במשך 

חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת  24החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של  12
; את מחלתו רישא(, )א89 בסעיף תוועממש, כירפואשמוסד  דלבבהכל ו בין מועד סגירתו,העסק ל

אלא אם ה מים הראשונים בכל פעם שחלי הינשבה ז י סעיף קטןפל לטבומכדם אשב חיי אל לםאוו
 .הות תאונבלר -מחלה" , "ן זהינלע; רצופים להמחי ימ 12כן היו לו לפחות 

קצועות מעשיים בכתב לפי הוראות חוק לשכת עורכי אדם שנבחן בבחינה במ (1) )ד( 
חוק לשכת עורכי הדין(, לא יראו אותו  –)בסעיף קטן זה  1961-הדין, התשכ"א

כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה האמורה ועד למועד 
הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע מועד של בחינה אחרת שנקבעה 

חוק לשכת עורכי הדין, כמועד שממנו תימנה תקופת החודשיים האמורה;  לפי הוראות
 הוראת פסקה זו תחול גם על אדם ששב ונבחן בבחינה האמורה;

אדם שנבחן בבחינה סופית חלק ב' בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת הנערכת  (2)
ק חו –)בסעיף זה  1955-חוק רואי חשבון, התשט"ו מטעם מועצת רואי חשבון לפי

רואי חשבון(, לא יראו אותו כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד 
הבחינה האמורה עד למועד הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע מועד 
של בחינה אחרת שנקבעה לפי הוראות חוק רואי חשבון, כמועד שממנו תימנה תקופת 

 ששב ונבחן בבחינה האמורה;החודשיים האמורה; הוראת פסקה זו תחול גם על אדם 

אדם שנבחן בבחינה סופית חלק ב' בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת  (3)
מיוחדות הנערכת מטעם מועצת רואי חשבון לפי חוק רואי חשבון, לא יראו אותו 
כמובטל, בתקופה שתחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה האמורה ועד למועד 

ר, רשאי לקבוע מועד של בחינה אחרת שנקבעה הבחינה; השר, בהסכמת שר האוצ
לפי הוראות חוק רואי חשבון, כמועד שממנו תימנה תקופת החודשיים האמורה; 

 הוראת פסקה זו תחול גם על אדם ששב ונבחן בבחינה האמורה.
 

 )בוטל(. .164
 

 .)בוטל( ()א .165

אדם פלוני אם היא תואמת ל מתאימהה כעבוד עתצמודה בועם רואי 163ף עיענין סל ()ב 
 מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:את 

השנים שקדמו  וששלך שבה עבד תו תריקהעיעבודה ה גמסו אהיעבודה ה (1)
צועית, או רמת קשרתו המכמת את האבתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התו

השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע 
ה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה סוגי עבוד

 התואמת את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור;

אילו היה ו יעים למגשהיו  להבטאמי הדחות לפל והוש עתצומה ודהכר בעבשה (2)
 זכאי להם;

 .ריווגמ םוקמב יושינ בתימחי נהאי תוצעהמעבודה ה (3)

 [ו127]בטל מו

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

  המאיתמ ודהעב
 ז[127]

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 (141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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יא הוני אם לדם פכעבודה מתאימה לאצועית קמ רהשכה יםואר( )ד166ף עיענין סל ()ג 
 ו.ום מגוריינוי במקייבת שחמ השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני, ואם אינה את רמת תתואמ

בתכוף  ( לא יחולו לגבי מי שבשלוש השנים שקדמו2)-( ו1הוראות סעיף קטן )ב() (ד) 
וכן לגבי כל אחד  ודה שהיא מטבעה עבודה עונתית,לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעב

בהן, ובלבד שהשכר בעבודה  ( שלהלן, בתקופות המפורטות3( עד )1מהמנויים בפסקאות )
 המוצעת לא יפחת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום:

 ימים מהתאריך הקובע; 14מתום  –שנים  25מי שטרם מלאו לו  (1)

ימים מהתאריך  30מתום  –שנים  28ך טרם מלאו לו שנים א 25מי שמלאו  (2)
 הקובע;

ימים מהתאריך  60מתום  –שנים  35שנים אך טרם מלאו לו  28מי שמלאו לו  (3)
 הקובע.

)ג(, אם הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית -( ו3לענין סעיפים קטנים )ב() )ה( 
תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי  קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע, 60במקום המרוחק לפחות 

במקום מגוריו, אלא אם כן קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית 
ובחזרה, או שהמעביד מספק הסעה למקום העבודה ובחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה 

 ובחזרה העולה על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.

קילומטרים  60ו הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות הוצעה לאדם עבודה א )ו( 
ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר 
עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו 

 ה אחת לשבועיים לפחות.הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזר

)ו(, אם הוצעה עבודה או הכשרה מקצועית לאם -על אף הוראות סעיפים קטנים )ה( ו )ז( 
קילומטרים ממקום מגוריה הקבוע,  40לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות 

 תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום המגורים.

 –( לענין סעיפים קטנים )ה( עד )ז )ח( 

מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין יישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של  (1)
 מחלקת המדידות במשרד התשתיות הלאומיות;

 בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד; –"בן משפחה"  (2)

 מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו. (3)
 

 .)בוטל( ()א .166

ה י אבטלדמזכאי לה לא יהיך, ה לכקדצו, בלי שהיתה הונתו מרצודאת עב יקי שהפסמ ()ב 
ה, רשאי רווחוה בודההעבודה; השר, באישור ועדת הע הימים הראשונים מיום הפסקת 90בעד 
 קטן זה. ין סעיףענל קהה ייחשב כהצדוע מלקב

 .)בוטל( ()ג 

 עטמלרב לקבלה, יס אוהויעה לו עבודה מתאימה הצעסוקה התשירות ת י שלשכמ ()ד 
לה טמי אבלד , לא יהיה זכאי1957-, תשי"זודהבע ב סכסוכישויי קחוב)ג( ל37בסעיף  אמורכרוב יס

 כל פעם שסירב כאמור., בשונים מיום הסירובאימים הרה 90בעד 
 

 להטאב יממן ג': דיס

 חוזים מהשכר היומי הממוצע כפי שנקבע בלוח ז'באחושבו י ה ליוםטלמי האבד ()א .167
 , או בצירופיהם, לפי הענין.בהתאם לגילו של המבוטח

  -זה  טןף קסעיב (1) ()ב 

פים עיות סהוראים למובטל דמי אבטלה לפי למדו משתבעיום ש -" וםום תשל"י   
 ן;י הענילפ, 173 -ו 171

 ;25 -מוצע מחולק בהמכר הש -" שקבמ צעהממו מישכר היו"ה   

 ובע;ך הקהראשונים שלאחר התארי וםי התשלימ 125 -אשונה" הרתקופה "ה   

 אות זכיגים לסי
 [ח127]

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 להטבא דמישוב חי
 [י127]

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 34ס' )תיקון מ
 1999-"טנשת

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג
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 לום שלאחר תום תקופת התשלום הראשונה.שתהי ימ רתית -ניה" שה פהקות"ה   

  -יום על ל האבטלהי כום דמס א יעלהל קטן )א(, יףור בסעאמל אף הע (2)  

לום שבתקופה ם תשוצע במשק, בעד כל יוממומי ההי רכלש ווהשהכום ס (1)
 הראשונה;

 םכל יועד שק, בבמ עצוהממ שכר היומילישים מהש ה לשניווכום השס (2)
 השניה.ה קופתשבלום תש

 

(, לא יעלו על 2())ב170 , לחייל כאמור בסעיףוםלה ליטבאדמי ה, 167 ףיות סעארואף ה על .168
 שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.מ 80% -לסכום השווה מ 25 -החלק ה

 וטל(.)ב .169
 

יעים מגה מנשמה ההכנס שב לפיחו, ילינו חיישאבטל מו, לגבי צעי הממוומשכר היה ()א .170
יעור המרבי השום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא סכאותו  תלרבו, טלהבח אודמי ביט

האחרונים שבעדם שולמו  ששת החודשים הקלנדריים יטוח, בתקופה שלהקבוע לתשלום דמי ב
 דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע.

 

 נוממש כרלפי השיחושב ל, ייח הואשל מובטלגבי צע, ומהמ מייוה שכרה (1) ()ב 
  בע;קוהך ירתאה שקדמה לנשה תפוגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקמ

חצית ממ החייל יוצע לגבמיומי המה כרהש תחפי לא(, 1) הפסקור באמל אף הע (2)
 הסכום הבסיסי.

 

השכר היומי הממוצע לגבי מובטל שבתכוף לפני התאריך הקובע היה זכאי לדמי  (1)ב 
, יחושב לפי השכר שממנו מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופה של 92פגיעה כמשמעותם בסעיף 

שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה לחודש שקדמו  ששת החודשים הקלנדריים האחרונים
 שכר היומי הממוצע המחושב לפי סעיף קטן )א(.האמורים, אם הוא גבוה מה

 

 ימוהי רכב השקיימות אפשרויות שונות של חישוה סעיף זת וראוהי פקום שלמ ()ג 
 טל.ר למובותנוח ביה וב לפיישה הח, ייעשעצמומה

גדל השכר היומי הממוצע בשיעור הפיצוי יויצוי, פ לח ויו לאחרא עובהק ךים בתארא ()ד 
 צוי.יבו חל הפבחודש ש 1 -מה

לחוק  7או  6לפי סעיפים  התודדרה מעבעהקובע ניך התאר פניתכוף לשבובטלת מ ()ה 
דל צע, יוגי הממוומשכר היה ובשלחי סששימשה בסי ופהקעבודת נשים, וחל פיצוי לאחר תום הת

 בשכר הממוצע.מיום השינוי ע, צוממה רות של השכדונהתיעור ש לפי וצעמהמומי השכר הי

מרבית הכנסה המה 25-החלק ה צע עלמוהמי ומהיר שכה להלא יע רהמק שוםב ()ו 
 ם, אוומינימר כשוק לח 1 ףיעבסו תהגדרכ עה בלוח י"א, ולא יפחת משכר מינימום יומיבוקה

 ק האמור.וחל 2 ףיחל לגביו סעי שמלחלקי  וםמינימ כרמש
 

; )ב(-וסעיפים קטנים )א( בר היומי הממוצע כאמור כהש ישובחי כאת דרע שר יקבה (ז) 
קביעת דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיף קטן )א( טעונה את הסכמת שר האוצר 

 .את אישור ועדת העבודה והרווחהו
 

ים אם קיבל דמי אבטלה בעד מספר ימ ינול בחודש פלבטלה למובטדמי א מוא ישולל ()א .171
ולגבי מבוטח מיוחד ימנו מו בתכוף לאותו חודש, קדדשים שחועשר ה חדדש ובאחובאותו כלהלן 

חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת  24החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של  11את 
 :העסק לבין מועד סגירתו

ם בו ייולת שהלוש נםם וישניש 35 לו אואו שמל, םישנ 45ו לו אם מלא - 175 (1)
 ; 247כמשמעותם בסעיף 

רם ט אם (, או1ה )קהאמור בפס ום בקייולא מתם שני 35 ו לואם מלא - 138 (א1)
 ; 247וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף ם שני 35לו ו מלא

 158 ףעיוטח שבסבמ תרהגד( ל3) ( או2) ותקאפסבור אמבוטח כמ אם הוא - 70 (2)
 וםתמ הנשל ש התקופלפי פסקה זו חל לאחר תום הלק מתקופת הזכאות חאף אם 

טלה אב ישוב דמחי
 תבד פחושעל יילח
 יא[127]ודש מח

 ( 26)תיקון מס' 
 1998-"חתשנ

 מוצעהמ מיכר היוהש
 ג[י127]

( 2הוראות שעה )מס' 
 2002-תשס"ב

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ( 16)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

מי לדת ביופה מרתק
 ד[י127] האבטל

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 ( 37' מס)תיקון 
 2000-"סתש

 ( 37)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-שס"בת

( 104)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 141)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 תום פניללה חוה הפוהזכאות היא רצ פתד שתקולבדרה, ובהגבאותה ר אמושירות כה
 ;הנשה

 ;שנים 28שנים וטרם מלאו לו  25אם מלאו לו  – 67 (א2)

 נים;ש 25 לאו לומ םראם ט - 50 (ב2)

 

 אחר. רהבכל מק - 100 (3)
 

גבי ל, ן(, לפי העני3)-( ו2א(, )1(, )1)א( בפסקאות ) קטן בסעיף רטם המפומיספר הימ (1)א 
ים מספר הימימים או ב 30 -)ד(, יופחת ב166מי שסירב לקבל עבודה מתאימה, כאמור בסעיף 

 ךומא הוראות סעיף קטן זה, לפי הנמלאלטלה דמי אבי לאזכ היהדם עשב ובמיום הסיר םירתוהנ
 ניהם.יבמ

 

ורות ה, רשאי להדה והרווחובאישור ועדת העבוצר האו עם שר ותהתייעצר שר, לאחה ()ב 
 בכל בסעיף קטן )א(, בעתות של אבטלה ממושכת או כללית תות הנקובופהתקו תת על הארכונקתב
רם ושיע, טלהבר הזכאות לדמי אדבב תודת מיוחאוהורוע בק, וכן ליםיבאזור מסו וא הנידמהח טש
י סוגים או לגבם מובטליה  בי כללגל להכמור, אכ קופותהת כורהוא שבו הזמןרק בפשלומם תו

 ם.מה

  -ה סעיף זב א() א.171
לה שבעדה, או בעד חלק ממנה, בטקופת את תחילהה בוע שובק תאריך -ע" בום ק"יו 

 ;הדמי אבטל לטבומל משתלמים

 שתחילתם ביום קובע; םיצופם רישחוד 48 -עת" ובקופה ק"ת 

דמי אבטלה החל, לפי הענין, על  שלוםלתמים המרבי הימספר  -" יתום מרבשלקופת ת"ת 
 א(;)171ף יעסמובטל לפי 

ה בעד תקופת תשלום מרבית טלדמי אבו ולמו לששבטל ן מולענית", ה קובעופתרת תק"י 
 האמורה ועד תום תלום המרביתשה פתשמתום תקו פהוקהת -קובעת ה פתקו ךהלאשר חלה במ

 ובעת האמורה.התקופה הק

  -ת תקופה קובעת ר, ביתן )ג(טק יףסע תלהוראו ףפוכ ()ב 

ם ותשל תופתקמ 80%ה על העולפה וקתד עב הטלבדמי א טלבלמו מוא ישולל (1)
 ת;מרבי

 לחה םוי האבטלה לידמ סכוםמ 85%על  ליום האבטלהי כום דמס א יעלהל (2)
 , לפי הענין.168( או 2)ב()167ם פיעיס לגביו לפי

הראשון החל לאחר תום התקופה  קובעה ל ביוםח, תטלבי מובלגקובעת, ה ל תקופכ ()ג 
 .הל הקובעת שקדמה

ע לגביו החל וביום הקב טל, תחלובה על מונאשלרתחול  שרובעת, אהקתקופה ה ()ד 
 (.1996 רבינוא 1"ו )נשת תבטלראשונה לאחר יום ט' ב

 ם.ניש 40ו לו אל מי שמלע יחולולא יף זה סעוראות ה ()ה 
 

ימי האבטלה הראשונים, מכל תקופה של ארבעה  חמשתה בעד טלדמי אבו ישולמ לא .172
 .בעיך הקוארלים בתחיים, המתופרצ םישחוד

 רשוה להפשוישולמו לו דמי אבטלה בסכום ה תיעצומק רהח להכשלשנש יאכז (1) ()א .173
טלה שהיה באהמדמי  70%ניתנים לו בהכשרה המקצועית, לבין ה םמישלוהתשבין 

 זכאי להם אילו היה מובטל;

 

(, שר התעשיה המסחר והתעסוקה, בהסכמת השר 1על אף האמור בפסקה ) א(1)
של הכנסת, יקבע סוגים של הכשרה  ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות

( דמי אבטלה בסכום השווה להפרש 1מקצועית, שבהם ישולמו לזכאי כאמור בפסקה )
שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה 

 זכאי להם אילו היה מובטל;

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 37' )תיקון מס
 2000-ש"סת

( 20)תיקון מס' 
  1998-"חשנת

 ( 37)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

 עורחתת שיהפ
ם התשלופת ותקו

 וחדיםימקרים מב
 ( 37)תיקון מס' 

 2000-"סתש

י דמם ולשת ילתחת
 ו[ט127] הבטלא

י למ הי אבטלדמ
כשרה בה אשנמצ

 ז[ט127]ועית קצמ
 ( 48ס' )תיקון מ

 2002-בשס"ת
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 110)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 נמחקה(;) (2)

ת יעקצוכשרה מה של יםוגס רווחה, רשאי לקבועוהעבודה ה ר ועדתשושר, באיה (3)
כשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות בהיתנים הנלומים שתבא יה לאהם שב

 נקבעו.ש לפי מבחנים וסייגים , והכלא(1( או )1לדמי האבטלה כאמור בפסקאות )
 

אים לתשלום דמי אבטלה לפי נלקבוע ת חה, רשאיורווהדה ועבה ר ועדתשואישר, בה ()ב 
 סעיף זה.

, ואולם 172עד  167על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים  ()ג 
ימים,  138)א( לא ישולמו לזכאי מיוחד דמי אבטלה לתקופה העולה על 171על אף האמור בסעיף 

 מי שהתקיימו בו כל אלה: –יחולו לגביו, לענין זה, "זכאי מיוחד" א לא 171והוראות סעיף 

 ההכשרה המקצועית שאלה נשלח טרם הסתיימה והוא משתתף בה באופן סדיר; (1)

-א, הוא זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה קצרה מ171-ו 171לפי הוראות סעיפים  (2)
 ימים; 138

 שנות לימוד. 12הוא הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא סיים  (3)
 

לענין סעיף זה, יראו חייל כזכאי, אף אם לא השלים את תקופת האכשרה כאמור  )ד( 
 .161בסעיף 

 

 . )בוטל(.א173
 

  -ה סעיף זב ()א .174

גבי שלעבודה או בסוג עבודה כמפורט בלוח ח', ובלבד ם ה במקוודעב -פת" דועבודה מ"ע 
 )ב(;-( ו)א165ה עבודה מתאימה כאמור בסעיף ינבודה אהעפלוני ם אד

 

 

(, 2))ב(170עיף ס פיל שתלם לחיילמ יההשבטלה האדמי ר שיעו –ייל" לחשיעור "ה 
)א(, יחושב השיעור כאמור באחוזים 167ואולם על אף הוראות סעיף , 168 סעיף ותראהוא ולילא

 .'מהשכר כפי שנקבע בטור א' של לוח ז
 

 ן )ג(:קטבסעיף ר ק כאמוענאי למ, זכלהל או כב מיםקיימתח שבוטמ ()ב 

 

לענין זה, ; ה זכאי לדמי אבטלהא(, הוא הי)163ף עימור בסהאים בו קיילו התא (1)
אף אם לא השלים את תקופת האכשרה כאמור בסעיף , יראו חייל כזכאי לדמי אבטלה

161; 

 

 שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר על פי מתוךחות, ם לפשישה חודש וא עבדה (2)
ק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, בעבודה מועדפת וח

; במניין והוכיח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת
השנתיים האמורות לא יובאו בחשבון ימים שבהם שירת המבוטח בשירות מילואים 

 .2008-בחוק שירות המילואים, התשס"חכהגדרתו 
 

ימי  ימי אבטלה, בניכוי 138בעד  מהשיעור לחייל 50%-מענק יהיה בסכום השווה לה ()ג 
אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה  האבטלה שבעדם קיבל דמי

 המועדפת.
 

 םהוכחה וסייגי רכידרווחה, יקבע כללים, תנאים, והעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ד 
בודה מועדפת תקופה פחותה בעד עבלקי, גם למי שנק ח, לרבות מעהזיף סע יפמענק לם שלותל

ואופן  חישובוי רכ, דנקמעה וםדים לתשלעאת המועד או המו ם; כן יקבע כאמורשימששה חוד
 (.קטן )ב רה בסעיףק ישולם לא יאוחר מתום התקופה של שנתיים, האמונבד שהמעללומו, ובשת

 

 .176סעיף  תווראמה תוען גורניאף זה יעסוראות ה ()ה 

, ישולם למי שמתקיימים זהר שנקבע לפי סעיף עוקי, בשיחלמענק  עטענק, לממ (1) ()ו 
דה שאינה עבודה מועדפת, אם ועבד בעב ם אםג(, )ב עיף קטןסשבבו התנאים 

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

( 110)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

עבד ש נק למימע
 דפת ועבודה מבע

 [1טז127]
( 17)תיקון מס' 

 1997-"זשנת
( 42 ס'מתיקון )

 2001-"אתשס

( 17)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

( 33)תיקון מס' 
 1999-"טשנת

( 17)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 17)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

( 33)תיקון מס' 
 1999-ט"שנת

( 135)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 17' )תיקון מס
 1997-"זשנת

( 33)תיקון מס' 
 1999-טשנ"ת

( 17' ס)תיקון מ
 1997-"זשנת

( 61' )תיקון מס
 2003-תשס"ג

( 96)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 לה:מתקיימים בו כל א

ר בסעיף מוימה כאתאבודה מע רשת שהיא לגביונדעבודה ב וא עבדה ()א
 )ב(; -)א( ו165

אמור בסעיף קטן כ דכי עב, תיעוד התבפקיל שעתו ד תהנחח, לכיווא הה (ב)
 ;עבודה נדרשת( ב2)ב()

עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה  -" תשרנדעבודה , "הז ןטק יףנין סעלע
 כמפורט בלוח ח';

או ת ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנו ישורובא אוצרשר הכמת , בהסהשר (2)
 ח'.לוח ף את לילהח

 

על אף האמור בסעיף קטן )ו(, יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה נדרשת כאמור  )ז( 
בחלק )ד( בלוח ח', והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן האמור, אף אם עבד תקופה שפחתה 

 משישה חודשים ובלבד שלא פחתה מארבעה חודשים.
 

שב מושיתופית שהיא קיבוץ או  חבר אגודהא הו, שחייל בילג גם ולויח 174יף סעוראות ה א.174
 .3 ףעיוראות סבד לפי האותו כעושיתופי ואשר רואים 

 

או  מגמול פרישה ,רישהפ ו זמן יש לו הכנסה מקצבתותאובעד ה לי אבטדמזכאי לה ()א .175
ו השווה להכנסת , סכום167יף עם לפי סום לו ליימגיע, ההאבטלה יממדה כנו, ימקצבת התאמה

 או בגמול כאמור. הבקצב ומית שמקורההי

 

 

 בוטל(.) ()ב
 

 כנסה היומית כאמור בסעיף קטן )א(.ב ההחישוי את דרכע שר יקבה ()ג 

 ה:אלמ חדהמשתלמת עקב פרישה מכל אה קצב -שה" ריקצבת פה, "סעיף זב ()ד 

 בודה;ע (1)

 ישראל;ל א הגנהצבירות בש (2)

 ל;ראטרת ישמשירות בש (3)

 והר.הסרות בתי שיירות בש (4)
 

ובעד  )ד(,163, למעט אדם שנבחן בבחינות לפי הוראות סעיף הי אבטלדמזכאי לה ()א .176
העבודה או מ יתמוהממוצעת הי נסהכהנוכה ה, תשלח ידממאו דה בוו זמן יש לו הכנסה מעותא

 היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.ח שלממ

 .)בוטל( ()ב 
 

העובד א. )א( מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום האמור בסעיף קטן )ב(, ישולם לעובד 176
, וכן לעובד 165לפחות, ושאינה עבודה מתאימה לגביו לפי סעיף  50%בעבודה בהיקף משרה של 

, אם )ד(165הוראות סעיף  כאמור שהעבודה שהוצעה לו נחשבת עבודה מתאימה לגביו רק מחמת
 נתמלאו לגביו כל אלה:

ימים לפחות, בתוך שנים  25 –ימים לפחות, ולגבי מענק חלקי  100הוא עובד  (1)
)ד( שהציע לו שירות 165עשר החודשים שמהתאריך הקובע, בעבודה כאמור בסעיף 

 התעסוקה;

ה זכאי ( נמוך מדמי האבטלה אשר להם הי1השכר בעבודה האמורה בפסקה ) (2)
 עבודה בשכר נמוך(. –אילולא הוצעה לו העבודה )להלן 

)ב( בעד הימים שבהם 176סכום המענק יהיה שווה לדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף  )ב( 
)ד(; במנין הימים 165עבד בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה, אילולא חל לגביו סעיף 

)ד(, אף אם שולמו בעדם דמי 165רים בסעיף הימים האמו 60כאמור לא יימנו ימים שחלו בתוך 
 .150אבטלה; מספר הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 

הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות  )ג( 

 ( 42מס' )תיקון 
 2001-אתשס"

ודה אג רלחבק נמע
 פיתתושי

( 33)תיקון מס' 
 1999-"טשנת
קבל למ האבטל ימד

 ישה פרת בקצ
 [ 2זט127]

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 121)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

י שיש למ הי אבטלדמ
 אודה ובענסה מהכ לו

 [3זט127]ד י ממשלח
( 114)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט

בטל מענק למו
 שעובד בשכר נמוך

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 58)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 )ב(.166סעיף 

השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה למובטל בתוך שישה חודשים מהיום שבו הפסיק  )ד( 
בוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה לע

 .170עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 

השר יקבע תנאים, כללים, סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי סעיף  )ה( 
 זה.

, לא יעלה סכום המענק ליום על ההפרש שבין השכר על אף האמור בסעיף קטן )ב( )ו( 
היומי הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה שהיו משתלמים לו אילולא היה עובד, ובין 

 ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה בשכר נמוך.

על דמי האבטלה שלפיהם מחושב המענק לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף  )ז( 
 (.2)ב()167

 

 ותונד': ש ןמסי

לפקודת  243 -ו 164לפי הוראות סעיפים  המס הכנס רקוד במסמוה נכהיה טלמי האבמד .177
 לפיה. והתקנות מס הכנסה

 אאו שהוא לל וריושנים המשתתף בפרנסת ה 18מלאו לו  לאועוד  יםשנ 15לו  אוין שמלקט .178
ת דור ועשנקבעו באישללים כה יעל פה ודעבו ל פקלסשירות התעסוקה  כתלשי ואין בידם ירהו

ור כן שיעו, ורמסה כאפות בפרנזכאי להענקת אבטלה; שיעור ההשתת היוהרווחה, יה ההעבוד
 יקבעו בכללים., ילקבלתהם והתנאיה אבטלה נקתהע

הוא ד עול ה, וכאבטלה תפקותבקטין משתתף י שהתנאב תן אלאינה לא תטלנקת אבהע .179
ו לו עצותעסוקה או בפעילות אחרת, שהשר הכיר בהם והם ה ריתתף, בהכשרה מקצועית, בסידומש

 ו.שנקבע ותמנסיב הםשתתף בלהבדרך שנקבעה, זולת אם אינו יכול 
 בפשיטת רגל ובפירוק תאגידם עובדי ותח זכויטוק ח': ביפר

  -רק זה בפ .180

 פי פרק ה';ל בדעוטח כבומ יהח או המבוטש מי -ובד" "ע 

 יה מעבידו;שהמי  רבותל -עובד" ל עביד ש"מ 

השכר, לרבות סכום שלפי כל דין רואים ת וק הגנלח 1ף בסעיותו משמעכ -דה" כר עבו"ש 
 בד משכר המינימוםאותו כשכר עבודה ולהוציא תגמול לפי פרק י"ב. פחת שכר העבודה של עו

 דה שכר המינימום האמור.בוהער יה שכה, יוםמינמי שכר לפי חוקי אכוא זה ושל
 

ות , לרב1957-תשי"ז, יבוצייםקלחוק הסכמים  1 ףעיותו בסמעכמש -צי" בוקי סכםה" 
 צו הרחבה לפי החוק האמור;ת בולרש לרישום וגוה אלסכם כאמור שה

ם או מכוח הסכם רייי פיטוצווק פיח ם מכוחעיורים המגייטצויי פפי -טורים" יפ יצויי"פ 
 קיבוצי;

אחר שבין  ראות הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או הסכםהועל פי וף שכל ג -גמל" ופת "ק 
כספי המעביד, , מיםספהעביר אליו כיד לגוף, על מעבותו סכמתו של אד והמעביד ולפי ההעוב

 בדיות העוכושל ז תןהבטח או ןתלשם צביר, םניהש יאו מכספרו שכמכספי העובד שנוכו מ
ייקרא  להא י )לכללאהסוצייטוחו בב וא הרישתו ממנפב וא תובודעקת סבהפ הקשורות בעבודתו,

 יים(;למים סוציאותשל -להלן 

פי חיקוק על מנת  עלא שלעובד  ו שלרכשמ הוכנת סכום שובלר -דה" ועב וב שכר"ח 
 ;וועבר לתעודתה לאוגמל  קופת נוילאדם שא להעבירו

שכר הלנת י ופיצוימל ת גפלקו ברועיאליים שלא הווצומים סלתש -" גמל פתוב לקו"ח 
 .( לחוק הגנת השכרא)ב19סעיף אמור בהם כלגבי

 ל.פת גמד וקועובה הם ק זפי פרל בוטחיםהמ .181

 טח אחדבובד המועהדו של ביפרק זה אם ניתן לגבי מעלפי ה לגמלזכאי  יהיהח מבוט .182
 אלה, לפי הענין:מ

 נסה הככוי מס ני
 ז[י127]

 הלטבנקת אהע
 )א([חי127]

 הנקאי להעתנ
 ([יח)ב127]

 [3'ו]

 ג[נ127]דרות הג

( 30)תיקון מס' 
 1998-שנ"טת

 ד[נ127] םוטחימב

 ה מלכות לגהז
 [הנ127]

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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ת הרגל, ואם נפטר המעביד, צו ניהול טישפ תדופקגל לפי ר טה כפושו הכרזצ (1)
 ;הרהעזבון בפשיטת רגל לפי הפקודה האמו

לפי  הסדונאו אגודה ש תפותלפירוק חברה, שו תורת החבודלפי פק ןתו שניצ (2)
שה בידי נעירוק שפ ( והואתינתמאוע האגוד -להלן ) תגודוהא לע ינתמאעוה החוק

 חתו;גבהש או טבית המשפ

נתמנה כונס שרקה שותפות בלא תפנ; פויותתושת הודלפי פקת שותפו וקו לפירצ (3)
ו של עובד דף כמעבית( כל שו1ה )קענין פסל קים, רואיםנכסים או מנהל עס

 ;תפות העסיקהשהשו

 ;תוישיתופת הדווקודת האגפ פיפית לותה שיאגוד קוו לפירצ (4)

 ( לחוק העמותות.4)49סעיף  פיניתן לש עמותה וקו לפירצ (5)
 

ים י הפיטורם חוב שכר העבודה ופיצויכותהיה ס 3דובלערק זה פ לם לפישומלה שתהג .183
 פוףבככל עובד,  בילג 13ל הסכום הבסיסי כפול ע עלהי כום שלאס דעו חייב לו, מעבידש
 12פה שלפני ותק דעב םלושיא כאמור להעבודה  )ב(, ובלבד שחוב שכר189הוראות סעיף ל

 ותארהו פיתן צו למ דעואו למ, בידעומ דבו נותקו יחסי עובש למועד וףמו בתכקדים ששדהחו
 הם.בינימ םדקי המופל ,182יף סע

 

שמעבידו של עובד חייב ב תהיה סכום החו 4קופת גמלל פרק זהי ולם לפתשגמלה שה ()א .184
עובד, בכפוף  כלי גבל יםניש סכום השווה לסכום הבסיסי כפול יעלה עללה, עד סכום שלא 

 )ב(.189עיף סהוראות ל

לה לכל הגמ ה סך כללעי אל כאמור בסעיף קטן )א(,ב גמל חות ר קופוספגיע למה ()ב 
 האמור בסעיף זה.י ם המרבכועל הס חדל יהגמ תקופו

 

  -ה סעיף זב ()א .185

 ותים לפחשבע שנה הי(, 4)182בסעיף ר ם מתן צו כאמויומי שב -" יתשיתופ דהבר אגו"ח 
 ;3כעובד לפי סעיף  תוא קיבוץ או מושב שיתופי, שרואים אוהיש יתגודה שיתופאבר בח

 שבפי שחוכ יתופיתש  החודשית של חבר אגודהה ההכנס וםסכ -שית" ודכנסה ח"ה 
 (.4)182 יףבסע רומ( לפני מועד מתן צו כא1)א()344סעיף  לפי נהלאחרו

דה ואגר לחבק זה י פרפל לםושת, הגמלה, ש184-ו 183ים פיעאות סרוהל אף ע ()ב 
ת פיתויהש הגודהאיה חבר הספר השנים שבהם מול פכ שיתחודהנסתו כום הכס ההית, תתופישי

 להוראות יסי כפול שמונה, ובכפוףהסכום הבס מרבי שלההסכום  דעו, םשני 18 שמלאו לו רחאל
 (.ב)189 סעיף

ם שינויישיתופית, ב דהוגא חברל לו עחו, י184-ו 183ק זה, למעט סעיפים פרוראות ה ()ג 
 ייבים.חוהמ

 

כוח סעיפים מ ונויים בסכומים המרביים שיחולבר השיבדהודעה ות ומברשם ר יפרסהש .186
 .184-ו 183

רק פ לה לפיגמזכאי לה  ובדיד לעועבם של מריפיטו ייופיצו דהכר עבוש לה חובע ()א .187
ר העבודה, שכב חוהמגיעה לו ל גמלהקף תחילה ה, תיז183הסכום המרבי האמור בסעיף  עלזה 

 רים.ויטפ ייצוב פילחו - יוואחר

עיף האמור בסגמל על הסכום המרבי  תופמל או לקוג לקופת ידשל מעבו לה חובע )ב( 
 העדיפות הבא:ר לפי סדן ים להלרטת המפובולחו להן המגיעהגמלה הף קז, תי184

 יבוצי;כם קח הסכומ יהנסיטוח פב (1)

 ;חרסכם אה חומכיה נסיטוח פב (2)

                                                      
 .3113עמ'  28.2.2013מיום  6555מס'  ע"גי"פ תש: 2013.1.1ש"ח מיום  110,331 3

 .3113עמ'  28.2.2013מיום  6555מס'  ע"גי"פ תש: 2013.1.1ש"ח מיום  16,974 4

( 16)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

 ובדלעה מלעור הגשי
 ו[נ127]

 ( 30)תיקון מס' 
 1998-נ"טתש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

ופת לקה מלעור הגשי
 ז[נ127] לגמ

 ( 31)תיקון מס'
 1999-טשנ"ת

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

ודה אג רלה לחבגמ
 [1זנ127]פית תושי

מים כוסום הספר
 ח[נ127]רביים המ

 ט[נ127]ת בויפת חוזק

הצמדת גמלאות 
 2003-שס"גת

http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6555.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6555.pdf
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 אות;רייטוח בב (3)

 לים;מוופת תגק (4)

 ת.רחא מטרה לכ (5)

 וסך(, 4( עד )1טרה פלונית כאמור בסעיף קטן )ב()מל ותובגמל ח ותפר קופמסגיעו לה ()ג 
ה ראשנש האו על יתרת הגמל 184ר בסעיף מורבי האהמהסכום ל עלה ע רהטמה התכל החוב לאו

 סכומין י היחס שבילפת הגמל וין קופב תהתרו יאגמלה הק לחתתפי הענין, , לירבמה םעד הסכו
 טרה.מלאותה  ןיעים להגחובות המה

גמל  ותפר קופמסת או לרועד למספר מטוי( מ5()ב) ןקטיף עס ילפ המגיעב ויה החה ()ד 
ד הסכום ע רהאששנמלה הג תתרי עלאו  184בסעיף  רוהאמ יבהמר כוםסכל החוב עלה על ה סךו

ובות חסכומי ה חס שביןיה יפל למקופות הג יןב ק הגמלה או יתרתהי הענין, תתחללפי, רבהמ
 םיהמגיע תוובחי המשבין סכוחס יה פיל - תורהמטות, ובין הן לגבי המטרות האמורל םהמגיעי
 מטרות האמורות.ל לפת גמוק לאותה

ות לפיו, כשכר קנהתו וראות חוק זהף להל דבר, בכפוו לכאיררק זה פ מת לפיתללה המשגמ .188
 ם או כתשלום לקופת גמל, לפי הענין.ריעבודה, כפיצויי פיטו

ל, יטת רגפשנאמן בה  יש תביעתו למוסד באמצעותיגרק זה פ לה לפיגמזכאי לה ()א .189
ה או נכסיכונס , תפותוהש מפרק אות, יתופישה  רה, האגודה העותמאנית או האגודהחבמפרק ה
 .182ור בסעיף אמהמפרק(, הכל לפי הענין כ -א להלן קרייה כל אחד מאלל) יהקסמנהל ע

פיטורים או  צוייו פידה אובות בעד שכר עבוחגבי לק רתשולם ה פרק ז פיגמלה לה ()ב 
 רק למי - 185 ףלפי סעי שהמפרק קיבל את תביעתם לפי הדין החל עליו, ולענין גמלהופת גמל לק

 ידפק ף להחלטתכפוב לכהו)א(, 185בסעיף  תודריתופית כהגש דהוגחבר א אשהו ישרשהמפרק א
 .298ף עיראות סהות לפי עוהתבי

 עבם לתולשלהגמלה שיש  לע ןובף דין וחשוריצב העביאת הת סדלמו רעבימפרק יה ()ג 
 .188סעיף  תראווור הכותם לאנן הסכומים שיש לוובצי

קטן )ג( ף עיבסבון כאמור שחו ןיבתביעה ובד לוכללש שי טיםפרע ולקבי שארשר ה ()ד 
 ם.תהגשלים ספטה תאאו 

 

ו לאחר ניכוי הסכומים כמתחייב ל עאת סכום הגמלה המגיה י לגמלכאלכל ז לםוסד ישהמ .190
 ועד.נ מוסד לאדם שאליו הואה ירעב)ג(; סכום שנוכה כאמור י189מהוראות סעיף 

י לו לפ העימגמה הגמלה הלוששי לפנ דובעטר פם נאג(, )303 יףאות סעורל אף הע ()א .191
 ףסעיב םתעומשמכ םירלשאישכר, ות הנוק הגחל 7ף יוראות סעלהלה בהתאם גמשולם ה, תפרק זה

 .הענין פיטורים, הכל לפי יצויילחוק פ 5

יי פיטורים, יהיו זכאים וחוק פיצל 5י סעיף פורים לטצויי פיפיכאים להזאירים ש ()ב 
המרבי ם ד לסכו, עהאמור 5 יףפי סעל להם םיים המגיערופיטה יצוינין פילעה פרק ז לגמלה לפי

 .הז קהוראות פר רתיל ףובכפו 183וב בסעיף נקה

ה ה, יעברו זכויותיו של הזכאי לה למוסד לצורך גבייתז פי פרקל ד גמלהוסילם המש ()א .192
  - אולם, ומהמפרק

דו ביבד ממעעוע לגימה  הפיטורים ה ופיצוייודכר העבש ום חובסכם עלה א (1)
 להלן בסעיף אר)להפרש האמור ייק 183סעיף ב רכום המרבי של הגמלה האמוהסעל 

ו הסכום שברק לגבי ו למוסד זכויותיו של העובד בדין קדימה בררת החוב(, יעתי - הז
 ;ובחה תל יתרע הקדימהין ל דשהסכום המרבי לה וע

כאי ששילם לזמדה ההצ  שיאת הפרק מהמפרת י לגבוכאיהיה זא מוסד לה (2)
י בטת הרגל, או לגת פשיודפקב מעותווס כמשניום מתן צו הכי רתקופה שלאחה לגבי

מידה ב ענין, אלא(, לפי ה4( עד )2)182ו כאמור בסעיף צום מתן ישלאחר  ההתקופ
בי לגת ביה ורימדהצ שירפה דה אוצמפרשי ה, הביתייט לשלם רהחל קפרהמש

 ל או בפירוק התאגיד, לפי הענין.גרהת טשיפם בהנושי רלית םגרה והאמ התקופה

( לפקודת פשיטת הרגל, 1)78לפי סעיף  של עובד יוותכויז -ה" ימקד ןדיה, "סעיף זב ()ב 
 מכוח פקודת ות, לפי תקנותהעמות וקלח 54עיף ס ( לפקודת החברות, לפי1)א()354לפי סעיף 

, כרמלה כשהג
שלום כתו א צוייםיפכ
 [ס127]פה קול

ה יעברת תבהע
 א[ס127]מלה לג

( 30)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

 ההגמללום תש
 ב[ס127]

 ג[ס127] טרבד שנפעו

פי כלסד מויעות התב
 ה[ס127] רקהמפ

( 16)תיקון מס' 
 1997-"זתשנ
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חוק ל 27 ףורים, או לפי סעיטי פיויעבודה או לפיצכר לש מהידק ןתנות דיהנות יופוות השיתדואגה
 .םיפיצויי פיטור

 

ליכי בה טיפוסמכות ש מי שבידוענה לפי פרק זה תהיה לובבכל ת וקן ולפסדומכות להס .193
 .182 יףור בסעאמאגיד כהתפירוק או גל רפשיטת ה

יעות לגמלה לפי פרק זה למפרק, תבת גשר סדרי הבדב ותאהורלקבוע י אר רששה ()א .194
ת והניכויים והמועדים לביצוע ואלהמפרק למוסד, העברת סכומי הגמהתביעות ודו"חות ת העבר

 הפעולות האמורות.

ם במקום האמורים רירים אחסדלקבוע י חה, רשאוורוהעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ב 
 .190 -ו 189פים יבסע

נים בחומ םיתנאלים, ללקבוע הוראות, כ ירשא, הווחרהה ודהעבו עדתו ורשישר, באה ()ג 
 פרק זה. יפל להישור תביעה לגמואלום גמלה בר תשבד

 ח נכותטוק ט': ביפר

 הגדרותמן א': סי
 

 –רק זה בפ .195

, נכות רפואית בשיעור של 208מי שנקבעה לו, לפי הוראות סעיף  –"בעל ליקוי חמור"  
ימת שברש 91או  33לפחות בהתאם למבחנים המנויים בפרטים  40%לפחות, או בשיעור של  70%

הליקויים כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי 
 ;1984-ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד

 

 ור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמןשיאקבע בר סה שהשכנה -כנסה" "ה 
לדים י ט קצבתמעל ל, הכסהלפקודת מס הכנ 2"הכנסה" כמשמעותה בסעיף  -א קבע כאמור לש
 ;רריםחיילים משוחק ( לחו2()1)ב40 יףפרק ד', ולמעט הענקות מכוח סע פיל

( 8( או )2(, )1)2הכנסה חודשית, בפועל, לפי סעיף  –"הכנסה מעבודה או ממשלח יד"  
 לפקודת מס הכנסה;

 

(, 1)199מי שהיה זכאי לקצבה חודשית כאמור בסעיף  –"זכאי במשך תקופת ממושכת"  
החודשים שקדמו בתכוף ליום תחילתו של חוק הביטוח  84חודשים לפחות מתוך  60בתקופה של 

 ;2008-(, התשס"ח109הלאומי )תיקון מס' 
 

 ;הידלמם או ממו הנלה, מתאומחמ בעהנו פשינ , שכלי אוניגופ ויליק -יקוי" "ל 

 רם הגיע לגיל הפרישה;טו שנים 18 לושמלאו ל שב ישראתו -בוטח" "מ 
 

 :מתקיימים בו כל אלהמליקוי ה כתוצאש, תרת ביקע , למעטחטומב -כה" "נ 

 ;)נמחקה( (1)

או שכושרו להשתכר כאמור יד,  שלחממו אדה בומע רהשתכל אין לו כושר (2)
כושר או -)לאי או יותר 50%-ה, בדרגהן באחת ובי , בין בבתעקב הליקוי צומצם

כושר להשתכר(; לעניין פרק זה יראו -אי –להפחתת הכושר כאמור ייקרא בחוק זה 
 הכושר להשתכר;-כנכה גם מי שהיה עובד קטין בתכוף לפני שנגרם לו אי

אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור אינה עולה על  (3)
 המפורט להלן, לפי העניין:

 60% –שזכאי במשך תקופה ממושכת או בעל ליקוי חמור לגבי מי  )א(
 מהשכר הממוצע;

 45% –לגבי מי שאינו זכאי במשך תקופה ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור  )ב(
 מהשכר הממוצע;

 ;השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים ומבחנים לעניין הגדרת נכה כאמור
 

שכר ל א זכאיהונים וש 18א ל שנים אך 16ו ל ומלאשאל תושב ישרעובד  -ין" ובד קט"ע 
ים כזמ ויו התנאים שהים בד שמתקיימובלבק ה', י פרח לפוביט דמי לוםשחייב מעבידו בתו עדשב

 א(;)178 לפי סעיףלה טבא קתענאותו לה

 [וס127]פוט שי

 ד[ס127]נות תק

 [2'ו]

 א[כ127]דרות הג

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 (109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 ה:לאאחד מקיים בה עט אם מתלמ, 238בסעיף ה כהגדרת -ת" קרת בי"ע 

 24שים רצופים, או ודח 12ה של ופאית תקצמע דתובכעו א כעובדתה יא עבדה (1)
 ד;ודשים שקדמו להגשת התביעה למוסחה 48 ךותמם רצופים, ניא םא חודשים אף

 ת בתכוףושים לפחדחו 24ה של פעמו תקו רהג אלוזוגה  ןבפרד מנב יא חיהה (2)
 לפני הגשת התביעה למוסד;

 ;(1)199היא היתה זכאית, בתכוף לפני נישואיה, לקצבה חודשית לפי סעיף  (3)
 

עקרת בית ושכתוצאה מליקוי אין לה כושר לבצע א חת שהיוטמב -נכה" ת קרת בי"ע 
ין בבת אחת , בהליקויב מצם עקצוכאמור ה ע במשק בית רגיל, או שכושרצבלפעולות שמקובל 

 לתפקד(; כושר-אי -כאמור ייקרא להלן  כושר-לאיותר )או י 50% -ן בהדרגה, בובי

לתקופה  רר להשתכשכו-ח איוטבמרם לג, נוייקהל ב, עקך שבואריתה -" קובעהתאריך "ה 
ם החודשי 15של פה וע הקודם לתקקוב יךראקבע תא ייובלבד שלימים רצופים לפחות,  90של 

קופה של כר אלא בתתשהל רכוש-ון איבשחא בבוילא וסד, והגשת התביעה למם פני יול שבתכוף
 .האמורים החודשים 15

 

 תוכאזה ינאמן ב': תסי

הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל או -אם אי זה קרפ פילגמלה לי אכז הנכ ()א .196
היה  18(, או אם בהגיעו לגיל 1948במאי  15יום ו' באייר תש"ח ) ניראל לפיש-ב ארץושיותו תבה

אי  םגרנ ליקוי שבשלואם ה ול אאישר בשות תווהי יפני נגרם לתושב ישראל ונכה, אף אם הליקו
 ל.ישראתושב  ןקטי ותויבה לנגרם בישראר, תכהשהכושר ל

ם לבד שאבבע, והקו ים מהתאריךמי 90חיל בתום תתרק זה פ לה לפימגת לזכוה ()ב 
ות תחיל הזכ, ת180 בסעיף תהכמשמעול ופת גממקבידו או מעמחלה מ נכה דמיה זה מקבלעד במו

 אמור.כה לחהמ דמי ולמוש הדעבש ופהקבתום הת
 

 שבותו תוהילפני  רםתכר נגהשכושרו ל-שאיעולה, )א(, 196 ףאות סעיורל אף הע ()א .197
 ישראל, יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה.

 עולה בשינויים אלה: כללו על חוק זה יפרוראות ה ()ב 

שים חוד 9תום  של עולה אלא אחרי זהק פרה לפי מללג הביעמוסד בתה דוןא יל (1)
כושרו להשתכר  -ישאעולה  ביסיף, לגהובאה ל זו; הוראה להשה עום שבו נעוהימ

 )א(, ולא לגרוע מהן;207עיף ס תוארהועל , שראלי בשותו יותהנגרם ב

 ום שבו נעשהמהי יםדשחו 12 םחיל בתותל עולה תשפרק זה  לה לפיגמזכות לה (2)
שב תוהיותו ב ר נגרםתככושרו להש -סיף, לגבי עולה שאיהול אההוראה זו ב; הולע

 מהן; עורגל אלו(, )ב196, על הוראות סעיף אלישר

שתכרות של עולה חל לאחר שהיה תושב ר הכושב וםה שצמצביעהק םשל (3) 
 ותוו בהיל התיהכנסה שה בחשבון א תובאל, 195יף סעישראל, לענין הגדרת נכה שב

 לישראל. ץמחו

 תושב ישראל שמתקיים בו אחד מאלה: –ה, "עולה" בסעיף ז )ג( 

 בידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות; (1)

, לפי 5מסוג א/ בידו אשרה ורישיון לישיבת קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי (2)
 חוק הכניסה לישראל, וניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת העליה.

 

ים ותנאים לזכויותיה של עקרת , יקבע כללים, מבחנהחוורהו דהבוהעת דעו רושיבאר, הש .198
 כושרה לתפקד. -לים ותנאים לבדיקת אילכ בית נכה לגמלה לפי פרק זה, לרבות

 תואמלמן ג': גסי

 לו:א גמלאותל ה זכאינכ .199

 ;202עד  200יפים עס לפי -ית דשצבה חוק (1)

 ;205ד ע 203 יםפי סעילפ - עיוקציקום מש (2)

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-"ותשנ

 ותנכלת גמל ותכאהז
 ([ב)א(, )דכ127]
( 53ן מס' קותי)

 2002-תשס"ב

 תדוחיוראות מהו
 םלינין עולע

 )א(, )ב([1בכ127]
( 85)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

( 29' )תיקון מס
 1998-חשנ"ת

 1999-טט תשנ"ת"

( 29)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

ת חדוויראות מהו
 בית  רתקע יןנעל
 ג[כ127]

 ותנכת אוגי גמלסו
 ([3)-(1ה)א()כ127]

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 93)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 ;206לפי סעיף  -יוחדים ם מתין שירומתמוסד בה שתתפותה (3)

 א.206עיף ס לפי –ות קשה בלוגבמנכה הלוקה ל להגמ (4)
 

מהשכר הממוצע,  21%שהכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על ד כה יחינ ()א .200
קטן ף ה בסעיותזכאי לקצבת יחיד מלאה כמשמע 100%כושר להשתכר של -יא דרגת ושנקבעה לו

 .אה(ת מלקצבה חודשי -ן )להל 7%-בלת גדהיא מוכש)ב(, 

 

יקרא ה יעור זבשיקצבה )ל מהסכום הבסיסי 25%היה י ליחיד אהבה המלקציעור הש ()ב 
 ת מלאה(.יקצבה חודש -ן להל

היו לנכה תלויים שהם תושבי ישראל, תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבת יחיד מלאה  ()ג 
 לקצבה חודשית מלאה, תוספת תלויים כדלהלן:

 12.5% –שבלוח ט'  1הסכום הנקוב בפרט  ( בעד בן זוג שהכנסתו אינה עולה על1)
 מהסכום הבסיסי;

 –מהסכום הבסיסי; לענין זה, "ילד"  10% –( בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים 2)
 .238כהגדרתו בסעיף 

 .7%-בל ב( תוגדן )עיף קטפי סתלמת למשויים התלוספת הת ד() 
 

 .208 יףכות שנקבעה לפי הוראות סענ -" תיאופזה, "נכות ר ףי( בסע)א .א200

לפחות ולא מתקיים בו האמור  75%כושר להשתכר של  יא תגרקבעה לו דנש הכנ (ב) 
, לפי 201או  200א זכאי לפי הוראות סעיפים לקצבה נוספת על הקצבה שלה הו, זכאי 307בסעיף 
רט ופמשית נוספת(, כחוד קצבה -זה  יחושבו מקצבת היחיד המלאה )בסימןש םבשיעורי העניין,

 :ןללה

 לפחות; 80% יעור שלשת באיופר תובעה לו נכקנ םא, 17% (1)

 ;79%-לפחות ולא יותר מ 70%שיעור של אית בופר תולו נכקבעה נ םא, 14% (2)

 .69%-מ רתולפחות ולא י 50%ית בשיעור של ואפרת ועה לו נכקבאם נ, 11.5% (3)

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, מי שהיה זכאי לקצבה חודשית נוספת לפי הוראות אותו  ג() 
סעיף קטן, ושבשל הכנסתו מעבודה או ממשלח יד חדלה זכאותו לקצבה כאמור, יוסיף המוסד 

 :ופות ובשיעורים כמפורט להלן, לפי הענייןלשלם לו קצבה חודשית נוספת בתק

בשיעור החל לגביו  –החודשים הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמור  12-ב (1)
 לפי הוראות סעיף קטן )ב(;

החודשים הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמור  24ועד תום  13-החל בחודש ה (2)
 )ב(; מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף קטן 75%בשיעור של  –

החודשים הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמור  36ועד תום  25-החל בחודש ה (3)
 מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף קטן )ב(; 50%בשיעור של  –

החודשים הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמור  48ועד תום  37-החל בחודש ה (4)
 טן )ב(.מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף ק 25%בשיעור של  –

 

, זכאי לקצבה 74%להשתכר שאינה עולה על  שרכו-אי גתלו דר עהה, שנקבנכ )א( .201
 בסעיף ם שיחסו לקצבה כאמורכוחודשית חלקית בעדו ובעד התלויים בו שהם תושבי ישראל, בס

 לבין מאה.ר להשתכ רוכוש-אית וז דרגאחוא כיחס שבין ה יןענה יפ(, ל)ד-וג( (, ))א200

 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי נכה כאמור באותו סעיף קטן שיש לו הכנסה  ב() 
מהשכר הממוצע, תהא הקצבה החודשית בעד  21%מעבודה או ממשלח יד בשיעור העולה על 

-)ג( ו200סכום תוספת התלויים כאמור בסעיף התלויים בו שהם תושבי ישראל, בסכום השווה ל
 .)ד(

 

 

 

 יעורהוש הבה מלאקצ
 לז[127ו, ל127]

 (3מס'  )תיקון
 1995-נ"התש

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 (3)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 (3)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

  קיתחל הבקצ
 [חל127]

 (3)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 54מס'  וןיק)ת
 2002-תשס"ב

( 54' מס וןיק)ת
 2002-שס"בת

 (3)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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ה חודשית מלאה, ואם שולמה ום השווה לקצבסכ –זה, "הקצבה הקובעת"  יףסעב )א( .202
החודשית ה בצירוף הקצב האלנכה קצבה חודשית נוספת, סכום השווה לקצבה חודשית מל

 הנוספת.

 –נכה שהיתה לו הכנסה  ב() 

 ;)נמחקה( (1)

היתה לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד ינוכה מקצבת הנכות המשתלמת בעדו  (2)
של חלקי הכנסתו של המבוטח, )א( הסכום המתקבל מסך המכפלות 200לפי סעיף 

, בשיעורים הנקובים לצדם בטור ב'; נקבעה לנכה 1הנקובים לגביו בטור א' של לוח ח'
 , תשולם קצבתו בסכום הנמוך מבין אלה:100%-כושר בשיעור נמוך מ-דרגת אי

הסכום המתקבל מניכוי של סך המכפלות של חלקי הכנסתו של המבוטח,  )א(
, בשיעורים הנקובים לצדם בטור ב', 1ל לוח ח'הנקובים לגביו בטור א' ש

 מקצבה חודשית מלאה, בצירוף תוספת התלויים החלה לגביו;

)ב(, ולגבי מי שהכנסתו -)א( ו201הסכום המחושב בעדו לפי סעיף  )ב(
הסכום המחושב  –מהשכר הממוצע  21%מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 

 )א( בלבד;201 ףבעדו לפי סעי

שלא מעבודה או ממשלח יד, תנוכה הכנסה זו לו הכנסה חודשית תה יה (3)
 .מההפרש שבין הקצבה המשולמת לו ובין הקצבה הקובעת

 

פני ו' באייר ישראל ל-ותו תושב ארץהיל או בראושב ישת וותבהיי ויקע לו לירוטח שאמב .203
כה או שנגרם לו ליקוי ל וניה תושב ישראה 18 לגילו גיעשבה וטחבאו מ(, 1948במאי  15) תש"ח

 בהיותו עובד קטין, זכאי לשיקום מקצועי אם נתמלאו בו אלה:

 ;118ף מכוח סעית תאם למבחני נכובהנכות  20%וי לפחות יקעקב הלו ל קבעונ (1)

 אימהודה מתעבאו בקודמת ה בעבודתו קוסעל, ויויק, עקב לודסוגל עמ ואהין א (2)
 ת;אחר

השתלב לו את מדוהקו עבודתל רולחז תאפשר לוש קצועיתמ להכשרהק וא זקוה (3)
 קוי;ליירוע הא ריו לאחרואת כיש תהתואמדה ובעב

 דתשור ועאיב השר בעיקלים ומבחנים לענין זה כלקצועי; מ לשיקוםן וא ניתה (4)
 והרווחה.דה העבו

 

לפי ם לגבי נפגע ם החליכידרם ובאותן הליכלוהם העקרונות ותלפי א תןעי יינצוקום מקשי .204
עיף כאמור בסי מבוטח רק ה'; התקנות וההוראות בדבר שיקום מקצועי מכוח פרק ה' יחולו לגבפ

 חרת.א הוראה שרקבע ה אם, זולת יםויים המחוייב, בשינ203

ם לגיל הפרישה, רשאי ושיקהפרק זה והגיע בעת מתן  פיצועי למק םוקשיל שזכאי מי .205
 ר.ועי גם מעבר לגיל האמוהמקצאת השיקום  םישלהל

 

 

ת רזעלו וול אישי בפיטל םים לפי פרק זה הם שירותלאד תניםהני חדיםמיו ותיםשיר ()א .206
 משק ביתו.וללשירותו האישי ת בי

יה לפי כללים, מבחנים הלנכה ת םמיוחדי תיםשירו מתןב דסמוה שתתפותה (ב) 
 .הםלסוגי אוהנכים  לללכה ה והרווחודעבדת הועשר באישור ה בעשקם ובשיעורי

 

ים, מבחנים ושיעורים ה, רשאי לקבוע כללרווחוהעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ג 
ז חוא ול עבקנש לבדו נכה, ובנאי םלהשתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים למבוטח, אף א

 לפחות. 75%בשיעור של  208 פי סעיףלנכות 

( בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה, שהנכה זכאי 1)ג 
 . 296ה מהוראות סעיף לה, אף בשונ

 

, לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן לגיל הפרישה)ד( מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע  
 שירותים מיוחדים גם מעבר לגיל האמור. 

 

 צבהמקות נסככוי הני
( 60קון מס' ית)

 2002-תשס"ג

 –עי צוקום מקשי
 [מ127]אים תנ

 –י עצומק וםקשי
 א[מ127]לים כל

 ימלעי צוקום מקשי
 היל זקנלג עיהגש
 [במ127]

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 וחדיםמירותים שי
 ה[כ127]

( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 19)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 .206אות סעיף הורגמלה לפי  - "תייסבסלה ף זה, "גמיבסע ()א א.206

מקצבת היחיד המלאה,  יםה שתחושב באחוזמלת זכאי גם לגיסיסבזכאי לגמלה שמי  )ב( 
 כמפורט להלן:

 יד מלאה;חי מקצבת 150%בשיעור של  סיתיאי לגמלה בסכ, לז42.5% (1)

 יד מלאה;יח בתקצמ 100%של  רעויבשת סייאי לגמלה בסכ, לז28.5% ( 2)

 מלאה.מקצבת יחיד  50%בשיעור של  סיתילגמלה בס איכ, לז14% (3)

ת כאמור בסעיף קטן )ב( והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע יסיסבזכאי לגמלה שמי  )ג( 
 .ף זה גם מעבר לגיל האמוריעסמסיבה זו זכותו לגמלה לפי 

 

 רכוש-יאות עת נכוקבי מן ד':סי

טענת  ייום שלפהימים מ 90ה לפי פרק זה אלא בתום מליעה לגתבמוסד בה א ידוןל ()א .207
ור אמכנסה כ, ובאין הו שנפסקהו יותר אא 50% -מה הכנסתו מעבודה או ממשלח יד בצובע צומתה
 .לנכהמהיום שהיה  -

 להחמי דמחשבון או בבוסה מעבודה, לא ינכבהם ל צמצוח יעה אםקבענין הל ()ב 
 ת מעבידו.ח מאטבולמם שתלמימה

ר הוא שנקבעה למבוטח נכות רפואית, לפי מבחנים, תכשר להשכו-עת איבינאי לקת ()א .208
לפחות, ואולם אם נקבעה  60%המבחנים(, בשיעור של  –תנאים וכללים שקבע השר )בסעיף זה 

לפחות, יהיה התנאי  25%של ליקוי יחיד בשיעור של למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית ב
 לפחות. 40%קביעת נכות רפואית, לפי המבחנים, בשיעור של  –לקביעת אי כושר להשתכר 

רופא מוסמך(,  -ם לכך )להלן יכסמה אחר, שהמוסדא מוסד או רופה עובד ואופא שהר ()ב 
 סעיף קטן )א(.ור באחוזי הנכות כאמ אתיקבע 

, ולענין מי שנקבעה לו נכות בשל 60%-פחותים מ ותנכי הזחושאמוסמך  אבע רופק ()ג 
 א לנמק קביעתו.ו, חייב ה40%-שאחוזי הנכות פחותים מ –לפחות  25%ליקוי יחיד בשיעור של 

ו א הנכים ללסעיף זה, לכבמור אמה ותכנחוזי הא אתנות, תק, בפחיתלהי שר רשאה ()ד 
 מהם. יםוגלס

כל ליקוי או פגימה שברשימת הליקויים כמשמעותה  –יחיד" בסעיף זה, "ליקוי  )ה( 
בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות 

 , שבצדם נקוב אחוז נכות.1984-שונות(, התשמ"ד
 

 -קבע את דרגת איוינו נכה היחליט אם התובע י 298 בסעיף ורות כאמיעקיד תבפ א() .209
 .רו להשתככושר

, ובלבד 100%או  74%, 65%, 60%כושר תיקבע באחד משיעורים אלה: -דרגת אי (1)א 
כושר להשתכר בשיעור של -תיקבע לנכה דרגת אי 74%הכושר להשתכר עלתה על -שאם דרגת אי

100%. 

בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו  ותהתביע ידביא פקי החלטתוב ()ב 
סוג מ שדח ועודה אחרת או לרכוש מקצעבלבצע  תול יכולועבחלקה, ו לחזור לעבודתו במלואה א

ו, תיאורומצב בי שרו הגופנכוהם והתואמים את ב לעסוקל וגמס עובשהתת ועוקצמה וא ותדהעבו
; פקיד סד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זהוקום שהמיופקיד ש ךסמשרופא מו אחראת לוז

 אמור.כ הדבעבו בללא השת םאה או דובובע עתל שבון אם הוצעהיביא בח ביעות לאהת

ר ושכ-ת אירגתובע דל עבולקת יעובת פקידי שא(, רקטן )ב יףאות סעורל אף הע ()ג 
 .םוקיש ידקשל פ תוות דעח ללא קבלת, אף 75%-ה מתנה פחואי, שכרלהשת

תובע שחדל להיות נכה בשל כך בלבד שהיתה לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד  (1) )ד( 
חודשים רצופים  36הכנסה שוללת(, ובתוך תקופה שלא עלתה על  –)בסעיף קטן זה 

מהיום שבו החלה להשתלם לו ההכנסה השוללת פחתה הכנסתו כאמור מההכנסה 
, יקבע פקיד תביעות את דרגת 195"נכה" שבסעיף  ( להגדרה3הקבועה לגביו בפסקה )

הכושר היציבה -כושרו להשתכר, מחדש, בשיעור שלא יפחת משיעור דרגת אי-אי
 להשתכר שנקבע לגביו לאחרונה לפני שהחלה להשתלם לו ההכנסה השוללת;

 ורבירילת התח
 ב)ב(, )ג([כ127]

 ואית רפ ותוזי נכאח
 ז[כ127]

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

שר כו-גת אידר
 ח[כ127]שתכר לה

( 54ון מס' )תיק
 2002-תשס"ב

( 66ון מס' )תיק
 2004-תשס"ד

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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(, תיעשה בלא קבלת 1כושר להשתכר, לפי פסקה )-קביעה מחדש של דרגת אי (2)
 פא מומחה או פקיד שיקום.חוות דעת של רו

 

ב מצעוד ה כלוגבלת, מ כושר להשתכר לתקופה-ת אירגקבוע דל ת רשאיעויד תביפק .210
ות נסיבו באמקצועי,  קוםשין תרושה למדנם יציבים, או לתקופה האיה נכתפקוד של הה או יאהרפו

 .שנתייםל בע; תוקפה של כל קביעה זמנית תהיה לתקופה שאינה עולה עשנק אחרות כפי

שאינם  תואיפלו אחוזי נכות ר בעא מוסמך, בכך שקפורהחלטת מ ו נפגעצמרואה עה (א) .211
 ם.ריית לערואעדה רפו יפנל יהי לערור עלשאר, זהי פרק פל להמבג םמזכי

עתו בילמעט קר, להשתכ רוכוש-יאן יד תביעות בעניפק החלטתמ ו נפגעצמעה רואה ()ב 
 ם.ריערל דהועי פנליה לעועל, רשאי לערור פבענין השתכרותו ב

ם רשאי ייד תביעות בענין זכאותו לשירותים מיוחדפקהחלטת מ ו נפגעצמרואה עה ()ג 
 .יוחדיםמ ים לשירותיםררלעה עדוה לפני ילע ורערל

לעררים, ועדה ודתן של ועדה רפואית י עברכבן וסדר, הןינוימן את אופע ר יקבשה ()א .212
חה, את וווהר ועדת העבודה שוריחדים; כן יקבע, באיורים לשירותים מערים וועדה ללערר

 ן.ותא וחינללים שכהוות האמורות ואת העקרונות דשל הוע ןכויותיהמס

)ב( יחולו לעניין מינוי והכשרה של רופא 118( של סעיף 3( עד )1הוראות פסקאות ) (1א) 
 .שהוא חבר בוועדה מהוועדות המנויות בסעיף קטן )א(, בשינויים המחויבים

 .211יף סע ם לפירירע גשתלהדרכים וה יםהמועד אתלקבוע י שר רשאה ()ב 
 

עררים לשירותים מיוחדים, ים, ועדה לעררים וועדה לרראית לעפוועדה רל לטות שהח .213
ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן 

הארצי לעבודה ן דיהת ישיא בנ כך מאתל נתקבלה רשות ודה אםי לעבהארצ יןדהת ני ביערעור לפל
 .לכך הנשיא מינהש ירצהאן ת הדייב לש את שופטמ ואו, נסגאו 

שיעור נכותו הרפואית של מי שזכאי לקצבה לפי סימן  תמחדש אק י לבדושאמוסד רה ()א .214
הכושר של נכה להשתכר או את שיעור נכותו הרפואית וכן -דרגת אי זכאי(, וכן את –ז' )להלן 

שור יאבו בעקשנם יתנאובי זמן רקפ ךר, הכל תוומאהנכה לתבוע בדיקה מחדש כ הזכאי או רשאי
 .הרווחוה דהבוהעועדת 

 ותעור הנכת שיאאו  להשתכר כושרה-דרגת אי אתמחדש  וקסד לבדמוחליט הה ()ב 
, ךלכ שרדנשעד במון כעשה  ; לא209-ו 208ם יעיפסת, חייב הנכה לעמוד לבדיקה לענין יאופהר

ביר ס הצדקנתן הנכה  , זולת אםה לבדיקהנכה בציתייש דען הגמלה ת את מתהשהוסד להמו שאיר
 ותו.ייצבהת-ילא

שהנכה זכאי מלה עדה תשולם הגה שבשר לקבוע תקופה ה רשאיז י סעיףלפתקנות ב ()ג 
ובלבד שלא תשולם גמלה כאמור  296מהוראות סעיף ה ף בשונא לה בעקבות בדיקה מחדש,

 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.  12לתקופה העולה על 
 

 ותונמן ה': שסי

ות, ראקבע הו, יהרווחהו ישור ועדת העבודהבאוצר והאעם שר ת תייעצוה ר, לאחרהש .215
נכה  לזוגו ש ןמחיה והוצאות אבחון לבהכשרה מקצועית, דמי  תןמ ברסכומים בד ריעושיו יםתנא
 .ם מקצועי, ובלבד שבן הזוג טרם הגיע לגיל הפרישהשיקול נו ניתןישא

 

 וטל(.)ב .216
 

ו לשלול גמלה למבוטח התובע גמלה לפי פרק זה או א להשהותת, להפחי איוסד רשהמ .217
ית, צועקמספיק למלא אחר הוראות שניתנו לו בקשר להכשרה מ וקידצ , שסירב ללאלהי כאלז
י שסירב מל וותו, איאת כושרו הגופני ומצב ברא תואמות, הבעבודההשמה  או עסבת מקצוה

 לעמוד לבדיקות רפואיות או שיקומיות.

 זה.פרק לפי מלה ו לו גם לענין גהיי 145סעיף י לפ סדוהמכויות סמ .218

 

  לשגה זמנית דר
 שתכר להר ושכ-אי

 [בל127]

פא רולטת החר על ער
יד פקו א סמךמו

 ט, כ127]ת עותבי
 ל[127

ות, עדנוי הומי
דרי וס הןכויותיסמ
 א[ל127]תן ודעב

 ד[ל127]עור ער

 שלש דיקה מחבד
כושר -אידרגת 

 ה[ל127]שתכר לה
( 54קון מס' )תי

 2002-תשס"ב
( 109)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 ( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג
( 68ן מס' )תיקו

 2004-תשס"ד

ן לבעית צושרה מקהכ
 נכה שלזוג 

 ([1()ז)אמ127]
( 66)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 44ס' )תיקון מ
 2001-"אסתש

, להחתת גמהפ
 ילתהשל אוהייתה הש

 ד[כ127]

ת אורת הורהפ
  תיקומיוושואיות רפ

 ב[נ127]

( 115)תיקון מס' 
 2009-תש"ע
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ת בולר, אדם ראות בדבר חובתו של כלהולקבוע י ת, רשאואיר הברש םצות עיער, בהתיהש .219
 כותו של אדם.נל ר למוסד, לענין פרק זה, כל מידע המצוי ברשותו הנוגעומסל, פארו

לטובת  דות לפיתוח שירותיםועמוסד פעולות המיה ה יממןעצעם המות תייעצובה)א(  .220
ם, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, למימון פעולות נכיה

 מיליון שקלים חדשים. 90כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 

 –על אף הוראות סעיף קטן )א(  )ב( 

המוסד רשאי, בהתייעצות עם המועצה ובהסכמת שר האוצר, להתחייב לממן  (1)
פעולות לפי הוראות סעיף קטן )א(, בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד 
שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב 

 ם הבאות, באופן שיקבע בהסכמת שר האוצר;בשתי שנות הכספי

התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בסעיף קטן )א(  (2)
בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, בהתייעצות עם המועצה, להתחייב 
בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן )א(, בתוספת סכום ההפרש; 

סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן )א(  –ם ההפרש" לענין זה, "סכו
 לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת.

בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות  (3)
או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, בהתייעצות עם המועצה, 

שנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, להתחייב, ב
בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף 

 (, בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.2)-( ו1קטן )א( ופסקאות )

וי במדד ביחס בינואר של כל שנה לפי השינ 1-הסכום הקבוע בסעיף קטן )א( יעודכן ב )ג( 
 מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר. –בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  1-ל

 

הכושר כאמור -כושר להשתכר, והיה זכאי בשל דרגת אי-נכה שנקבעה לגביו דרגת אי)א(  .א220
זכאי להטבה(  –או להטבה לפי כל דין אחר )בסעיף זה  351לפטור מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 

(, תוסיף להינתן לו ההטבה כאמור 1)199ואשר חדלה להשתלם לו קצבה חודשית כאמור בסעיף 
חודשים נוספים, אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה כאמור לפי הוראות הדין  36במשך תקופה של 

 תקופת הזכאות המיוחדת(. –שמכוחו ניתנה )בסעיף זה 

זכאי להטבה שמשתלמת לו קצבה לפי הוראות סימן ז', תוסיף להינתן לו ההטבה  )ב( 
גם לאחר תום תקופת הזכאות המיוחדת, בסכום שיחסו להטבה או כיחס כאמור בסעיף קטן )א( 

שבין שיעור הקצבה כאמור החל לגביו לבין קצבה חודשית מלאה בצירוף תוספת התלויים החלה 
 לגביו, אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה לפי הוראות הדין שמכוחו ניתנה.

 

 נכה לדמן ו': יסי

י לפין בחוץ לארץ, הכל ובישראל ב יןתו ביונכה בהל שהיהד יל -נכה" ד זה, "יל מןנין סילע .221
 אישור ועדת העבודה והרווחה.ב השר בעשקם חנים ותנאימב

צר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות, אועם שר ה ותייעצהתשר, לאחר ה ()א .222
  -בדבר  יםי סכומורעישותנאים 

טח ונפטר נכה של מבוטח או של מי שהיה מבוה ד ילדובעמחיה  מישלום דת (1)
 ;שרה מקצועיתכלה ואם מודיליל דשל הילד מוקש נוזמכתושב ישראל, אם עיקר 

לו  הדרוש וותקב נכעש  (1ה )סקר בפכאמולד י שליו דומשה ללירוזרה הדע (2)
ספר רגיל אך  תבביתו, כונב , עקקרבתו ללוכבי  או שאין ללימודיומיוחדת  העזר

 גל הוא ללמוד.סומ

ם ירם והשיעואיתנה אוצר, רשאי לקבוע אתה עם שר ותצהתייער שר, לאחה ()ב 
(, 1ן )א()סעיף קטבור ת המבוטח לסידורים מיוחדים לילד כאמוד בהוצאסמוה פותשתתלה

 רגיל. יםרח חיוום איים לקיחהכרה

ת, תנאים ודחוימ וע הוראותבקל יאשרווחה, רהו עבודהה ר ועדתושישר, באה ()ג 
 בהן.ו בענקד נכה הסובל מליקויים מיוחדים שומבחנים בדבר תשלום קצבה בעד יל

סור למבת אדם חו
 [נ127] דעמי

ח יתולפות ולמון פעמי
 כים לנתים רויש
 [1בנ127]

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ד נכה ילדרת הג
 ט[מ127]

ד נכה יל ללאות בשגמ
 (,3(, )2)ז)א( מ127]

 , 1טמ127ח, מ127
 [2טמ127

 ( 1)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז

שמירת הזכאות 
 להטבות לפי כל דין

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 נהף בשו, אהלגמתשולם ה בעדהשפה קבוע תקושר לה ה רשאיז סעיף יפלתקנות ב (1)ג 
 . 296סעיף  ותאמהור

תקבלה לפי סעיף זה רשאי לערור עליה נש יד תביעותפקהחלטת מ ו נפגעצמרואה עה ()ד 
, כהד נלרים לירועדה לע יחולו על 213-ו 212לפני ועדה לעררים לילד נכה; הוראות סעיפים 

 בים.ייחומהים נוייבש
 

גמלה בשל  םולשת דברחנים בבמו תאוהוררווחה, יקבע והעבודה ה ר ועדתשושר, באיה א.222
ת התביעה לגמלה, ובלבד שלא תשולם גמלה לפי שגה, לתקופה שקדמה ל222ילד נכה לפי סעיף 

גשה החודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה לגמלה, ואם הו 12הסעיף האמור לתקופה העולה על 
החודשים  12לתקופה העולה על  – 222בקשה לבדיקה מחדש בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 

שבתכוף לפני הגשת הבקשה כאמור; השר רשאי באישור ועדת העבודה והרווחה לקבוע תקופות 
 ו.בעד יעההמגג הגמלה קודמות שונות, בהתחשב בסוג הליקוי שממנו סובל הילד הנכה ובסו

 

 הלמגלם השוה, תזן ימס גמלה לפי מתתלמשותר שבעדם י דים אוילח שני וטיו למבה א() ב.222
 . 222קבוע לפי סעיף ור הוזים על השיעם אחד כל ילד כאמור בשיעור העולה בחמישיעב

ה בשיעור ולם הגמלמת גמלה לפי סימן זה, תששתלמו בעדשד אחלד יח וטלמב יהה ()ב 
 אלה:מ אחדיים קא( אם הת)האמור בסעיף קטן 

רק בשל כך ה, מן זסיי לפעדו גמלה ב תלממשת סף שלאונ ד נכהילמבוטח ל (1)
או  דיעוסשירותי ואה, ים שירותי רפניתנשהוא מוחזק בתנאי פנימיה במוסד שבו 

 נת;אומה י משפחידאו שהוא מוחזק ב םיקוששירותי 

 לאגילם  ר רק בשלשנים ואש 18שמלאו להם וספים ו בת נא בןמבוטח ל (2)
 ה.ז ןפי סימל גמלה םדעבת למתשמ

 

 מן ז': קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודהסי
 

מבוטח שהיה זכאי לקצבה חודשית כאמור בסעיף  –בסימן זה, "מבוטח בעל ותק"  א() .ג222
החודשים הרצופים שקדמו בתכוף לפני שזכאותו לקצבה כאמור  12(, במשך תקופה של 1)199

 סתו מעבודה או ממשלח יד.חדלה בשל הכנ

מבוטח בעל ותק זכאי לקצבה חודשית לפי סימן זה, כל עוד יש לו הכנסה מעבודה או   )ב( 
 ממשלח יד.

 הקצבה למבוטח בעל ותק תשולם בסכום הנמוך מבין אלה: )ג( 

הסכום המתקבל מניכוי של סך המכפלות של חלקי הכנסתו של המבוטח,  (1)
, בשיעורים הנקובים לצדם בטור ב' מקצבה 1הנקובים לגביו בטור א' של לוח ח'

 חודשית מלאה, בצירוף תוספת התלויים החלה לגביו;

, בתכוף לפני שהיה למבוטח בעל 201הסכום שחושב בעדו לאחרונה לפי סעיף  (2)
 תוספת התלויים החלה לגביו.צירוף ותק, ב

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, קצבה לפי סימן זה, בסכום או בשיעור הנמוך מהסכום  )ד( 
 או מהשיעור המפורטים להלן, לפי העניין, לא תשולם:

לגבי מבוטח בעל ותק שיש לו בן זוג ושני ילדים אשר משתלמת בעדם תוספת  (1)
 מהסכום הבסיסי; 15.5% –( )ד-)ג( ו200תלויים לפי סעיף 

 שקלים חדשים. 200 –לגבי מבוטח בעל ותק אחר  (2)

( יעודכן במועדים ובשיעורי העדכון של הסכום 2הסכום האמור בסעיף קטן )ד() )ה( 
 הבסיסי.

)ב( יחולו על גמלה לפי סעיף זה; נותרה יתרה לניכוי לאחר שבוצע 201הוראות סעיף  )ו( 
ג(, מהקצבה המשתלמת בעד מבוטח לפי סעיף זה, תנוכה היתרה ניכוי כאמור בסעיף קטן )

 מתוספת התלויים.
 

( 19תיקון מס' )
 1998-ח"נשת

ת גמלאו םותשלעד מו
 ד נכהילבשל 

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ת דללה מוגגמ
 כים נם ית ילדחולמשפ

 ( 40)תיקון מס' 
 2000-"סתש

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

קצבת עידוד 
השתלבות בשוק 

 העבודה
( 109)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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 ודעיסוח טי': בק יפר

 ותרדגמן א': הסי

  -רק זה בפ .223

עד שירותי סיעוד, המשולמת לפי ום בשתתפות בתשלהלית ודשח גמלה -ד" עומלת סי"ג 
 פרק זה;

 ם;ריוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחמבח על הקוופי השגחה -שגחה" "ה 

 ;231סעיף י לפד מקומית מקצועית לעניני סיעוה דעו -ית" ועית מקצומעדה מקו" 

 מום מלידה;או מנפשי הנובע ממחלה, מתאונה  או, שכלי ניוי גופליק -יקוי" "ל 

 מאלה: חדא -בוטח" "מ 

 א;ק י"פר פיח לבוטמ (1)

 (;הקח)נמ (2)

 נמחקה(;) (3)

שב ישראל שבידו אשרה ורישיון תו אושבות, ה פי חוקל ל שעלהראושב ישת (4)
, לפי חוק הכניסה לישראל, 5א/ לישיבת קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג

ה קנז שניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת העליה, והכל אם אינם מבוטחים בביטוח
 ם;שאירי וחוביט

 

אנשים ם ילמטופו קיםחזם מובהש דיתיעוסחלקה מ וא דייעוד סמוס -די" עווסד סי"מ 
 או תשושים;נפש  שושיהזקוקים לסיעוד, ת

 עצמית בבית; תודיירחצה, נת, בהפרשוה , שליטהכילאישה, לב -יום" -םיועולות "פ 

 ;200יף עבסה תושמעכמ -לאה" מ דחיי צבת"ק 

 אוה חאו בהשגם יו-םעדים לסייע בביצוע פעולות יויותים המרושי -עוד" סיירותי "ש 
 ., לרבות בדרך של מתן ארוחות חמותבית שקמ יהולנב

 

 ותאמלגמן ב': סי

 –סימן זה ב .א223

 יג לחוק עובדים זרים;1היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף  –"היתר"  

 כהגדרתו בחוק עובדים זרים; –"הממונה"  

היתר שהותלה על ידי הממונה בהסתמך על הודעתו של בעל ההיתר,  –"היתר שהותלה"  
עסיק עובד זר בענף הסיעוד, וכל שניתנה באופן שעליו הורה הממונה, ולפיו בעל ההיתר אינו מ

 עוד לא ביטל את הודעתו כאמור לא יעסיק עובד זר כאמור;

 .1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א –"חוק עובדים זרים"  
 

  - 225ף עיוסג( ף קטן )ות סעיראהוכפוף לב ()א .224

בעזרת הזולת לביצוע רוב  הבתלוי במידה ר יהקוי נהליוצאה מכתבוטח שמ (1)
 91%-זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל -להשגחה יום, או הזקוק -פעולות יום

 ה;אמקצבת יחיד מל
 

הזולת לביצוע  מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה מאוד בעזרת א(1)
-זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל –יום, ברוב שעות היממה -רוב פעולות יום

ינו מעסיק , ואם אין בידו היתר, או שההיתר הותלה, והוא אמקצבת יחיד מלאה 150%
 ;מקצבת יחיד מלאה 27.2%-זכאי לתוספת בשיעור השווה ל –עובד זר בענף הסיעוד 

 

ולות עפ לוע כציבללוי לחלוטין בעזרת הזולת יה תקוי נהליוצאה מכתבוטח שמ (2)
שיעור וד בסיע לתאי לגמזכ –תמדת מה חבכל שעות היממה, או הזקוק להשג יום-יום

ההיתר הותלה, והוא , ואם אין בידו היתר, או שמלאה דיחי תבמקצ 168%-להשווה 
מקצבת  36.2%-זכאי לתוספת בשיעור השווה ל –אינו מעסק עובד זר בענף הסיעוד 

 [5'ו]

 ג[פ127]דרות הג

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-ו"שנת

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-ו"נתש

 [דפ127] ודלת סיעגמ

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 89)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 דרותהג
( 114)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

74 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

 .יחיד מלאה
 

מהשיעורים  80%)ג( תהיה בשיעור של 225בסעיף ר ת כאמולמד המשועוסימלת ג ()ב 
 שנקבעו בסעיף קטן )א(.

ן יפי הסדרים שייקבעו בעל  זולת יעשה המוסדרת הות בעזהתלדת ימקת בדי תא (1) ()ג 
 ותי הרווחה;ירת ושאוותי הברירין שיד לבהמוס

ולת לגבי מבוטח (, בדיקת מידת התלות בעזרת הז1על אף האמור בפסקה ) (2)
שנים יכול שתיערך, לפי בחירת המבוטח, בידי רופא מומחה במסגרת  90שמלאו לו 

עבודתו במוסד רפואי, ובלבד שהמבוטח לא נדרש לשלם תשלום כלשהו בעבור 
הבדיקה, לרופא המומחה או למוסד הרפואי שבו הוא מועסק, במישרין או בעקיפין, 

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  8 למעט השתתפות עצמית כמשמעותה בסעיף
; בחר המבוטח להיבדק בידי רופא מומחה, יודיע על כך למוסד במועד 1994-התשנ"ד

 הגשת התביעה או במועד הגשת הבקשה לבדיקה מחדש, לפי העניין;

(, לרבות לעניין מבחנים, לבדיקת 2השר יקבע תנאים וכללים לעניין פסקה ) (3)
ערכו בידי רופא מומחה, ורשאי הוא לקבוע טופס מידת התלות בעזרת הזולת, שיי

 שימלא רופא מומחה לשם קביעת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת;

 –בסעיף קטן זה  (4)

רופא מומחה בגריאטריה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[,  –"רופא מומחה" 
 ;1976-התשל"ז

 .328כהגדרתו בסעיף  –"מוסד רפואי" 
 

ותנים במבחני הכנסה שיקבע השר בתקנות, מה רושיעו ודלת סיעגמזכות לה (1) ()ד 
רי ושיע אלה ייקבעו תקנותר ועדת העבודה והרווחה; בושיאבו רצואה רשבהסכמת 

ם ים וכללימבחנה, לרבות ב ההכנסחישוים לוכללה הכנסה בחנילמתאם בהה מלהג
 ים;בוטחמסוגי ל

)ג( יכול שתובא בחשבון גם הכנסה של בן 225יף סעת לפי מולשה הממלענין גל (2)
 -חה" משפ בןזה, " ןינעלקנות כאמור; תו בעמשפחה המטפל בזכאי, בתנאים שייקב

 ;מוצעם השכר המכאי, שהכנסתו עולה לפחות על שלוש פעמיל הזש תב ובן א

לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה  (3)
בקצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם 

 –כגון 

( להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" 3( עד )1קצבה כאמור בפסקאות ) )א(
 ;2007-שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז

קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה  )ב(
בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 

 .2002ביוני  20
 

 –בסעיף זה  ()א .א224

 בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת; –"בדיקת תלות"  

אים שעורך המוסד לפי תכנית המלווה בבקרה ובבחינה של הממצ –"תכנית ניסיונית"  
 סעיף זה, לבחינת השלכותיה של התכנית;

יום פרסומו של חוק בחודש שלאחר  1-תקופה של שנה שתחילתה ב –"תקופת הניסיון"  
 .20135-הוראת שעה(, התשע"ג – 145הביטוח הלאומי )תיקון מס' 

לות בידי רופא )ג(, בתקופת הניסיון יהיה ניתן לבצע בדיקת ת224על אף הוראות סעיף  )ב( 
מומחה כהגדרתו בסעיף האמור, במסגרת עבודתו במוסד רפואי בהתאם להוראות אותו סעיף, לגבי 

 שנים, במסגרת תכנית ניסיונית ובהתקיים כל אלה: 90שנים וטרם מלאו לו  80מבוטח שמלאו לו 

                                                      
 .1.8.2013פורסם ביום  5

( 105)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 129)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

ביצוע בדיקת תלות 
במסגרת תכנית ניסיונית 

 הוראת שעה –
( 132ס' )תיקון מ
 2012-תשע"ב

( 145)תיקון מס' 
 2013-גתשע"
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המבוטח מתגורר באזור שקבע השר בצו; מספר האזורים שייקבעו כאמור לא  (1)
 ;שישהמיפחת 

 המבוטח בחר בכך שבדיקת התלות תיערך בידי רופא מומחה כאמור; (2)

 הבדיקה תיערך בביתו של המבוטח. (3)

( שבסעיף האמור בלא 2, בתקופת הניסיון יקראו את פסקה )230על אף הוראות סעיף  )ג( 
 הסיפה החל במילים "ובלבד שלעניין".

 

ד הגיע לגיל ועילת סמגל העיהגשת התב םויבש יה מהיה יק זפרה לפי מלכאי לגז ()א .225
 הפרישה.

לידי ה, צתמקו אד, כולה ולת הסיעמלם גשות, 306-ו 304, 303ים יפאות סעורל אף הע ()ב 
 י.י הזכאידת, ולא ליועצמקומית מקעה ועדה , כפי שקבי הסיעודתרושי אתן ותמי שנ

ם א גר עהובעה שק מקצועיתה ומיתק אם הועדה המקר לזכאי לםוד תשויעמלת הסג ()ג 
תי רושלא סופקו לו שי או וניתן לספק לשים נבן משפחה המטפל בו, ושאין שירותי סיעוד זמי

 יכאזה אך םיזמינ דעוירותי סיהיו ש; ודגמלת סיעלת אוזכצרה נומהיום שבו ם מיי 60 תוך ודסיע
 .ולד סופקו ועיסה ילו שירותאיסבירה, יראו כ סיבהללא  לםב לקבסיר

בן משפחה או גר עם בן משפחה שאינו מטפל בו,  םער ג שאינוד, ת סיעומלכאי לגז ()ד 
ו לו שלא סופק אולו, ק ספל ינים שניתןזמד עורותי סישי ןיה שאבעק עיתוצקומית המקוהועדה המ

 יפל, לת סיעוד, יהיה זכאי להתקבלגמלכאות ז וצרהנ בושהיום מ ימים 30וך תד ותי סיעושיר
פת בהחזקת המטופלים בו, תתשמ הנידמהש ואסיעודי של המדינה  דסמול, םילבומקכללים הה
 יףעבסר מוכאסיעוד  טוחיבי פסמכ עד לכךוציב המיקסגרת התמיהיה בו קתזשהמימון להח לבדבו

 רווחה.ה וההעבודד ומשר תיאורד הבמשר ם שלמאושריבים הרת התקציגסמב( וב)237
 

)ג(, גמלת סיעוד תשולם בכסף לידי זכאי שמתקיימים -)ב( ו225על אף הוראות סעיף  ()א .6א225
 בו תנאים אלה:

 ;224הוא זכאי לגמלת סיעוד כאמור בסעיף  (1)

שעות ניתנים לו או לבן משפחתו המתגורר עמו שירותי סיעוד בידי מטפל, ברוב  (2)
 היממה, שישה ימים בשבוע לפחות;

או מי שמונה למקבל גמלה  304הוא, המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף  (3)
כאמור, בחר לקבל את הגמלה לידיו כאמור בסעיף זה, והגיש בקשה לקבלת גמלה 

 לפי הוראות סעיף זה, בטופס שעליו הורה המוסד.

המשולמת לזכאי לפי הוראות סעיף זה תהיה  , גמלת סיעוד224על אף הוראות סעיף  )ב( 
 בשיעורים אלה:

מקצבת יחיד  73% –( 1)א()224לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף  (1)
מקצבת יחיד מלאה,  120% –א( 1)א()224מלאה, מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 

 מקצבת יחיד מלאה; 135% –( 2)א()224ומי שזכאי לגמלה לפי סעיף 

מקצבת יחיד  22%( תינתן תוספת בשיעור של 1ל השיעורים האמורים בפסקה )ע (2)
 29%א(, ובשיעור של 1)א()224מלאה לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 

(, והכל אם אין 2)א()224מקצבת יחיד מלאה לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 
הותלה, והוא אינו מעסיק  או שההיתרבידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, 

 עובד זר כאמור.

 מי שבחר לקבל גמלה לפי סעיף זה, רשאי לשנות את בחירתו. )ג( 

הוועדה המקומית המקצועית והמוסד רשאים לקבוע, לגבי מי שמשולמת לו גמלת  )ד( 
סיעוד בכסף לפי הוראות סעיף זה, אם המטפל כשיר ומתאים לטפל בזכאי לגמלה, בהתחשב 

כן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי בפועל בידי המטפל ורמתם עונים על צורכי בצרכיו, ו
הזכאי; קבעו הוועדה המקומית המקצועית או המוסד כי המטפל אינו כשיר או אינו מתאים לטפל 

                                                      
לגרסתו לפי תיקון מס'  92ת המעבר בהחלפת הסעיף מגרסתו לפי תיקון מס' ר' בהערת השוליים הראשונה הוראו 6

 .92ר' רבדים לעניין הנוסח הקודם לפי תיקון מס'  .147

 ודעסי לתלום גמתש
 ה[פ127]

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

תשלום גמלת סיעוד 
 בכסף לידי זכאי

( 147)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 145)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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בזכאי או כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי אינם עונים על צרכיו, רשאי המוסד שלא לשלם לזכאי 
לפי הוראות סעיף זה, ולקבוע כי יסופקו לו שירותי סיעוד או להפעיל את סמכותו לפי את הגמלה 

 .304סעיף 

 –ג 225-ב ו225בסעיף זה ובסעיפים  )ה( 

 הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, וכן בן זוגו וילדו של כל אחד מהם; –"בן משפחה"  

 יימים בו שני אלה:מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתק –"מטפל"  

 הוא אינו בן משפחה של הזכאי לגמלת סיעוד; (1)

 ב;324הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו בסעיף  (2)

 .1991-כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א –"עובד זר"  

בספטמבר  1הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ו באלול התשע"ג ) )ו( 
ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת 225ם תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף ( או מיו2013

 (, והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.2014בדצמבר  31התשע"ה )
 

א כדי למנוע מזכאי המקבל גמלה לפי הסעיף האמור לקבל גם 225אין בהוראות סעיף  ()א .ב225
פי שקבעה הוועדה המקומית המקצועית בהתאם לסמכותה )ב(, כ225שירותי סיעוד כאמור בסעיף 

 , למעט שירותי סיעוד הניתנים בידי עובד זר.232לפי סעיף 

א וכן שירותי סיעוד, כאמור בסעיף זה, 225מי שקיבל גמלה בכסף כאמור בסעיף  )ב( 
תחושב גמלתו כך שלגמלה המלאה יתווספו התוספות, ככל שהוא זכאי להן, ומהסכום המתקבל 

 –; לעניין זה 20%נוכה שווי שירותי הסיעוד שקיבל, ומהיתרה שתתקבל לאחר הניכוי יופחתו י

שווי הגמלה שהיתה ניתנת לזכאי אילו היה מקבל את הגמלה בעין לפי  –"גמלה מלאה"  
 ;224סעיף 

(, לפי העניין, הניתנות למי 2א( או )1)א()224התוספות האמורות בסעיף  –"התוספות"  
 ק עובד זר בענף הסיעוד.שאינו מעסי

בינואר  1הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד ) )ג( 
ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת 224( או מיום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 2014

 (, והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.2014בדצמבר  31התשע"ה )
 

 –בסעיף זה  ()א .ג225

יא לחוק עובדים 1חשבון הבנק או הפיקדון כמשמעותם בסעיף  –ון בנק", "פיקדון" "חשב 
 זרים;

 השיעור הגבוה מבין אלה: –"שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי"  

(1) 12%; 

האחוז משכר העבודה שחובה על מעביד בענף הסיעוד, לפי הסכם קיבוצי או צו  (2)
בעד עובדו בעבור מרכיב הפיצויים ובעבור מרכיב  הרחבה, לשלם לקופת גמל לקצבה
 התגמולים בגין חלקו של המעביד;

שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי, או, בהתקיים כל  –"שיעור ההפרשה"  
 :12התנאים המפורטים להלן, השיעור האמור כשממנו מופחת אחד חלקי 

הסיעוד לידיו לפי הוראת  המעביד הוא זכאי לגמלת סיעוד שמקבל את גמלת (1)
 א;225סעיף 

המעביד התחיל להעביר, באמצעות המוסד, את הפיקדון החל בחודש הראשון  (2)
שלאחר תחילת העסקת העובד, לחשבון הבנק, והעברת הפיקדון לחשבון הבנק לא 

 הופסקה לבקשתו של המעביד לפי הוראות סעיף קטן )ב(;

נה לראשונה לעובד הזר אשרת עבודה חודשים מהיום שבו נית 72טרם חלפו  (3)
 ;1974-לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד 5לפי תקנה  1מסוג ב/

                                                      
(, צו הביטוח הלאומי )אזורי 2009-ו 2008)תוקפו לשנים  2008-ר' צו הביטוח הלאומי )אזורי ניסוי(, תשס"ח 7

 .2011-רי ניסוי(, תשע"א, צו הביטוח הלאומי )אזו2010-ניסוי(, תש"ע

קבלת שירותי סיעוד 
על ידי מי שמקבל 

 גמלה בכסף
( 147)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

ניכוי הפרשות 
סוציאליות מגמלת 

 סיעוד
( 147)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
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על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, כהגדרתה בחוק הפיקוח  –"קופת גמל לקצבה"  
 .2005-התשס"ה

א, המעסיק עובד זר, רשאי לבקש מהמוסד 225זכאי לגמלת סיעוד בכסף לפי סעיף  )ב( 
ום השווה לשיעור ההפרשה כשהוא מוכפל בשכר המינימום, לחודש, כמשמעותו בחוק לנכות סכ

שכר מינימים, והמוסד יעבירו בשם הזכאי לחשבון הבנק; זכאי כאמור רשאי לבקש מהמוסד 
 להפסיק את הניכוי.

 ב קודמת לניכוי סכומים כאמור בסעיף זה.225קבלת שירותי סיעוד לפי סעיף  )ג( 

כאמור בסעיף זה יראו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע הניכוי, כאילו בוצע ניכוי  )ד( 
מילא את חובתו לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה לתשלום לקופת גמל לקצבה; היה הפרש בין 

לחוק פיצויי פיטורים שנקבע במפורש בחוזה העבודה שבין  13השכר המחושב לפי הוראות סעיף 
ום, יהיה הזכאי חייב בתשלום שיעור ההפרשה לפי צו הזכאי לבין המטפל, לבין שכר המינימ

 הרחבה או הסכם קיבוצי, לגבי חלק מההכנסה השווה להפרש.

בוצע ניכוי כאמור בסעיף זה יראו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע הניכוי, כאילו  )ה( 
ל יא לחוק עובדים זרים, ככ1מילא את חובתו על פי דין לשלם כספים לפיקדון כאמור בסעיף 

 שנקבעה לגביו חובה כאמור.

אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לפטור זכאי מהוראות חוק פיצויי פיטורים, אם  )ו( 
התקיימו התנאים הקבועים בו לתשלום פיצויי פיטורים, והכל לגבי השלמת תשלום פיצויי 

לפי  הפיטורים העולה על הסכום של מרכיב הפיצויים שעל המעביד להפריש לקופת גמל לקצבה
 צו הרחבה או הסכם קיבוצי.

יא 1הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום תחילתן של תקנות לפי סעיף  )ז( 
, לעניין הפקדת פיקדון על ידי יחיד המעסיק עובד זר בענף 1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א

ד, 225לפי סעי ף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, או מיום תחילתן של תקנות ראשונות 
(, והן יחולו על גמלת סיעוד 2014בדצמבר  31, ועד יום ט' בטבת התשע"ה )לפי המאוחר

 במשתלמת בעד התקופה האמורה.
 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות  ()א .ד225
 ג.225א עד 225לביצוע סעיפים 

חינת יישומם והשלכותיהם של א יערוך המוסד מחקר לב225בתקופת תוקפו של סעיף  )ב( 
 ג.225א עד 225סעיפים 

 

שים רצופים בתכוף לפני הגשת התביעה דוח 12יעוד היא ס לגמלת כהרה המזכשופת האתק .226
 .הגמלל

אי זכה הי)א( לא י307ו שמתקיים בו האמור בסעיף א סיעודיד א במוסמצוטח הנמב )א( .227
 .ודיעלגמלת ס

חולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד  על אף האמור בסעיף קטן )א(, מבוטח שאושפז בבית )ב( 
בית חולים  –ימים ממועד אשפוזו; בסעיף זה, "בית חולים"  14לתקופה שאינה עולה על 

, למעט בית חולים המיועד לפי תעודת הרישום 1940לפקודת בריאות העם,  24כמשמעותו בסעיף 
 בלבד.שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים 

מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים, ובתוך  )ג( 
ימים שוחרר מבית החולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור  90תקופה של 

 ימים. 90-שנקבע לגביו טרם אשפוזו; המוסד רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ
 

מיוחדים  ירותיםצבה לשלקו א 112יף בה מיוחדת לפי סעקצוכן ל ודלת סיעגמזכאי לה ()א .228
 .ןבאחת מה בחורו לדברירה ביא, ה206-ו 206 פיםלפי סעי

דינה, מאוצר המבכסף או בעין  ודכן לשירותי סיעו זה רקלפי פ ודלת סיעגמזכאי לה ()ב 
ודה והרווחה, הברירה בידו לבחור דת העבר ועשובאי בע השרשיק יםוגי תשלומוס פי חוקיםעל 

 באחד מהם.
 

שבו בחודש  1 -מה םימי 30תום בתתחיל וד לת סיעמגל הזכאות, 296ף ות סעיראאף הו על .229
 הוגשה התביעה לגמלה.

 השרופת אכתק
 ו[פ127]

 ז[פ127]ת אויג לזכסי
( 117)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

 לומיםתש ליעת כפמנ
 פח[127]

( 54קון מס' )תי
 2002-תשס"ב

 ותכאילת הזתח
 ט[פ127]

( 117)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 117)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

הוראות לעניין גמלת 
 סיעוד בכסף
( 147)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
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  - לבדוק איוסד רשהמ .230

יעוד בהיקף הסי ותקבל את שירמ ואה פחה או אםמשדי בן בימטופל י ם הזכאא (1)
 וברמה שנקבעו לו, לפי הענין;

 ולשיום ואת הצורך  -ת הזולת לביצוע פעולות יוםזרהזכאי בעל תו שלות מידת תא (2)
שתו של הזכאי, הכל לפי כללים בקש לפי חדדיקה מב (, לרבותודהתפק -בהשגחה )להלן 

)ג( בדיקה 224, ובלבד שלעניין הוראות סעיף הרווחהוה שיקבע השר באישור ועדת העבוד
מחדש, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד בדיקה קודמת, תיערך באותו האופן שבו נערכה 

 .הבדיקה הקודמת
 

, כאשר מצבו בעלת שקקופה מוגבלתהגמלה תשולם  כישאי לקבוע ר ותיעקיד תבפ א() א.230
 ו יציב.אינ ודי של הזכאיהתפק

ו, לא ביט יפלוא לוקה בליקוי שהוא זמני ה, והונאשלרד עוסית מללגי כאשזי מ ()ב 
ם מקייתבע כללים, תנאים והוראות שבהר יקם; השימי 60 העולה על ופהקלת המלהג ול םתשול

 .מניז קוילייקוי כל וכרי

ד שלא לבובקטן )ב(, בסעיף ר מותקיים בו האשמעל מי ו לא יחול 299יף סעוראות ה ()ג 
 ום שבו הוגשה התביעה לגמלה.יל הדמקש פהקות דעב ודת סיעמלתינתן ג

 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסד לענין מצבו התפקודי רשאי לערור עליה לפני  א()ב. 230
 הוועדה(. –ועדה לעררים לענין מצב תפקודי )בסעיף זה 

 –השר יקבע רשימת חברים בוועדה, מבין בעלי המקצוע המנויים להלן )בסעיף זה  )ב( 
 הרשימה(:

או ברפואה פיסיקלית ושיקום, לפי פקודת הרופאים  רופא מומחה בגריאטריה (1)
  ;1976-]נוסח חדש[, התשל"ז

 .1940אחות מוסמכת כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם,  (2)

 הרשימה תפורסם ברשומות. )ג( 

הוועדה שתדון בערר לפי סעיף זה תהא בהרכב של שניים או שלושה חברים  )ד( 
הוועדה שהוא רופא; השר יקבע  וועדה יהיה חברששמותיהם כלולים ברשימה ויושב ראש ה

הוראות לענין הרכב הוועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה וכן לענין המועדים והדרכים להגשת 
 הערר.

 יחולו לגבי החלטות של הוועדה. 213הוראות סעיף  )ה( 
 

 ותיהן.לצועיות לעניני סיעוד, ויקבע את אזורי פעומקומיות מקועדות ה שר ימנה ()א .231

וחה ותי הרורלי של שיותי הבריאות, עובד סוציאשל שירחות א יהיוהועדה ברי ח ()ב 
 א.ופץ עם ריעתיועדה תמוסד; הה בדועו מייםהמקו

ושר ר ליה השע כימוסיש  ן )ב( ימונו מתוך רשימהקטבסעיף ר א כאמוופחות ורא ()ג 
 אות.ריהב

מקומית ה עדו עבודה שלה ריסדקבוע את לות, רשאי יאר הברם שעצות עיישר, בהתה (ד) 
 .עבודתהסדרי  אתע לקבועדה מקומית מקצועית קבעו כאמור, רשאית כל ונ ככל שלא, ויתועצמק

, יודיע על כך לועדה 224וד לפי סעיף עיסמלת לגזכאי  טחשהמבו סדבע המוק ()א .232
 לתה מתגורר הזכאי.ופע רצועית שבאזוקהמ תהמקומי

בעה טח; קיש לספק למבווד שותי הסיעירע את שבקתועית צקממית הוקמועדה הה ()ב 
ם זמינים יתון שיריאשאותם השירותים או תקבע  ןתמל אגותד םיותשירכאמור, תקבע את נותן ה

 .יה בזמןתקביעו את להגביל ה רשאיתדשניתן לספק לו; הוע

הוועדה המקומית המקצועית רשאית לקבוע כי זכאי שבחר בכך יקבל את גמלת  1)ב 
 א, בתקופת תוקפו של הסעיף האמור.225הסיעוד בכסף לפי הוראות סעיף 

 ב(.ן )טותיה לפי סעיף קטחלה אתת תודיע למוסד עיצומקומית המקדה הועה ()ג 
 

מקצועית, רשאי לערור עליה לפני  ומיתועדה מק שלה מהחלט ו נפגעצמרואה עה ()א .233

 צ[127]יקה בד
 ( 37)תיקון מס' 

 2000-סש"ת

 ( 37)תיקון מס' 
 2000-סתש"

( 105)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 תופבלת תקהג
  ותזכאה

 ( 37)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

ת ימדה מקווע
 [אצ127]צועית מק

דה ועקידי התפ
 קצועיתהמקומית המ

 ב[צ127]

 ם רידה לערוע
 ג[צ127]

ועדה לעררים לענין 
הוראת  –מצב תפקודי 

 שעה
הוראת  83)תיקון מס' 

 2005-שעה( תשס"ו

( 147)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 .םועדה לעררי

יה, המועדים להגשת ערר וסדרי עבודתה ייקבעו ות, סמכוייםה לעררעדרכב הוה ()ב 
 באישור ועדת העבודה והרווחה.

כימו עליה השר יסשימה שר ו מתוךונימת, אחוו א אופהם רררים, שה לעעדברי הוח ()ג 
 ושר הבריאות.

  -י אר ועדת העבודה והרווחה, רששור ובאיוצשר הא מתר, בהסכהש .234

 י שטרם הגיע לגיל הפרישה;מ גם על דויעלת סמגל כאותזהת יל אחהל (1)

ללים, תנאים, וכ, דקובלים בתפלמוגו ינתנת שיואלמג לים נוספים שוגקבוע סל (2)
 מבחנים, שיעורים ומועדים לתשלומן.

 

 תה ארציעדמן ג': וסי

הועדה הארצית(, וכן ימנה את  -ד )להלן ועית לעניני סעצית מיירצועדה אה שר ימנה ()א .235
 (.10) וא( 9ב()) ף קטןיסעו לפי וניושב ראש הועדה מבין החברים שימ

 :תציהאר ההועד ריאלה חבו ()ב 

 הרווחה;דה והעבושרד ם של מגינציי נש (1)

 ת;ואבריהד שרשל מם גיני נציש (2)

 ר;וצשרד האמ ציג שלנ (3)

 ם;נישרד הפמ ציג שלנ (4)

 המקומי; וןז השלטרכם של מגיני נציש (5)

 סד;מום של הגיני נציש (6)

 -ות הכללית של העובדים בארץדרל ההסתש םחולי תפושל ק םיגני נציש (7)
 ;אלשרי

 אלה:ה החוליםת ל קופוכ ציג שלנ (8)

 ;ם מכביליופת חוק ()א

 ם;יים לאומדים לעובליופת חוק (ב)

 ;דתאוחמ ליםופת חוק (ג)

 נוהממושך של חולים סיעודיים, שימו ולם הטיפחוחים בתומלושה מש (9)
 ;ותהבריא שרות עם עצבהתיי

יעוד, ס סדותומם במחיון ממביו א קות הגריאטריותחלהמי ן מנהלביה מומחמ (10)
 ;יאותשימונה בהתייעצות עם שר הבר

 בישראל; קןזה ןמעלירותים שפיתוח ולון נלתכ דהגוהא -ש"ל" "א ציג שלנ (11)

 -רץבא םבדיעוכללית של הסתדרות הל ההשן ז משעכמר -שען" "מ ציג שלנ (12)
 ;אלרשי

 .לאשרביים לאגמדרות הסתל הם שגיני נציש (13)

 צית תהיה ארבע שנים.ארדה העוה נתה שלהוופת כקת ()ג 

 .הנילעבודתה התק יידרשוש למינה יותירצית שרהאה לועדק מוסד יספה ()ד 

היא  ור רשאיתקבעו כאמכל שלא נודת הועדה, וכבע סדרי אתלקבוע  יאשר רשה ()ה 
 בודתה.ע ת סדריא לקבוע

פעולות  -)א( )להלן 237ף עיס פילות לעון פמוימ ןעניב למוסד עץייית תרצעדה האהו .236
  -פיתוח( ולצורך זה 

 הן;ילעו לה גופים ציבוריים ותחווה דעתה שח שיגיולות פיתויות לפענבדוק תכת (1)

 ח;ת פיתולום לפעוייארצ -לפות כלדיסדרי על מליץ עת (2)

 ון פעולות פיתוח.ימפים למכסהקצאת ל מליץ עת (3)

אים זכ גיחבת סוהר
 ד[צ127]אות מלוג

ניני לעת יצה ארדוע
 ה[צ127]וד יעס

דה ועקידי התפ
 ו[צ127]רצית הא

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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 וןיממן ד': מסי

ר , באישוסדמן המוימארצית ה ההועדהמלצה של י פה ולצועעם המ ותהתייעצב (1) ()א .237
למוגבלים  יםקהילתים אוצר, פעולות המיועדות לפיתוח שירותיה רהשר ובהסכמת ש

 ייםדעות סיובמוסד שירותים הניתנים שך וכן לפיתוחיפול ממובתפקודם הזקוקים לט
בד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים ם, ובלתאיכו רולשיפו

פלונית, למימון פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא 
 מליון שקלים חדשים. 30יעלה על 

 –( 1על אף הוראות פסקה ) (2)

(, להתחייב לממן פעולות לפי 1המוסד רשאי, באופן כאמור בפסקה ) )א(
קה, בסכום העולה על הסכום הקבוע בה, ובלבד שסכום הוראות אותה פס

ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב 
 בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שיקבע בהסכמת שר האוצר;

( 1התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בפסקה ) )ב(
בה, רשאי הוא, באופן כאמור באותה פסקה, בסכום הנמוך מהסכום הקבוע 

להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בה, בתוספת סכום ההפרש; 
סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בפסקה  –לענין זה, "סכום ההפרש" 

 ( לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;1)

ן זה, בשנת הכספים שבה ניתנה בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף קט )ג(
ההתחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, באופן 

(, להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת 1כאמור בפסקה )
הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב 

)ב(, בתוספת סכום -נה )א( ו( ופסקאות מש1באותה שנת כספים לפי פסקה )
 ההתחייבות שבוטלה כאמור.

בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד  1-( יעודכן ב1הסכום הקבוע בפסקה ) (3)
מדד שיקבע השר בצו  –בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  1-ביחס ל

 בהסכמת שר האוצר;
 

נת כספים פלונית את מספר בשהבריאות ד משר או חהוהרוו הדד העבושרגדיל מה ()ב 
ומת מספר האנשים שטופלו במוסדות סיעודיים בשנת עם, ליודיעיסות מוסדטופלים במה םישנהא

ה ותהאמורים באת דווסוספו במנשים שהאנ פרמסשל  פתהשוט ד את ההחזקה, יממן המוס1985
ן מדאמ 15% על הא יעללם, רדימשהד מחא ונית, לכללשנה פל ך ההקצאהובלבד שסת כספים, שנ

שה בסכומים, במועדים ובדרכים יעימון י; המהנשותה סיעוד לא חוטיב הגביה השנתית של דמי
ל קבתשנ חר, לאתשנה פלוני ם, בעדיהסכומ מווליששובלבד ים, דמשרה ןשיוסכמו בין המוסד לבי

 .נה הקודמתטן זה בשי סעיף קהוקצו לפהכספים ש וליצעל נדיווח 
 

 )נמחקה(. (1) ()ג 

 

טוח סיעוד ביי דמ ורם לשיעאתהב שבויחבסעיף קטן )ב(  וריה האמגבומדן הא (2)
 (.1995 ביולי 1"ה )שנכפי שהיה בתוקף ביום ג' בתמוז ת

 

 שאיריםח וביטו נהטוח זקביק י"א: פר

 ותיללכאות ורמן א': הסי

 –רק זה בפ .238

  -בוטח בשעת פטירתו, להוציא המתו של אששהיתה י מ -למנה" "א 

שנה, י חצמ ותפח -ומעלה ם ינש 55ם היא בת או, משנה תוחשתו פא השהית ימ (1)
 ולא ילדה לו ילד;

ח היתה נפרדת ממנו שלוש מבוטשלפני פטירת ה ותחרונהאהשנים ש י שבחממ (2)
 המבוטח ולא היתה זכאית למזונות תרטיפשלפני  םשיחוד 12ן לות ובכלחשנים לפ
 ם בכתב, אוסכל פי הע סמך אומות דין ביית משפט או דין של בפי פסק  ממנו על

קה חזתוח והפי
 רותים יטפת של ששו

 ז[צ127]
 ( 36)תיקון מס' 

 2000-סש"ת
 (61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

 ( 36)תיקון מס' 
 2000-ס"תש

 ( 36)תיקון מס' 
 2000-תש"ס

 2003-ת"ט תשס"ג

 (9)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 '[ב]

 [5] תדרוהג

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז
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לא  ה זופסק י פטירתו;נשלפ דשיםוהח 12 ךונותיה תוזמב שהלמעטח לא נשא ובהמש
 םסעיפי ילפ יםיפת תלוסותלמה בעדה וח שטובתו של המפטיר אשה שבעתעל חול ת

 ;244ו א 200

ו סתנכהו א מבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילדה וגה שלז היה בןש מי -למן" "א 
  -א ציהו', לטח של לו 1רט פ פיל כום המתקבלהסה על ולע הניא

 ;הני שחצמת פחו -ה לעמם ושני 55 , ואם הוא בןנהחות משפ הן זוגב הי שהימ (1)

 ושנפרד ממנה של יהוטחת הבפטירת המ ניפת שלחרונוהא ניםשהש שבחמ ימ (2)
 המבוטחת;י פטירת שים שלפנחוד 12כללן שנים לפחות וב

 םנאיתו הבך לא נתקיימו א יםנש 18שמלאו לו  דלי מורתה היה עטיבשעת פש מבוטחתל זוג ש בן
 יאבילד תנ שבו נתקיים םהיומכאלמן חשב דרת "ילד", ייגל הש( 3) -ו( 2אות )ורים בפסקמהא

 רים;אמוה יםנאמהת

 קיים בהם אחדשנת כד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבדנ לרבות טחל המבוש ילד -" "ילד 
 ה:מאל

 ים;נש 18הם ל א מלאול (1)

יקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד שעובלבד ם, שני 20 םלה מלאו אל (2)
 ;נה לישראלהגל צבא ש צבאית-דםסגרת קבמיסודי או שהם שוחרים -חינוכי על

 אחד מאלה:ם הו םישנ 24ם הל א מלאול (3)

י י לפעט שירות צבאן, למשירות בטחו וקותו בחמשמער כסדי ירותבש ()א
זו, שירות סדיר  הנין פסקע, לןובחשביובא  לאם לרות קבע, ואוילש תהתחייבו

 חודשים; 36העולה על 

שקבע  יםובתנא שראישר הי שמולא תות בשירבובהתנד תתהמשרת ב (1) 8()ב
 רווחה;והעבודה ה תעדו ורישבא

ן המשרת בהתנדבות בשירות לאומי שאישר השר לפי פסקת משנה ב (2)
יים המחויבים, ובלבד ובתנאים שקבע לפי הפסקה האמורה, בשינו (1)

 שמתקיימים לגביו שניים אלה:

הוא יוצא צבא כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, שקיבל פטור  )א(
מחובת שירות ביטחון או שלא נקרא לשירות סדיר, לפי החוק 

 האמור;

הוא קיבל אישור מאת השר או מי שהשר הסמיך לענין זה,  )ב(
 לשרת בשירות לאומי כאמור;

ק ובח ןהוכרו בפקודות הצבא כהגדרתש הדותלי העלוממסד חאב ומדיםל ()ג
וק שירות בטחון נדחה פי חסדיר להרותם שיו, 1955-שט"ותאי, בהשיפוט הצ
 ר;יהם כאמועקב לימוד

ים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או תרמש והם םשני 21הם ל א מלאול (4)
סת, וחה של הכנורוה הבודלאומית שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת הע

עקב בטחון נדחה  ירותסדיר לפי חוק שחודשים ושירותם ה 12על ה נה עוליפה שאקות
 שירותם בהתנדבות כאמור;

 ;)נמחקה( (5)

מי  דילכ בשחלפרק ה' יי' ח ןמיסך; לענין סימן ד' לפרק זה ולכבהתאם ש ה יתפרורמונח הוה
א טח לובמה תריטפ עתבשם אאף , זו הדרלהג( 3) -ו( 2)ות פסקאים באמורים ההתנאיימו בו נתקש
 לד;י גדריה בה

 

 וחה;והרו ודהבועדת הע ורר באישהששקבע  פיכ -כנסה" "ה 

בדת וע הניאפרק זה, ש יפל חבוטמגונה, שבן זוגה ע ה, למעטואאשה נש -ת" קרת בי"ע 
 ואינה עובדת עצמאית;

                                                      
 .4612עמ'  13.5.2013מיום  6591י"פ תשע"ג מס' סמכות השר להתקין תקנות הועברה לשר הכלכלה:  8

( 88)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 ( 8)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 ( 8)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

( 120)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

( 120)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6591.pdf
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עצמאית הזכאית לקצבה לפי  תדבעובדת ואינה עו נהנה שאילמא -קצבה" ת למנה ב"א 
 ;252( או לפי סעיף 5( עד )1)132סעיף 

 

 ואלמנה בת יתב רתבוטח לפי פרק זה, למעט עקמ -" מבוטחתת ח", "עובדוטובד מב"ע 
 ה גמלה לפי פרק ט'.ל משתלמתש ואלמנהת קרת ביע ולרבותה צבק

 

 לםני, תשולוחודש פב 15ת לקצבה לפי פרק זה עד ספאו לתוה ת לקצבכווצרה זנ ()א .239
בחודש פלוני, תשולם הקצבה  15באותו חודש; נוצרה הזכות אחרי  1 -ו התוספת החל בא הקצבה

 .אחריולש שודבח 1 -או התוספת החל ב

חת לפי חוק הבט גמלהם היה הזכאי לקצבה זכאי גם ל(, א)א קטן יףאות סעורל אף הע )ב( 
 בחודש שבו נוצרה 1 -ב להח ההקצב םלזכות לקצבה, תשורה הכנסה בעד החודש שבו נוצה

לפי פרק בת זקנה שולמה קצירים בעד חודש שבעדו שאלא תשולם קצבת ד שובלב, מוראכ ותהזכ
 קצבת השאירים. חו משולמתכוטח שמובמלט' רק פ ת לפיוכנ בתזה או קצ

 טחיםבומן ב': מסי

ק זה, רלפי פ חבוטמ םינש 18או לו לתושב ישראל שמ ,ב(ף קטן )עיראות סהוכפוף לב 9()א .240
להוציא מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש 

 .1לידתו, בחלק ג' בלוח א'

 היגב)ב(, ואשר לא נתמלאה ל246אכשרה לפי סעיף  פתה מתקוורנה פטיאשבוטחת מ ()ב 
ק היה מבוטחת לענין פרת(, א)246ה לפי סעיף נקצבת זקלהמזכה  הת אכשרופקת חתובדת מבוטעכ

 בלבד.סימן ג'  זה לפי
 

 וטל(.)ב .241
 

 וטל(.)ב .242
 

זה; פרק מבוטחים לפי היו לא י 240ם שעל אף הוראות סעיף אדי בני וגקבוע סל ר רשאיהש .243
לה או להפסיק ביטוחו לפי תנאים מאטח אדם לבת כן, שובקש לענתואולם המוסד רשאי, אם 

 שנקבעו.

 הוח זקניטמן ג': בסי

קצבה , הז ןמיס ותראהולף פובכה, ישלם לו המוסד, קנקצבת זל יע לגיהגבוטח שמ ()א .244
 מהסכום הבסיסי. 17.7%חודשית בשיעור של 

ו, לש קצבהל , בנוסףדםבעלו  לםתשו -ים וין )א( תלקטבסעיף ר ח האמווטיו למבה ()ב 
 תוספת תלויים כדלהלן:

 ;מהסכום הבסיסי 8.9% –( 3ו )( א1)247עיף ס וג לפיהזעד בן ב (1)

 

 .מהסכום הבסיסי 5.6% – שוניםהרא וד משני ילדיאחעד כל ב (2)

 חכמבוט , רואים250-ו 249, 247, 245יף זה וסעיפים עס, 238 סעיף פיויות לכזהענין ל ()ג 
 ב' ערן במאף אם לא היה מבוטח לפי סי 246סעיף  יפלאכשרה  פתים תקושלשה לאשרי בשותם ג

 לגיל המזכה אותו לקצבת זקנה.יעו הג

 בלבד. זה ןמיבוטח לפי סשמ ימ לגבייחולו  אלב( ן )טיף קסעוראות ה (1)ג 

יל גדשאי לה, רהרווחהו  ודהבהע אישור ועדתוב צרהאושר ם ת עעצוייבהתשר, ה ()ד 
 )ב(.-א( ו) ניםטק םיעורים הנקובים בסעיפיהשאת 

ל להיות תושב דהמוסד לשלם את הקצבה למי שחף יוסי 324ף עיראות סהוכפוף לב ()ה 
 אל.ריש

 

                                                      
וביום  18.11.1953ום לא יחול על אישה שנעשתה תושבת ישראל לראשונה לאחר י 66הסעיף לאחר תיקון מס'  9

 שנים. 60כבר מלאו לה  16.4.1965

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-"ונשת

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

ת ופילת תקתח
 [6]שלום הת

 [ 7]וטח מב
 ( 7)תיקון מס' 

 1996-נ"ותש
( 66)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 ( 7תיקון מס' )
 1996-נ"ותש

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 [10]דים וחגים מיסו

 [11] הבת זקנקצ
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג
( 114)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

83 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

 –א וה ת זקנהצבגיל לקה ()א .245

 

 –ת ו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרביסתאם הכנו ם שניםיעבש -גבר ב (1)
 ;גיל הפרישה

 , ואם1הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א' –אשה ב (2)
 גיל הפרישה: –מאלה  דחאתקיים בה נ

פי זקנה לצבת לקזכה המה שרת תקופת אכטחדת מבוובביה כעלגתמלאה נ ()א
 ית;המרבבשנת מס אינה עולה על ההכנסה סתה כנ)א( וה246ף עיס

 מס אינהת נש)ב( והכנסתה ב246י סעיף לפאכשרה ת מתקופ רהיא פטוה ()ב
 מרבית;הההכנסה  עולה על

', שנים עשר חודשים רצופים לפחות בתכוף ט פי פרקל ת נכותצביבלה קק (ג)
 לפני שהגיעה לגיל הפרישה.

 

ית, המרבההכנסה נסתו של המבוטח על כלתה הע אםא(, ) קטן יףסע תוראהו ל אףע ()ב 
ה על ההכנסה המרבית, להסכום העומ 60% י)ב( בניכו-א( ו)244 עיףספי לזקנה  קצבתתשולם לו 

ם כופחת מסי כוי לאנילאחר הה שסכום הקצבר, ובלבד שקבע הש לי עיגוללפי דרכי חישוב וכל
לוותר על קצבה זו  טחי המבושאא(; ואולם ר)244ף עיפי סהקצבה ל וםסכמ 10%-השווה ל

 קש.שבי תקופהל
 

רק ט' יה זכאי לקצבה לפי פהשמי שבון הכנסה של א בחלא תובב(, ף קטן )עיענין סל (1)ב 
 לגיל הפרישה.הגיעו וף לפני בתכ

 

 

ת ו, לפי הורא2004-שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד (2)ב 
 בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור. 1פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ד' בלוח א'

 

  -ף זה עיענין סל ()ג 

למת מכוח חיקוק, דיני חוץ או שתהמה קורה בקצבמש סהכנהט סה למעכנה -כנסה" "ה 
 ;לארץ וץבחו ערכנן שיבו שראלין שנערכו בידה, בחוזה עבוצי או סכם קיבוה

, מס החודשיות המחושבות לפי האמור בלוח ט' בשנת ותההכנס וףריצ -ית" רבכנסה מ"ה 
 צירופם של שניים אלה: -ס שנת המה חלפ אל ודע םאו

 ס;נת מ' באותה שט וחללפי  בוששחו יותדשחוה הכנסותה (1)

ם שנותרו יודשחספר המ כפול' ט חוי לפל הושבשחחרונה האודשית החהכנסה ה (2)
 ס.מ תד תום אותה שנע

 ה:חת מאלא זקנה היאת ה לקצבזכשרה המאכקופת הת ()א .246

ין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך ובצופים ר ין שהם, ביםשדוח 60 (1)
 לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; מוקדש ם האחרונותניהשר עש

ח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה וטאדם מבה בהם היש םחודשי 144 (2)
 רצופה;

ו מבוטח א דבנם רצופים, שבהם היה אדם עואיאף אם ם, חודשי 60 -מ א פחותל (3)
חודשים אלה אינו פחות ממספר החודשים שבהם  פרבד שמסבלוטחת, ומבעובדת 

 לן:להראות שהומו הייהתק

 שראל;י שבתוות ל להישחד מתח מחה מבוטהיוא לא ה ()א

 ת.טחעובדת מבוו בוטח אמ ה עובדהיוא לא ה (ב)
 

 :חד מאלהאם ם נתקייקטן )א( א לפי סעיףת אכשרה ופקק לתקזדת לא תטחשה מבוא (ב) 

 ה;ו עגונא , אלמנהשהיא גרוה (1)

כבר  זמן ח כניסתה לישראל, ובאותוכוישראל מ בתתה תושעשואה, וננשיא לא ה (2)
 ;1הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'

 תבצנה וקזק צבתל קגי
 [ 12] יתנה יחסזק

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 1996-שנ"ות ט"ת

( 28)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-ו"נתש

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 [ 15]ה שרופת אכתק

 (7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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 וטח;נו מבאי ן זוגהב (3)

ק ט' בעד החודש שקדם בתכוף ליום שבו הגיעה פרת לפי כוקצבת נה למה לוש (4)
 לגיל הפרישה.

 

 

 

, לפי הוראות 2004-האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד שינה שר )ג( 
 , בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור.1פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ה' בלוח א'

 

 :מן זה, תלוי במבוטח הוא אחד מהמפורטים להלן שהוא תושב ישראליס יןנעל .247
 

 ל אלה:כ הב לאותמשתו שנא (1) 

 ;תפחולשנה אחת ו יא אשתשהלד או י לדה לוי ()א

 ה ילד שלו;שיש עמאו  להומע שנים 45ת יא בה (ב)

 - 1ם לא הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בלוח א'א (ג)
 ט';של לוח  1ט קבל לפי פרהמת ולה על הסכוםנה עאי תההכנס

 

 לדו;י (2)

 שנה אחת לפחות ונתקיים בו אחד מאלה: חתל מבוטש ן זוגהב י שהואמ (3)

 נים;ש 70 לאו לומ ()א

' או על ט וחלל 1נקוב בפרט ה וםסכעולה על ה נהסתו איכנוה םישנ 50ו לאו למ (ב)
ת העבודה דר ועישוובא אוצרת עם שר היעצולאחר התיו בצ קבע רהששחר אם כל סכו

 חה.וווהר

 18.7%, תשולם לו, נוסף על קצבתו, תוספת בשיעור ההפרש שבין 80מבוטח שהגיע לגיל  .א247
 )א(.244לבין השיעור האמור בסעיף 

 

 

שבו ם ני היואו כעובדת מבוטחת יותר מעשר שנים לפח ד מבוטובוטח כעמבשהיה  מי .248
לכל שנת  2%-א, ב247יוגדלו הקצבה, והתוספת כאמור בסעיף ה, קנז אשונה קצבתלרו ל הגיעה

ל מכוח גדשולמו דמי הביטוח, אך לא תו בעדהש ותהראשונביטוח ה ותעשר שנמ ביטוח שלמעלה
 .50%-יותר מב סעיף זה

 

היתה לו הכנסה העולה על  אה אילולנת זקבקצל זכאייה בו הל שיגיע להגבוטח שמ ()א .249
ה צבגדל הקתולח יד, משקורה בזו מה הכנסאמור, ולקצבה כ 245יף סעי תו לפאוההכנסה המזכה 

 .כנסה כאמורה ול התהי הבנה שש לכל 5%-בים מדועיפים הקי הסה לפכאי לז שהוא

ית ונר במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלמונסה כאהכתה לו היבוטח שמ ()ב 
 .ל השנהכך שו במזו תלו הכנס יתהה לויאיף זה, כסע יןענל, יראוהו

בה צקהוויתר על שסעיף זה אף לגבי מי  אותהור חולו( ייף קטן )אסעאות ורל אף הע ()ג 
 .245לפי סעיף 

 

, 245ו להתקיים בו תנאי הזכאות לקצבה בהתאם לסעיף דלצבה וחלקזכאי  טחה המבוהי .250
נות העבודה ה; שקצבלום התש דשחואי לקצבה, יזכה עשונח זר המבוט; חיופסק תשלום הקצבה

 .249י סעיף שנים לענין הגדלת הקצבה לפין הבמנ ואובי רוכאמ קצבהה םולשתהופסק שבהן 

 –ף זה יבסע )א( .251

( וכן גמלה מיוחדת לעולה 1)199בסעיף  התעומשחודשית כמ הבקצ –ת נכות" "קצב
 ;9ף עיהמשתלמת לפי הסכם מכוח ס

( )ב-)א( ו244לפי הוראות סעיפים ת תלמשמה בההשווה לקצ םוסכ –" ום קצבת זקנה"סכ 
 ;9 יףעמכוח ס סכםהי ה המשתלמת לפמלת זקנה מיוחדת לעול, וכן ג248-ו

 קצבת נכות וסכום קצבת זקנה. יןבשש רהשווה להפם וכס –ה" לה נוספת לנכ"גמ 

 (7)תיקון מס' 
 1996-ותשנ"

( 54קון מס' )תי
 2002-שס"בת

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 [17]ויים תל
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג

 [18] קספת ותתו
 (7)תיקון מס' 

 1996-נ"ותש
( 106)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 בהקצת ייספת דחתו
[19] 

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

יות לה דלוטח שחמב
 [20] איזכ

 תבקצל יבוטח שקמב
 [א20] ותנכ

 (54קון מס' )תי
 2002-בס"תש

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

תוספת לקצבה למי 
 80שהגיע לגיל 

( 106)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 נעשה זכאי לקצבת זקנה, וסכום קצבתש נכות בתכוף לפני תקצב ח ששולמה לוטמבו ()ב 
פת סלה נומצירוף גב הבת הזקנצקלזכאי , הרהאמוכות נבת הם קצמסכוכאי לו נמוך זוא הה שנהזק

לם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש בהתאם (, ואוקנה לנכהז תבקצ – הז יףלנכה )בסע
נה לנכה תעודכן זק)ג(; קצבת ה200תם בסעיף ועמשמכ שדוח ותולמספר התלויים בנכה בא

 .ת הנכותצבק תעדכנתמ םשבה בשיעורים ובמועדים
 

 םריוח שאייטמן ד': בסי

ת שיודבת שאירים חקצאו  255יף סעוראות ה ק לפינעממוסד ה ח, ישלםוטפטר מבנ (א) .252
 ה:אל יםורעיבאחד מש

  -מהסכום הבסיסי  17.7% (1)

 ;יםמה ילדשעאלמנה ל ()א

 הילדים עמו;ש כל זמןם, ו ילדיעמאלמן של (ב)

 נים ומעלה;ש 50 הם בניש לאלמן אואלמנה ל (ג)

דיין ועה עלשנים ומ 40 יבנ הםש אלמןל מנה אואלל -מהסכום הבסיסי  13.3% (2)
 )ב(. -()א( ו1קה )שבפסשנים ולא נתקיים בהם אחד התנאים  50אינם בני 

 

ים עמם, תוספת בעד לדמן שהיז ישלם להם המוסד, כל, םים ילדעמאלמן שו למנה אא ()ב 
 .מהסכום הבסיסי 8.3% –ילדיהם כל אחד מ

ו יהית, וספת דםעבבל קל םיזכאה למןא ונה אלמן אאיו טחובהמ ויריח אחנהשדים לי ()ג 
 הקצבה כך:י רעויש

 11%שיעור של בבה צהק תשולם -לדים הורה לי םא(, 2ה )סקראות פהוכפוף לב (1)
בעד כל  מהסכום הבסיסי 8.3%ישנו ילד אחד בלבד, ובשיעור של שמהסכום הבסיסי כ

 ילד;

 דבע בהקצלארץ, תשולם ה וץבע בחקך גר דר רהוההו ש, אהורלדים הלים אין א (2)
 מהסכום הבסיסי. 11% לש רם בשיעולדיהימ דלכל י

כמבוטח  , רואים267-ו 260, 258, 253ים סעיפיף זה וסע, 238יף סע ילפ תויכוזענין הל ()ד 
 שנפטר. בוטח בעתלא היה מאף אם  253ף פי סעירה להאכשופת ים את תקשלשה ב ישראלשתו גם

יל את גדשאי לה, רהרווחהו ודהבהע דתועובאישור  צרשר האום ע עצותיישר, בהתה ()ה 
 )ג(.-)ב( ויעורים הנקובים בסעיפים קטנים )א(, הש

 

ה ורינה פטא )ב(, אשר240מן ג' בלבד לפי סעיף סיה לפי ז ין פרקענוטחת למב  ()א א.252
לאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה תמ)ב( ואשר לא נ253יף סעפי ל אכשרה פתמתקו

הילדים שהניחה אחריה זכאים לקצבת שאירים לפי ו הי(, י)א253י סעיף פל םריאיהמזכה בגמלת ש
 (.ג)252סעיף  ראותהו

היתה מבוטחת  לאמי שאחריה יחה הנם שילדי עלם ג לוחא( י) יף קטןסעאמור בה ()ב 
 כמשמעותה בסעיף קטן )א(, מחמת אחד מאלה בלבד:

 ע(;ום הקוביה -ן הל( )ל1996 בינואר 1תשנ"ו ) בתם ט' בטיולפני  רהיא נפטה (1)

 .הקובע וםפני היל 65 לאו להמ (2)
 

היא תקופה שבה היה אדם  252שאירים לפי סעיף ת ה לגמלזכשרה המאכקופת הת ()א .253
 ות אלה:פקותמ חתמבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת בא

 

 ה;יך הפטיררתאלפני  יםהאחרונם החודשי 12 (1)

נות רום, בחמש השנים האחפיצור םינאש ןביו םיופצהם רש , ביןחודשים 24 (2)
 אריך הפטירה;תלפני 

 ;246סעיף י שרה לפאכקופת הת (3)

ין שאינם רצופים, בעשר השנים האחרונות לפני ובים פורצם הש ןבים, יחודש 60 (4)
 ה.הפטירך תארי

 [21]ם רילת שאיגמ

 יהדליל םרילת שאיגמ
 רת ביתעקשל 

 ( 32ס' מתיקון )
 1999-נ"טתש

 ( 39)תיקון מס' 
 2000-"סתש

 [22]ה שרופת אכתק
  (7)תיקון מס' 

 1996-נ"ותש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-שס"טת

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 יוטרו והפנוטחת שמבעובדת ו ח אבוטמ ו על עובדול( לא יח)א טןיף קסעת וראוה ()ב 
 לה:ד מאאח

 

 מהיום שנעשה תושב ישראל;שנה לאה מ יין לאעדבוטח שמ (1) 

 נים;ש 19 לוו יין לא מלאעדבוטח שמ (2)

 ;מנהתאלשנשה או גרום שנתמישנה  וךפטרה תשנאלמנה ו רושה אג (3)

 יו;עלאו ילדיו היתה  גובן זו סתקר פרנעיבוטח שמ (4)

 י אותו ילד.גבל -ילד  יויח אחרהנבוטח שמ (5)

 13יל ם, ישלם המוסד לילדו בהגיעו לגריבת שאיו קצת מכוחלמח ומשתוטפטר מבנ ()א .254
 מהסכום הבסיסי. יםיששני שלר בשיעו נקעמשנים,  12יל גיעה לגהב ודתללישנים, ו

 .)בוטל( ()ב 
 

זכותה עה ה שפקאו אלמנ נים ואינה זכאית לקצבה,ש 40 עדיין להמלאו  לאלמנה שא ()א .255
יעור ש יפל םמענק בסכום השווה לקצבת שאירי סדהמו שלם להיה, יואניש לא עקבצבה שלק

 ל שלושים ושש.( כפו1())א252בסעיף  רומכא הבהקצ

לקצבת שאירים, תפקע זכותה לקצבת שאירים והמוסד ת הזכאי נהאה אלמישונ רהזח ()ב 
 הלן:ם כלישלם לה מענק בשני שיעורי

ל בסיס ב עושחמים השאירת לקצבוה והשום כס -מחדש  האינישו םאחר יול (1)
בעד  תלמהור הקצבה(, שהששיע - ( )להלן1)א()252 ףבסעיר ה כאמובצקעור השי

 פול שמונה עשרה;, כהחודש שבו נישאה מחדש

ש החודבה, בעד הקצור עילש ווהשכום הס -מחדש יה נישואום ים מינתיתום שכ (2)
 עשרה. הפול שמונכ, תוהאמור םישל השנתי חרוןהא

 וחו קצבתכמ תלבקוהיא מם הנישואין החדשימ בעלהר ונפט השארה וניחזמנה שלא (ג) 
ום ים מינתישאף אם טרם חלפו , קענהמ לש ינשה ים, ישולם לה השיעורתלויאו קצבת  םייראש

 מור.ושב על בסיס שיעור הקצבה בעד החודש שבו נפטר בעלה כאחהמענק י; חדשמנישואיה 

 נה.למא ןכדי הז יףסע ןינלען אלמ יןד ()ד 

לו כאי שולם לה קצבהוד, תשהיה עמה ילד ואינו עמה עם, שאירי בתית לקצכאמנה הזאל .256
 שנים. 50היא בת 

, תשולם להם, נוסף על קצבתם, תוספת בשיעור ההפרש 80אלמן או אלמנה שהגיעו לגיל  .א256
 )א(.252לבין השיעור האמור בסעיף  18.7%שבין 

 

 

שנים ר תר מעשיובוטחת מ דתובלה עובד מבוטח או עגמתלמת המשזכותו שבה אדם הי .257
 255סעיף לפי ו א א256-ו 252לפי סעיפים מות תלהמש למו כל דמי הביטוח, יוגדלו הגמלאותשוו
מי הביטוח, אך דה שולמו דשבע טוח הראשונותהבי לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות 2% -ב

 .50%-ל גמלה מכוח סעיף זה ביותר מגדלא תו
 

מהן זכאית לגמלת שאירים לפי ת אחת, תהיה כל אחה מנאליותר מו יחרא חינהש טחובמ .258
 ידה.חי המנאלסימן זה כאילו היא 

י למנה, יהיו שנם האנמצאים ע נםים שאידמישואין קומנילדים ו ח אחריניוטח שהמב .259
 )ג(.252 ףיי סעבה לפצלקים זכאמור ין כאכל נישואאשונים מלדים הריה

לפי סימן זה שלא עקב נישואיהם, שוב לא יהיו זכאים  נקים למעכאלמן הזא מנה אואל .260
  -אולם וח, טבומ לקצבה בזכותו של אותו

טירתו של ום פותו תהיה זכאית לקצבה החל בימ ד אחריילדה לו יללמנה שא (1)
 ;העה להקצבה המגי ןוחשב לע קףיזי ם להשולש והמענקח, טוהמב

( של הגדרת "ילד" 3) -( ו2בפסקאות ) םירומאה יםחד התנאשא, ןמלאו למנה אא (2)

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

גיע שה וםנק ליתמע
 [א22]ות צולמ

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 [23] נקום מעתשל

ה עמה ימנה שהאל
 [א23]ילד 

 [24] קספת ותתו
 ( 7)תיקון מס' 

 1996-נ"ותש
( 106)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

למנה מא תרלה ליוגמ
 [25] חתא

ם דיבה לילקצ
 דמים קו ישואיןמנ

 [א25]

 צבהלק ותדוש זכחי
[26] 

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

תוספת לקצבה למי 
 80שהגיע לגיל 

( 106)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 יוםבחל הה צבלקם היו זכאייח, טוהמב לאחרי מותו ש עמםשמתקיים בילד  238שבסעיף 
 ם.לה יעהגהקצבה המ ל חשבוןייזקף ע שולם להםוהמענק שנאי, תו תד אונתקיים ביל שבו

 שה זכאיעזקנה שנ כאי לקצבת זקנה או זכאי לקצבתז שנעשה יםרת שאיצבי לקזכא ()א .261
קופת ם תישלהש בדם, ובלמקצבת השאירי 50%ירים, ישולם לו, בנוסף לקצבת הזקנה, אלקצבת ש

 בדת מבוטחת.עוח או כוטובד מבכע)א( 246עיף ס לפיה רשאכ

' לפרק זה ת לפי סימן גטחזכאית לקצבת זקנה כמבו תהם שנעשריבת שאיקצכאית לז ()ב 
ירים מור בלבד, שנעשתה זכאית לקצבת שאאן המהסי לפי מבוטחתכת זקנה באית לקצכבד, או זלב
 הן.אחת מקבל להן ירה בידיהבח -

 .366ל אף הוראות סעיף ע, האולמב םולתש ף זהעילפי ס נהצבת זקק ()ג 
 

ם אם ולמן זה עקב נישואיה, זכותה לקצבה תפקע, ואסיק לפי ענאית למזכלמנה הא ()א .262
נישאה, או שתוך תקופה זו החלו ו רהחזיום שבו המ םניש ני תום עשרלפואה נשת ה להיודלח

החל  לקצבהדש כאית מחזין או בית משפט, תהא ית דזוגה בפני ב ן בןהליכי גירושין בינה לבי
ון על חשב לה ייזקףן ששולם ורו הראשושיע ק אוהמענה כאמור, ואנשו יותהה ללשבו חד םביו

 ה:אל ותוראלה כפוףה, בהקצב

חודשים מהיום שבו פקעה זכותה  18 וךת בהקצל היות זכאיתל נהלמזרה האח (1)
עור ישר מהשענה והחלק השמ קצבהף על חשבון הייזקלקצבה עקב נישואיה, 

 18 קופתתב  גיעה לה קצבהמ שבעדם יםבמספר החודש לענק כפומשל ה ןושראה
 ים;מורהאים ודשהח

 שנתיים תום ניפלוודשים ח  18ום תי חרת לקצבה איאנה להיות זכלמאהזרה ח (2)
ן של המענק ראשועקב נישואיה, לא ייזקף השיעור ה הבצקל קעה זכותהפ ובש יוםהמ
 ;בון הקצבהל חשע

י תום שלוש שנים נולפ ייםתשנ םלאחר תו קצבהל תיזכא תוהינה ללמאהזרה ח (3)
 קלחהה צבקהבון ל חשע, ייזקף הינישואצבה עקב זכותה לקמהיום שבו פקעה 

מגיעה  םדעבש ר החודשיםפסמבפול כק ענמה ני שלשה רעושיהמ  ה עשרונהשמ
 השנים האמורות; שלושחרונים מתוך ם האהחודשי 18לה קצבה בתקופת 

 פקעהשבו ם מהיום נישלוש שם קצבה לאחר תול זכאית ותלהי למנהזרה האח (4)
 בה.קצן השבוח נק עליזקף המעלא י -איה עקב נישותה לקצבה זכו

בהם לא תפקע ש םיאנתי מקרים וגוס ועלקבר הששאי רא( ) טןסעיף קאות ורל אף הע ()ב 
 .שחזרה ונישאהמנה זכותה לקצבה של האל

 פי הענין.ליאומים תלמן, בא ם עללו גיחוזה  ףיסע וראותה ()ג 

אין  אם)ג(, ו -( ו)ב252  סעיףי דים לפילמו את הקצבה לשלי מי יידקבוע לל ר רשאיהש .263
 ה.קוכיצד יחל - חדאם אדבמלואה לידי ת לממשת יאה

 ת מלחמה.לושנפטר כתוצאה ישירה מפעו י מילגב וולחלא י 263 עד 252פים עיראות סהו .264

ע בושאי לק, רהרווחהו  ובאישור ועדת העבודה צרשר האום עצות עיישר, בהתה ()א .265
  -ותנאים בדבר  ותהורא

 מי מחיה והוצאות אבחון;ד ותרבמן, ללאל וא מנהאלל יתמקצוע רהתן הכשמ (1)

ר זמנו מוקדש ללימודים שעיקון בעד יתום בחהוצאות או י מחיהדמשלומי ת (2)
 צועית.מקשרה כהל יים אוודיס -לע

(, 2)247הוא ילד, והוא בבחינת תלוי לפי סעיף ש םיתו -ם" תוף זה, "ייעסענין ל ()ב 
 ירים.אש תבצק והרוה חומשתלמת מכו

 קבורה מידמן ה': סי

 לםץ, ישפטר בחוץ לארל שנטר בישראל או תושב ישראנפאדם ש אלה בישרורבא לקבהו .266
לכל אדם המורשה כדין לעסוק ו ד ציבורי אחר אוסומית, למקמ , לרשותשארה קדיחבמוסד לה

ירים שא בתאי לקצזכ
  הבת זקנקצ גילב
 [1ח ד'לו, ב26]

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

  (7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

מן אלמנה או אל
 [27]ישאו ונ רושחז

ה צבלום הקתש
 [28]לדים לי

 [30]ה וליג לתחסי

צועית מקשרה הכ
למנה לא המחי ודמי

 [א90, 90]יתום ול

 רץ בא הי קבורדמ
 ([)א29]

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג
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בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, דמי קבורה בסכומים ולפי תנאים ומבחנים שקבע השר 
ווחה; הסכומים שנקבעו כאמור והר ת העבודהעדישור ובאו 10י דתותינענל השר ת עםועציתיבה

בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם  1-ואילך, ב 2006יעודכנו מדי שנה משנת 
 .בינואר של השנה הקודמת 1לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 

, והובא לקבורה בחוץ לארץ, ישולמו דמי הקבורה למי דואו יל גובן זו, חטטר מבונפ .267
ה רבוקל טרשהסכום לא יעלה על דמי הקבורה שהיו משתלמים אילו הובא הנפ שנקבע, ובלבד

 .בישראל

, 1971 -א"סח משולב[, תשלו]נ םיהודייה הדת יתירוק שלחו 13 סעיףלפי רשה מוגוף ה כל .268
חוק שירותי הדת(, לעסוק בקבורת נפטרים, לא יגבה בקשר  -הלן )ל התקנות שהותקנו לפיוו

 ןימסלפי ה קבורדמי בנוסף לדת, י התושירוק חרבות אגרות שירותים לפי לקבורה כל תשלום, ל
 .266 ףיעס לפי וענקבם שניחמבהאים ונתהתר התשלום לפי הום א זה, זולת

 שירה מפעולות מלחמה.י מי שנפטר כתוצאה עליחולו א ן זה לימראות סהו .269

 ילואיםבמשרתים לממולים תגק י"ב: פר

  -רק זה בפ .270

 ;2008-כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"חואים ילירות מש -" ילואים"מ 
 

ושמשכו, לרבות זמני  16:00שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה  –יומי" -שירות חצי" 
ו היום, בהתייצבות אחת, בהתאם הנסיעה אל מקום השירות וממנו, אינו עולה על שש שעות באות

 ;1955-לכללים ולהוראות שייקבעו בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו
 

 ;)נמחקה( –"שכר מינימום"  
 

 )נמחקה(; –מי" וי-דחת ירו"ש 
 

 ;שלושים, כשהוא מחולק ב5סכום השווה לסכום הבסיסי כפול  -י" רבהמתגמול "ה 
 

 ים;שושלב, לחודש", מחולק מהסכום הבסיסי 68%" - זערי"המתגמול "ה 
 

 

 

מי ות הסכום שממנו היו מגיעים דברל, חוטדמי בי עיםיגמ נהמסה שמנהכה -כנסה" "ה 
 .חיטובום דמי ללתש ור המרבי הקבועהשיעיטוח אילולא ב

 

, בעד ימי 272מי שמשרת כחוק במילואים, ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף ( )א .271
 העניין, אף אם הכנסתו לא פחתה מחמת שירותו כאמור:שירותו במילואים כמפורט להלן, לפי 

לגבי שירות רצוף של שבעה ימי מילואים, לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימים  (1)
 בעד כל יום מילואים; –כל אחת 

(, 1היתה יתרת ימי השירות במילואים לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה ) (2)
בעד סך ימי  –כאמור משישה ימים  בעד שבעה ימים; פחתה היתרה –שישה ימים 

 .1.4-המילואים הנותרים כשהוא מוכפל ב
יומי, יהיה מחצית השיעור האמור בסעיף -שיעור התגמול למי ששירת שירות חצי )ב( 

272. 
 

  -ם היה ילואיי שירותו במפנל וףי שבתכלמה, הימול ליום יתגיעור הש ()א .272

 יל;רגה העבודהר שכ -ובד ע (1)

 ;עתהממוצ תוכנסה - ימאעצ בדוע (2)

 י.ערגמול המזהת -עצמאי  דלא עובו א עובדל (3)

                                                      
. הועברו לשר לשירותי דת 1642עמ'  21.1.2004מיום  5266סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס'  10

 .1820עמ'  7.2.2008מיום  5774י"פ תשס"ח מס' 

וץ בח הי קבורדמ
 ([)ב29] ץלאר

 ורהקבת אגרויג לסי
 ([)ג29]

 [30]ה וליג לתחסי

 [4']ו

 סז[127]דרות הג

 (31)תיקון מס' 
 1999-"טתשנ

( 70)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 107)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 למוכות לתגהז
( 107מס'  )תיקון

 2008-תשס"ח

 ול גמעור התשי
 [ע127]

( 63)תיקון מס' 
 2003-גתשס"

( 107)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 107)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 107)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5774.pdf
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 מהתגמול המזערי ולא יעלה על התגמול המרבי. וםמול ליתגר העויש תא יפחל ()ב 

דמי אבטלה לפי פרק ז' לי כאהזה מובטל יה םאימילורותו בשילפני  וףי שבתכמ ()ג 
יה הם אילו האי לה זכשהי טלה ליוםהאב תגמולו מדמי יעורמובטל(, לא יפחת ש -)בסעיף זה 

 .םיואמילב שירותובתקופת  מובטל

וההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי, לענין סעיף ד של עובל ה הרגיודכר העבש (1) ()א .273
שירות  שבו החל שודבח 1 -ל םדשנה שקהע רב בעד , הם סכום ההכנסה272

ה, נבע השקופת רבתש ר חודשוי לאחפיצ רבע השנה(; חל -זה ף ם )בסעיאיהמילו
ת פוקת םוחריו ועד סיאל ור הפיצוי שחלעיבש ו חודשותא בעד סהל ההכנגדתו

 .90-כנסה המתקבל כאמור יחולק בהה םוכסהשירות; 

(, לא 1ן פסקה )סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, המחושב לעני (2)
 , אף אם לא עבד באותו חודש;מהסכום הבסיסי 68%-מיפחת 

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או  60-, מי שברבע השנה עבד פחות מ272לענין סעיף  ()ב 
הכנסתו הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת 

( יחולו לגבי 2שירות המילואים, והוראות סעיף קטן )א() בחודש שבו החל 1-החודשים שקדמו ל
כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל 
וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום 

 .90-ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

שב הן יחושבת מיוחדוסיבות נ ועקבאי לה, רשרווחוהה ודבהע תועד ורשיאשר, בה ()ג 
 יכו עבד ודרליאו תרשיא אילו ל םיאמילוב בו שירתש דשוובד בחלעה יתהש ההכנסה פיל לוגמהת

 ב התגמול.ושיח
 

י פנל וףאדם שבתכ אורי עתגיל או ההכנסה הממוצהרעבודה ה וב שכרישענין חל ()א .274
קופה התעל תה לעקו לא סובעיקה ספשירותו במילואים לא היה עובד או עובד עצמאי, אך הה

 יפשירותו במילואים ביום שחדל להיות עובד או עובד עצמאי, ל את חללכך, כאילו הה שנקבע
 .ןינעה

לו, על  םלשושילה סכום התגמול ליום, עא ילד עצמאי, ובעכגם ול י לתגמכאובד הזע ()ב 
 רבי לעובד עצמאי.המל תגמוה

, יהיה 92ואים היה זכאי לדמי פגיעה כמשמעותם בסעיף מי שבתכוף לפני שירותי במיל .א274
, סכום ההכנסה בעד רבע השנה 272שכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת לו לעניין סעיף 

שקדם ליום שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה האמורים, אם הסכום האמור גבוה משכר 
; סכום ההכנסה המתקבל כאמור 274 העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת, המחושבים לפי סעיף

 .90-יחולק ב
 

ות ומשלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל, חישוב ספאות נוורקבוע הל ר רשאיהש .275
עצמאי בחלק משנת המס וחישוב התקופה  דהיה עובששל מי  הב ההכנסוההכנסה הממוצעת, חיש

 .273 עיףנין סעל השנה של רבע

ותו עבד רישל םדע השנה שקברבו דבעולואים היה מירותו בשילפני  וףי שבתכמ (1) ()א .276
ם על לעבודה אחד, או מי ששכרו משת םוקמב ויד אחד אבמעימים אצל  75לפחות 

תשלום על חשבון התגמול, בסכום השכר  ידובמע ור, ישלם לתש או יודס של חויבס
 ;שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד

 כרוש םלתשהיה מ בושם ויב רוחהמאל לכ םוליש (1התשלום כאמור בפסקה ) (2)
 ;והוסיף לעבוד םילוארת במישיאילולא 

 עיף קטן זה כדין שכר עבודה.י ספללעובד ע מגיה התשלוםין ד (3)

לואים לא היה עובד כאמור בסעיף קטן )א(, ישלם לו מירותו בשילפני  וףי שבתכמ (ב) 
 מול.תגהמוסד את ה

 :האל יםימם נין גבמ ובא(, יו1קטן )א()יף ם בסעיורמם, האמיהי 75כלל ב ()ג 

פי הסכם  ם עלעל פי חוק וא, אם הםב עובדים ןיאשג חו ת אעיבושה הוחום המני (1)
 או נוהג;

יל רגה עבוד רשכ
 וצעתממה נסוהכ

 א[ע127]
( 70)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 ולגמשוב התחי
 חדיםיוקרים מבמ

 ב[ע127]

ות ספנות נותק
 ג[ע127]שלימות ומ

לום תגמול או תש
תשלום על חשבון 

 ולגמת
 עד[127]

( 127ס' )תיקון מ
 2011-תשע"א

( 70)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 107)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 70)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ול גמשוב התחי
 למקבל דמי פגיעה

( 104)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 שכרבמעבידו, בין  מאת ופשה שניתנה לעובדח דה בשלבוות מהערדעמי היי (2)
 ובין שלא בשכר;

 אונה או מחלה;ת ה בשלדובת מהעורדמי היעי (3)

 ;בדבהם העו עבדא ל גהנואו  תעמי דטמש חהמשפב אבל מיי (4)

 שר.ה עקבם שרימים אחי (5)

וסד, מה תאמ ןרים ישולם התגמול לעובד במישהבשם, ריגי מקסוע ובקל אישר רשה ()ד 
 א(.) על אף הוראות סעיף קטן

 

ה העבוד דתשור ועאיוצר ובהאהשר, בהתייעצות עם שר י זה רשאק אות פרורל אף הע ()א .277
ם התגמול בשיעור מוגדל לכלל המשרתים במילואים ם ישולבהש יםבות ותנאינס ועקבוהרווחה, ל

, לוגדמהשיעור ה את גובה ן לקבועכוגבלת, ומלה של זמן או לתקופה הגב וגים מהם, ללאו לסא
 ו.שלומרי תמימונו וסד רותומק

 אה, תרוםחיה שירות ייה יםואמיל ותשירכי , 278ף יי סעפל, בטחוןה רורה שה ()ב 
השר ושר האוצר  ת עםחון בהתייעצוהבט עיף קטן )א( בידי שרות לענין סנקת ןיקסמכות להתה

 ודה והרווחה.עבובאישור ועדת ה

  -ה ז נין פרקעירום לח שירות הילואים יהימ שירות כיבטחון ה ורה שרה ()א .278

למי ו א יםת במילוארמש כלל בא הגנה לישראל,צ על ידיה המדינ צרשלם אוי (1)
בון שירות, על חש יום ה לתגמול המזערי לכלשהוא הורה, מקדמה בשיעור השוו

 ;בטחוןה  ריו שה עלשהורקדמה תשולם במועד המהתגמול המגיע לו לפי פרק זה; 

ודה עבועדת ה רואישוצר ובהאר ושר השעם ת ועצתייבהרשאי,  וןר הבטחש (2)
 ואלל המשרתים במילואים לכי ערהמז לומגתה רעושידלת גה לע תוורווחה, להרהו
 .םהמ םיגוסל

 ות.מום ברשוסות פרונעטן ינ( אאטן )סעיף קי לפוראות ה ()ב 

ן )א( ט, ינכה את סכום המקדמה ששולם לפי סעיף קיןפי הענ, לדוסהמ או ידמעבה ()ג 
 פרק זה.י מילואים לפב למשרת יעהמג לוגמכום התמס

ם יבמילוא םעה לכך מסיום שירותו הקודקבשנה תקופ וךם תאיולימשרת בל ם שהחלאד .279
סף, רותו הנויש ענין חישוב התגמול בעד תקופתהו, לפרק זה, יראו לפי ולמקיבל תג שבעדו
ותו רישל תוחישוב התגמול ייעשה ללא התייחסש תו הואובאם לט לתודם, זוהקו ך בשירותכממשי
 .הקודם

המגיע ל התגמוסכום את )א(, 276של עובד כאמור בסעיף  ידלמעביעביר וסד המ )א( .280
 .לעובד

ההפרש שבין  –המעביד יעביר לעובד את יתרת התגמול; בסעיף זה, "יתרת התגמול"  )ב( 
התגמול שהועבר למעביד לפי סעיף קטן )א( ובין התשלום ששילם מעביד לעובד על חשבון 

)א(, למעט סכום ששילם לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין 276התגמול לפי סעיף 
 נעדר מעבודתו.שהוסיף לעבוד ובין ש

דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה, והמעביד יעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו  )ג( 
 היה משתלם שכרו של העובד בעד החודש שבו הועבר התגמול למעביד כאמור בסעיף קטן )א(.

 

י מד חוב של, 280ף פי סעיל מעבידיר לוא צריך להחזשהכל סכום , מלנכות איוסד רשהמ .281
 המגיע ממנו למוסד. וחביט

 16עיף בסאמורה ה ילואיםמ עם הועדה לענין שירותת תייעצוה י, לאחרשאמוסד רה ()א .282
  -שור השר, ליתן הענקות איוב

בחינוך שתתפותם ודתם עקב השנעדרו מעב יםשנ 18יל ג דדים עבוענערים ל (1)
 והרווחה;ה ודעבשור ועדת האיהשר ב בעשיקים לללפי כ כלהי, צבא-דםק

יצוע ב , לרבותהםשפחותימ ים במילואים ובנירתחה למשוורותי רשיפיתוח ל (2)
 לכך. בקשר יותנרים ופעולות נסיוחקמ

ם אית תנעיקב
יעור לשסיבות ונ
 גמולהתגדל של מו

 ה[ע127]

י ע"ה דמלום מקתש
 ו[ע127]"ל צה

סף נוות ירמול בשתג
 ז[ע127]אים לובמי

העברת תגמול 
 באמצעות מעביד

( 127)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 עט[127] בכוי חוני

 [פ127]נקות הע
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הסכום  ןמאמד 0.25%יעלה על ( לא 2יף קטן )א()סעה לפי שננקות להעך כל הס ()ב 
שר הבטחון, בהתייעצות עם השר ושר האוצר ה; ולמו לפי פרק זישולים שגמשל הת ללוי הכתשנה

 .%0.511יעור האמור עד השיל את גדשאי לה, רהרווחהו ובאישור ועדת העבודה

סיה פנלקופת ו לומים לקופת תגמולים אתשם של, שנהגו לבלבדד ביעמ דיו, אוובביד ועמע .283
רק זה, או המעביד פ עביד והעובד הזכאי לתגמול לפיו המוצא באלה, יהיכי ןלקרו קופה אל או

ק רן בעד פרתה קולאו קופה א אותהלים מבלבד, הכל לפי הענין, חייבים להמשיך לשלם תשלו
 .יף לעבודהוסו יםאוירת במילשא לד ובלואים, כאילו העיבמ תשיר ובדעהזמן שה

ים לומגתה - )להלן 280ף סעיי פל םירחזת הרבו, לזה פרקי פל נקותעוה גמוליםת )א( .284
יר בראה שיעוהתאם להב(, ישולמו, לזכאים, מאוצר המדינה במסגרת תקציב הבטחון, ותוההענק

 ה.רך זלצו לתשלום מחשבון בנק שהממשלה הועידה דהמוס

מביצוע פרק  ותהנובע לוליות שנהות המיצאההועל  סדמואת הה שפנה ידיהמוצר א ()ב 
 זה.

וסכום התגמולים וההענקות  יםעל מספר ימי המילואן הבטחו רדוח למשדומוסד יה ()א .285
עד למו ה למוסד; עדשלין הממב בשל כל תקופה, החל במועד ולפי כללים שייקבעו בהסכם

ים, ואולי מילמגם תל תשלוע וניםנת חוןהבט רדלמש וסדמה ווח ימסוראמור לדישייקבע בהסכם ה
 אמור.ם הכקבעו בהסייללים שכפי ל

 ים של הכנסת.פסכה תדעלידיעת ואו ובטן )א( יק י סעיףלפכללים ה ()ב 

  -בי לגיחול  לארק זה פ ()א .286

 ;רההמשט קחועותו בשמוטר כמש (1)

 הר;סובתי ה תוק שירוחבעותו שמוהר כמס (2)

רחבתו ומשמר הכנסת,  חוק משכן הכנסת,תו בעוכמשמהכנסת שמר מ איש (3)
 .1968-כ"חתשה

 

ר וצלקבל מא איםכו זיהמשרתים במילואים, יה, סתנמר הכמשואיש  הרווטר, סש ()ב 
ו היו להם איל יום שירותם במילואים, תשלום שלא יפחת מהתגמול שהיה מגיע , בעד כלהמדינה

 .271 י סעיףלפול אים לתגמזכ
 םתנדבילמם ילוגמ: תק י"גפר

 אלה:מ אחד -" דבזה, "מתנק נין פרלע .287

ל פי הפניה מאת משרד ממשלתי, , ע, למען זולתוכרשלא בשת, התנדבוב י שפעלמ (1)
ראל יש -לארץ יתהיהוד ותהמוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנ

באישור תנאים וסייגים שנקבעו ם, ניבחכללים, מ ילפ שרה את גוף ציבורי אחר שאישרמ או
 רים שאישרי מקגסוב וכר רקתראל שלי ץחוד שהתנדבות מבלב, והחוורהו הדובעועדת ה

 הן תועלתות שיש בוקדמת שנעשתה למטריה מהפנ -השר בצו; לענין זה, "הפניה" 
 בעוקנש גיםייסבו נאיםתבווחה, רובודה והעהת דעשור ויאבונקבעו  בוריתיצ אוית מלאו

 ור;אמכ

ה רשמי, מונים, סריקותת איוק, לרבוקיח יפלחה בטחובת א, רללא שכא, י שממלמ (2)
 חוק שירות בטחון; פיותו לשיר באג שלא, האבטחה עושה לביצוהדר תחרא פעולה לוכ

 ן;דיפי  לעו חובתפי ולתו ללזזרה ע יטשהושי מ (3)

ו' של חוק  קרפל 1'ו דא 1'ב ניםמיס לפי רבוצירות לישאו בורית צידה ובה עי שעושמ (4)
 נשין;העו

י הזולת, לפ לו ששחייו או רכו תצלהלר, פעולה כבש ת, שלאהתנדבוב י שעשהמ (5)
 חר מעשה;עולתו לאהכיר בפ מוסדה, והרווחכללים שנקבעו באישור ועדת העבודה וה

 ל;ום בישראאדוד כר, של מגן דבש , שלאבדנבר מתח (6)

                                                      
עמ'  25.12.2011מיום  7063ק"ת תשע"ב מס' : 2011-ר' צו הביטוח הלאומי )הגדלת שיעור הענקות(, תשע"ב 11

394. 

ים ומשך תשלהמ
 רנות לקופות ולק

 א[פ127]

 [1אפ127] מימון

 [2פא127]ווח די

ש ואי רטר, סוהשו
 נסת הכ רמשמ

 ב[פ127]

 [2'ט]

 [ה198]נדב מת

( 73)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7063.pdf
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קים לגוף או לרכוש או עזרה ראשונה, למניעת נזל ר, של ארגוןשכבא בר מתנדב, שלח (7)
, רבשכ אנדב, שלתו חבר מאבעצמם,  ללים לטפגינם מסום שאלים או באנשיבחו לטיפול

 ות;ומברשמה סשפורבהודעה  ת הארגוןהמטפל בקבורה, ובלבד שהשר אישר א רגוןאב

, או מי שגויס 2012-מתנדב כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב (8)
 ;וק האמורלח 24לפי סעיף 

 ;)פקעה( (9)

ישיבות  )א( לחוק דחיית שירות לתלמידי6מי שמשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף  (10)
 .2002-שתורתם אומנותם, התשס"ב

 

  -רק זה בפ .288

 ;130יף עסב םתעומכמש -לויים" "ת 

 יעים דמי ביטוח.גמ שממנו דהעד עבוב שכר -כר" "ש 

ההתנדבות ועקב פעולה זו, יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי ת עולי פכדע תוך פגנדב שנמת .289
רך ב בדים המחוייבים; לענין זה יראו גם פגיעה שאירעה למתנדויינבשות פרק ה' רא, הויןהענ

 ישלא ממעונו או למעונו, כפגיעה לפ מנו, אףמ חזרהצעת פעולת ההתנדבות או במבו למקום שבו
 .81ף יעסור באמתנאים כה ראשימו שהתקי בלבדמור, ואהק הפר

 ומו לו אללאות שישוגמה בויעה, יחושגהפ רבע צמאיע ו עובדא ב עובדנדיה המתה ()א .290
ממחצית  פרק ה', אך לא פחותלפי שוב הגמלה יס לחיבסת ההכנסה המשמש בו לפי םלתלויי

עובד הכנסת המינימום(; לא היה המתנדב עובד או  -זה  יףוש )בסעשלהסכום הבסיסי כפול 
ה יתגיעה הפמה לדשק הנהשע רבהכנסתו ב אילוכ ורמאכ תואלמיחושבו הג -עצמאי ערב הפגיעה 

 .םהמינימו כנסתה

ן שלפני הגיע זמק הף בעד פרנתנו גמלאות בכס(, לא ייקטן )א יףסעוראות ל אף הע ()ב 
 יפל ףהגמלה בכס בשוחת 18 בין גילל 14 לן גיביהזמן ש רקפגבי ל , ואילו14 ילנדב לגמתה
ף ר בסעיוכאמ תועיצקמ רהכשהמצוי בה דםאל תןהני יפ לע הכנסה מעבודה או ממשלח יד אוה

 ר.יות גבוהה םכוהספי לל כ(, ה3)א()75

 עדהמו ות לפנילאלגמאים כו זם בייתלוא יהיו הה, ליעמהפג הצאוב כתדתנמפטר הנ ()ג 
 .םיאילו נשאר בחי 14יע הנפטר לגיל מגהיה  ובש

 

פי ל אותללמתן גמ אציושהה על פי דרישתו, בשל כל הוצאד, ת המוסא ה ישפהינצר המדאו .291
 .ת פרק זהראוע הונובעות מביצוסד ההיחסי מההוצאות המינהליות של המו של החלקברק זה ופ

אות סימן ד' לפרק י"ד כשהנפגע היה מתנדב, יועבר סכום רולפי ה יםיצויד בפה המוסזכ .292
 .הנידמה רצואל הפיצויים

 (.7)287 יףסערים לפי שאומם ניייחשבו כארגוד לוח י"ב מנוייםה רגוניםהא .293

לוח ט"ו היו זכאים ים ביקוקים המנויל החמי שערב ביטול ו גם עולזה יח רקראות פהו .294
 כים להיות זכאים לפיהם.וטלו היו ממשיב לפיהם ולולא

חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות בענין תשלום  קהדת החוועאישור , בהאוצר שר .295
 בדבידי מתנ התשענש זוק, או לתלויים בו, מעוולהנישנפגע או שמי ל האוצר המדינת פיצויים מא

נדב; תת המלזו רם מאדם אחייב פעולה זו ואין לו זכות לפיצוועק ולת ההתנדבותי פעכד ךות
 קין.כמשמעותם בפקודת הנזי -יים" ולה" ו"תלוה, "עוזף עיבס

 תיוללת כוראוה -ות גמלאק י"ד: פר

 עותבימן א': תסי

נוצרה עילת שבו ודשים מהיום שר חמוסד תוך שנים על ף, תוגשכסלגמלת ה ל תביעכ ()א .296
 התביעה.

 

וקבע המוסד כי התובע א(, )ף קטן עימור בסאה המועד יריעה אחתבה הגשוה (1) ()ב 

 [ה198]דרות הג

 מלאותלגכאות הז
 [ו198]

 מלאותהגב שויחכי דר
 [ז198]

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 [ח198]מון מי

 וצרלאם פיברת כסהע
 [ט198]נה דימה

 ושריםמאגונים אר
 ([)א37 של"ו]ת

 םניאים ישזכ
 ([)ב37של"ו ]ת

 תל פגיעבשצויים פי
 [38של"ו ]תנדב מת

 '[ז]

 ת גמלתיעעד לתבמו
פה קוסף והתכ

 [128]שבעדה תשולם 
( 19 )תיקון מס'

 1998-"חנתש

( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג
( 133)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

הוראת שעה 
 2004-תשס"ד

( 98)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 142)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה,
וף לפני כקדמו בתשדשים וח 12 לעעולה הקופה תעד ה במלג תשולם אלש בדבלו

 או קלמענ מור,אכ ה שהוגשהאמור; היתה התביעעה כו הוגשה התביש שבהחוד
 הלמגה שולמו המענק או, יופה מסוימתקת למת בעדתשמנה ירת שאחא הללגמ

 םשידוח 18 ופלח םרט ש שבו הוגשה התביעה למוסד,דוחבש יורים, בתנאמאה
 ;הלמגבזכים מאים הנהת צרונוו דש שבוחהמ

לא תשולם גמלה בעד תקופה  –(, לעניין קצבת זקנה 1על אף האמור בפסקה ) (2)
וגשה התביעה, ומתוך אותה חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו ה 48העולה על 

תקופה לא תשולם קצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסת המבוטח לפי הוראות 
 .חודשים 12, ככל שהוא זכאי לה, בעד תקופה העולה על 245סעיף 

אף הוראות סעיף קטן )ב(, נרשם ילד במרשם האוכלוסין, לפי חוק מרשם  לע (1ב) 
ימים מיום לידתו, לא תשולם בעדו קצבה לפי פרק  30ו , לאחר שחלפ1965-ן, התשכ"הסיהאוכלו

 יעה.בתהחודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה  3ד' בעד תקופה העולה על 

ן, ות להלרטאחת מהגמלאות המפוכל  מועד הנקוב לצדה ו אתראף זה, יעיענין סל ()ג 
 :הלה גמותביעה לאתה הו הוגששבכמועד 

 )נמחקה(; (1)

 חרלאש שחודב 1-ה -)א( 255או  א()133סעיף  מן לפיאלמנה ולאללמענק ב (2)
 ;הקצבהם וסקת תשלפה

 בחודש 1-ה -)ג( -ו( ב)255-ו( )ב-( ו)א135 עיפיםס מן לפיאלמנה ולאללק ענמב (3)
 םום מיינתיש םור תחבחודש שבתכוף לא 1-ה וא, ואשינו ורזח החודש שבו רחאלש
 ;י העניןפמחדש, ל איןשוינה

 13 לגיל -ע הילד שבו הגי דשחוב 1-ה - 254 או 143עיפים ס ום לפייתק למענב (4)
 ת;בל 12 ללגי, וןבל

 ש שבו אירעה הפטירה;בחוד 1-ה - 310יף עס לפי טירהמענק פב (5)

 המילואים. ירותש שלאחר החודש שבו חל שודבח 1-ה -ב י"י פרק לפתגמול ב (6)
 

 תביעה לגמלה ודרכי הוכחתה.ת בר הגשבדוראות ה ר יקבעהש .297

  -ה סעיף זב א() א.297

 הענין:י אלה, לפמ אחד -ום" שלודש לת"ח 

ו ממנ לקעד חאו שב בעדוש החודש -סוימת מ קופהעד תתלמת במשגמלה הב (1)
 מת הגמלה;משול

 ובש שדוהח -פה מסוימת תקו שולמת בעדנה מ, שאיאחרתמלה ו בגק אענמב (2)
 כים בגמלה;זמה םיאנוצרו התנ

 וגשה התביעה למוסד;חודש שבו הה -' פרק ח פיולמת למשגמלה הב (3)

 מת הגמלה.ולשבו משש החוד -ם" לוועד תש"מ

מהחודש רי מלא נדקלש ר שחלף חודאחל חלש םד תשלוועבמשולמת מלה, המג (ב) 
מועד התשלום, לעומת המדד פני סם לאחרונה לשפורעלה המדד ו ביעור שבשעודכן תשלום, תל

 שפורסם בחודש לתשלום.

 זה. קלפי חו תלמוהמשה על גמל לחוילא , 1961 -כ"אשתהצמדה, ו ריבית קתוק פסיח ()ג 
 

 מקדמה או תשלום אחרה תה גמלאון בוולמו על חשש התשלומ ינלה, ולפת גמשולממ ב.297
חודש קלנדרי מלא מהחודש  חלף כה המקדמה, אםתנו מקדמה(, -לנכות מהגמלה )בסעיף זה  ששי

ודש אחרונה לפני החל שפורסםד שבו שולמה המקדמה, כשהיא מעודכנת בשיעור שבו עלה המד
י וכיני לגבובחודש שבו שולמה המקדמה,  חרונהלא פורסםת המדד שכוי, לעומשבו מבוצע הני

 .הבצקל יאה זכונה בחודש שבו נעשה הנכרחאל םסהמדד שפור תעומל - 114עיף ס ילפ
 

ה סד תתברר בידי עובד המוסד שהסמיכה לכך המינהלמווגשה לשהלגמלה ה ל תביעכ ()א .298
 מידה תינתן.ו ובאיז להתן הגמינט אם תלייחות(, והוא קיד תביעפ -)להלן 

( 19ס' מתיקון )
 1998-"חשנת

 [ 129] תעושת תביהג

י ת הפרשספלה בתוגמ
 הצמדה

( 19)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

 אוה קדמי מוכני
 חרא תשלום

( 19)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 74)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 דסומה לטתהח
 [130] תביעובת

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

( 91)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 133)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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ריאות של הכנסת, כללים והוראות בהובודה הרווחה ועדת הע ע, באישורהשר יקב (1)א 
סעיף שמעותם בחליט, בתביעה לדמי פגיעה כמו על פקיד תביעות להי שבשך הזמן המרבין מלענ
92. 

 מוו, באילו ענינים יחליט פקיד תביעות על דעת עצדית לעובאוע בהורקבמוסד יה ()ב 
 יו.עלם ניישור הממואל קקדזובאילו י

 

ות דעתה רשאי פקיד תביעות להביא חור לאש תות תביעעדותוקם  דסמוף של הניד כל סלי .299
 בע.ה אם דרש זאת התוליט בכל תביעה, וחייב הוא להביא כל תביעה שהח

 יעות.תבהת רי ועדחבנה את תממועצה ה ()א .300

ות שרמכך כ עגפאחד מהם לא תי דרנעם אולם אה, וששלעות תפעל בביעדת התו ()ב 
 תיה.לופעו

חברי  וועדת תביעות יקבע את התור שלפיו יכהנ מהלידו הוקש מוסדה נהל סניףמ ()ג 
 ות.עועדת התבי

 דםפואיות של אדם התובע גמלה, או של ארבדיקות  רדבות בארהובוע קלי שר רשאה ()א .301
ה שהוטלה ובקיים ח לאשמי  שלדינו  בדברן וכתלמת גמלה, משו א שמכוחו או בקשר אליו נתבעת

 ה.עליו לפי סעיף ז

 עיף זה יחולו על המוסד.ס ית לפיואיקה רפבדוצאות ה ()ב 

רשאי לקבוע הוראות, לרבות מבחנים וכללים, , החווהרועבודה ת הדעו ורששר, באיה ()א .302
  -ת דמובדבר תשלום מק

טיפול ה יו כל הליכלמהושם רט ךלה, א איזכ אוה הרוכאה, אם למלתובע גל (1)
 בתביעתו;

 ;להגמאי לזכל (2)

הוכח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי אירעה  פרק ה', אםמלה לפי לתובע ג (3)
 לו פגיעה בעבודה.

 

זכאות לגמלה, כולה ת יף קטן )א(, בין שלא היתה קיימסעאות ורה ום לפישלמקבל תה ()ב 
 ילפ, דסולמ להחזירב מכן, חיי רחאות לגמלה פקעה לכאהזש תשלום וביןה עתב או חלקה,

 .וה לעכאי לו, ורשאי המוסד לקזז תשלום זה כנגד גמלה המגינו זום שאילשתה ו, אתתדריש

 להוד הגמיעמן ב': יסי

ם של לאא אבכל דרך שהי וללהעברה, לערבות או לעיק נתנה ניתאיף ת כסמלכות לגז ()א .303
 .בית משפט או של בית דין מוסמך שלק דין פסה לפי מלי לגמהזכא מגיעיםות הונם מזתשלו

נק או החברה, ב אמצעותב על גמלת כסף ששולמהם תחול גא( ף קטן )עיוראת סה ()ב 
 –א לאותו חוק )בסעיף זה 88תים לפי סעיף , בנותנה שירו1986-כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו

ר, לפי אודחברת ה ואם מיום ששולמה; ואולם רשאי הבנק מיושים ישלבמשך , חברת הדואר(
 הגמלה.בון על חש להלגמ אילזכ ום שנתנול סכמלה כגנכות מהלהענין, 

 אינה עוברת בירושה. זהי חוק לפסף כ מלתכות לגז ()ג 
 

ול כאינו י ןאו האדם שלידיו צריכה הגמלה להינת להאי לגמזכד כי הוסוכח המנ ()א .304
לו היא בשביש דםהאת ובלט וו לטובת הזכאי אנמתן הגמלה לידי כל אחד מאלה אי ה, או כיתלגבו

ם יאנתב, ראדם אחאי או כזהשבהשגחתו נמצא  קתו אובהחזש ת מיאת מנוסד למושאי ה, רניתנת
ו איירשה או חלקה, והכל בתנאים ל, כוהו את הגמלל םללשובל הגמלה, כמק שקבע המוסד,

ד קיפעם  ילד של הזכאי טעונה התייעצות וא הורה וניגמלה שא לנוי מקבבי מילג ההחלט; סדמול
 לכך. הסמיכו סדוהמום שקשי

  -ן א אם כלא יף קטן )א(עס ילפל גמלה קבמכ םדא א ימונהל (ב) 

שולמה כבר  המלגם הואלה, לגמכאי זמראש לם ימי 15 כךעה על ודמסרה הנ (1)
ולאדם שבדעת המוסד , םאדותו אלם ג -לה מבל גקכמן י כנלפ הלאדם אחר שמונ

 גמלה;ה  בלקלמנותו כמ

 [131]ת עודת תביוע

 ביעותהת תעדו כבהר
[133] 

 ואיות רפיקות בד
[134] 

 ותדמלום מקתש
 [א134]

ות זכת בריעת העמנ
 [135] להלגמ

 להגמ בלנוי מקמי
[136] 

( 51' מס)תיקון 
 2002-תשס"ב

( 51ס' )תיקון מ
 2002-תשס"ב

( 67)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 140)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 י.וינלמ כיםסמ ואה וסד כיודיע למה ומנותלד סת המודעבדם שאה (2)

ום כתשלום התשלף זה כמקבל הגמלה, יראו את סעיי ונה לפשמה למי מלולמה גש ()ג 
 כאי.לז

בן זוגו, רשאי המוסד לשלם את התוספת במישרין לבן  עדויים בתלתוספת ל אי אדםזכ .305
 הזוג, אם בן הזוג ביקש זאת ולתקופה שביקש.

  

ר קיבוץ או חבר מושב בח דו היא משתלמת,דם שבעו הא, אגמלהזכאי ליה הה ()א .306
 קיבוץ או המושב השיתופי, לפי הענין.הזכירות מידי ו, לקשתב פיללה, הגמ לםשיתופי, תשו

ו א ההורה אםשל חבר שנפטר,  לדה או יורם לגבי הג יחולו( א) ןקטיף סעוראות ה ()ב 
 ואקיבוץ הון בל חשע יאה כל החזקתם אםו א ם בקיבוץ או במושב השיתופי,ריהילד מתגור

 .םשם ירשיתופי, אף אם אינם מתגורהשב והמ

 ותית הוצאחצביותר ממצו נושא בע בשר קיבורי שהף צוגמוסד, וב לקצבה אימצא זכנ ()א .307
לויים שהם תושבי ת בה בחלקה לזכאי ובחלקה לגוף הציבורי; היו לזכאיצקה לםבו, תשו תוקזחה

 .ישראל, ישולם להם חלק מהקצבה

 ים לחלוקת הקצבאות,כללים ותנאע חה, יקבוורוהעבודה הת דר ועשושר, באיה ()ב 
וך מנ ושאינה חלק ממנ םלקצבה ישולאי כהקצבאות לסוגיהן, ובלבד שלזוקת ות שיעורי חללרב
 .200לאה כמשמעותה בסעיף מ דייחמקצבת  20% -ל הוושה םומסכ

 טןסעיף קי קבע לפש קצבאותקת הבדבר חלו אותרההות קנות אבתלהחיל י שר רשאה ()ג 
של  הפניהעל פי  דמוסבצא הנמ לקצבה ל זכאיע גםשקבע,  ובתנאים םשינוייבו חלקן, א)ב(, כולן 

 תי.למשמ רדשמ
 

שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה  ילנפטר ב, שה בכסףמלכאי לגהז .308
 (.ג)303עיף ס יריו כמשמעותם בפרק י"א, על אף הוראותשאל

ה המגיעה לו הקצבו י"א, שנפטר בלי שגבה את מלוא ' אים ה', טרקלפי פ בהאי לקצזכ .309
שסיפק  ו תלויים, ישולם למי שיוכיח, להנחת דעתו של המוסד,א שאיריםו ר אחריאישהש ליוב

 םעדם, סכוב שולםלא לו ו יםרותים שהיו חיונישירכים או צה מרה לפני הפטינחרואלזכאי בשנה ה
 ה.פטירה ם האחרונים לפנייד ששת החודשעב הצבהקלה על סכום עי לאש

קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבה לפי פרק ה' ו תלמת למששהיתה ם פטר אדנ (1) ()א. 310
 או גי" קלפחות, קצבת תלויים לפי פרק ה' או פר 50%תה או פרק י"ג בשל נכות שדרג

פרק  ק ט', או הענקה לפיי פרלפ או קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה נכות תקצב
 יההש ימל םולישהמנוח(,  –ת )בסעיף קטן זה וורמהאת קום הקצבאובמת תנהני י"ז

ענק בסכום השווה מ, 238 ףיעסבתו כהגדר ולדיל - זוג אין בןובתו, מובן זוגו בשעת 
 לסכום הבסיסי.

( ישולם ליחיד שנשא בעיקר ההוצאות להקמת 1מענק לפי הוראות פסקה ) (2)
 המצבה של המנוח, בהתקיים שניים אלה:

ימים ממועד פטירת המנוח, ולא  100בן זוגו של המנוח נפטר בטרם חלפו  )א(
 (;1שולם לו מענק לפי הוראות פסקה )

 .238רתו בסעיף למנוח אין ילד כהגד )ב(
 

לפי ק נהמע םולשהגיע לגיל הפרישה, ישחר לאג י" ה' אופרק  יה לפצבבל קפטר מקנ ()ב 
 יף קטן )א(.ת סעוראהו

 

ו קצבת נכות לפי פרק ה' או פרק י"ג, ומתקיימים ל משתלמתה ח שהיתוטפטר מבנ ()ג 
ת וארהו יפשהיה בן זוגו בשעת מותו, שהוא תלוי במבוטח ל מיל םלן, ישולהורטים לפנאים המתה

ו סעיף קטן )ד( אור באמכ קנמע, 238בסעיף  תורדגהכו לילד - רמואג כזו ןב איןוב, 130 סעיף
 יהם:נמבי נק כאמור בסעיף קטן )א(, לפי הגבוהמע

 כך לויים בשללקצבת ת איםכ, אינם זןעניה, לפי טחל המבוש ו ילדוא ן זוגוב (1)
 ה;דעה בעבויהפג נגרמה בשל אל מבוטחה תפטירש

 זוגן לום לבתש
 [א136]

 אווץ יבלום לקתש
 תופי יש בושלמ

 [ב136]

 של בהוקת קצחל
 דוסמצא במהנ זכאי

[137] 
 (60יקון מס' ת)

 2002-"גשסת

 [א137]ב של גמלה חו

יפק שס ילום למתש
 ונייםחיים רכמצ

 [ב137]

 ירהפט רהנק במקמע
 [ג137]

( 75)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 44)תיקון מס' 
 2001-"אשסת

( 66)תיקון מס' 
 2004-ס"דתש

( 75)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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ו משקד יםודשחה 36עד ב, פחותל 50% דרגתהות שצבת נכלקזכאי  יהנפטר הה (2)
 ה;פטירף לוכבת

לפקודת מס  2 ףסעיבמהמקורות המפורטים  וגבן הז לש תעצוהממכנסתו ה (3)
 .צעהממושכר פל הה לכהשוו םסכול עולה עה , בשנה שקדמה לפטירה, אינהכנסה

 

לאה מה ותנכהת מקצב 60% -ל הושוה ה בסכוםהי( יטן )גק יףבסע וראממענק הה ()ד 
 ים במועדים שלהלן:שוו בשני שיעוריםולם , והוא יש36(, כפול 3)ב()130רתה בסעיף גדכה

 ת מחמת הפטירה;כוצבת הנלקהזכות ת ם פקיעע (1)

 (.1קה )פסאמור בה מהמועדה תום שנב (2)
 

בחוק הבטחת  15ירה לפי סעיף זה וכן למענק פטירה לפי סעיף פטכאי למענק זה (ה) 
 ברירה לקבל אחד מהם.ה והכנסה, ביד

 

ת יטי פקודת פשלפם כין בהלימאאו לנ נס הרשמילכו הקנולא ת להמם לגדא ותו שלזכ .311
 .גלהר

  -ח" טודמי ביה, "סעיף זב ()א .312

אף אם עדיין לא  368ף עים כאמור בסהסכ יהםגבנערך לש טוחבי מירבות דל (1)
חייב בן זוגה של אשה  םמושבתשלהביטוח  הגיע זמן פרעונם לפי ההסכם, ודמי

 ה;דיללמענק ת איזכ יאכשה 241פי סעיף מבוטחת לשאינה 

 .תשלומםב טח חייבבוהמ לשעבידו שמ וחיטב ימעט דמל (2)

  - י לקזזשאמוסד רה ()ב 

 יםאחר, המגיעין כל ד ה או לפיק זי חופאחר לם ו תשלוא ות כסףלאנגד גמכ (1)
 מהמוסד לזכאי או לאדם אחר מכוח הזכאי, סכומים אלה בלבד:

 ;וחמי ביטד ()א

 חר;האתשלום ה ון הגמלה אושבי על חכאיבל הזשקקדמות מ (ב)

 יפלת ספווף תירדין, בצכ ות או שלאטעב יאד לזכוסילם המששכומים ס (ג)
ד לעומת המד שלוםיום קיזוז התפני עליית המדד שפורסם לאחרונה ל רעושי

 עות או שלא כדין;טהסכום בשולם בו שועד מה נילפ הרונחשפורסם לא

 נמחקה(.) (2)

ל ע לה אינו מבוטח, דמי ביטוח בסכום העולהם הזכאי , אד קצבהנגיקזז כא מוסד לה ()ג 
 קצבת ילדים. יאה אםציתה, זולת מח

 בוטל(.) ()ד 

, המוסד לא יקזז כנגד התגמול לפי פרק י"ב 281על אף האמור בסעיף זה ובסעיף  )ה( 
(, אלא אם כן הסכים לכך הזכאי 1סכום כמפורט בפסקאות משנה )א( עד )ג( שבסעיף קטן )ב()

 לתגמול.
 

סד או לפי פקודת מס מוו לסתנהכזה על ק ופי חלן שבווחדין ה כאי לקצבהזהגיש  לא .313
 בע השר בהתייעצות עם שר האוצר ובאישורקישהכנסה לפקיד השומה, רשאי המוסד, לפי כללים 

דין וחשבון ה גשהוה או חלקה; ול, כיםועדת העבודה והרווחה, לעכב את תשלום קצבת הילד
 ו.ים שעוכבסכומה תור, ישלם המוסד אמכא

 313תשלום קצבת ילדים לפי סעיף  בוכיעמ עגפנ וצמה עהרוא, 391ף ות סעיראאף הו על .314
המחוזי  טית המשפבלפני ק רעל כך  רון לפקיד השומה, רשאי לערעבשחהגשת דין ו -בשל אי

לו חואמור יור כעור; על ערעב בערשיהמ הייההשומה  ופקידמה, והששבאזור שיפוטו פעל פקיד 
 ים המחוייבים.ויבשיננסה, לפקודת מס הכ 158עד  153 יםת סעיפוראוה

 

דין  לכ יפל ה אוז חוק ילפר חום אשלף או תכסת מל, גיןכדלא ו שות אטע, בסדלם המושי .315
 הוראות אלה: חולואחר, י

אמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת כ ים ששילםומאת הסכת י לנכושאמוסד רה (1)
התשלום ובנסיבות  של מקבל יעורים, כפי שייראה למוסד, בהתחשב במצבושב אחת ובין

( 44)תיקון מס' 
 2001-"אשסת

 [138]שט רגל פו

 [139]זוז קי

( 13)תיקון מס' 
 1997-ז"שנת

( 13ס' )תיקון מ
 1997-"זנתש

( 16)תיקון מס' 
 1997-"זשנת

( 13' ס)תיקון מ
 1997-"זשנת

בת קצם לוכוב תשעי
 [א139] יםילד

 [ב139]עור ער
( 13)תיקון מס' 

 1997-שנ"זת

 [140]ות לאזרת גמהח

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

( 107' ס)תיקון מ
 2008-תשס"ח
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 הענין;

מקבל ם כדין, אא או של ותלם, בטעשיש םכוכל ס חזרתהע ובלתרשאי מוסד ה (2)
 ;ם לבשלום שלא בתות התהתשלום נהג בקבל

ר, בצירוף תוספת לפי וכאמ כומים ששילםסת הא ועאו לתבת י לנכושאמוסד רה (3)
ום החזר התשלום בפועל לעומת המדד יה לפני נם לאחרוסדד שפורמית הילעשיעור 

 דין;כ או שלאטעות ב וםסכהולם בו שש דמועה שפורסם לאחרונה לפני

וסד למי שנושא מה וריבע, ידסמוהשלא לטובת זה  סעיףי קבל לפנתה או שוככום שנס (4)
 .םשלותבמימון ה

 להומי גמשלמן ג': תסי

 )בוטל(. ()א .316

 

 

 )בוטל(. ()ב 

ולמות לפי משה בהמי ששולמה לו קצבה או תוספת קצל כותו שז פטירה מתקעה מחפ ()ג 
ואולם ; תכועה הזקשבו פ חודשו תוספת הקצבה עד תום האבה צא, ישולמו הק"ו יאה', ט' ם קיפר
ו לקצבת אק ה' רפ פיל םויישל הנפטר, גם זכות לקצבת תל חובעד אותו חודש, מכו ם קיימתא

ה והגבה יים או לקצבת השאירים כאמור, הגמלהולתה תבלקצ אילזכ םולתש, י"א רקפ יפל יםרשאי
 :מבין אלה

 האמורות, לפי הענין; םרייצבת השאק או םייוצבת התלק (1)

י פזכות, לה עהש שבו פקתום החוד דלשלמן ע שקצבה שיהתוספת  וקצבה אה (2)
 סעיף קטן זה.

 

  -סוגים מהם  ביהזכאים ובין לג כללגבי  יןקבוע, בל ר רשאיהש .317

 ומועדי תשלומן;ת גמלאו לש שלומןת ןר אופבדבוראות ה (1)

 ת.אומלכר החודשי הרגיל, לענין חישוב גלשבנוסף א סה, שהיכנריסת הפ (2)

, ו כיוצא באלהאים , מבחנים, כלליםאלפי תנ המלה תהיגל ותזכ יכ זהבחוק  בעום שנקמק .318
 תם.אובעו קש תוקנהת שלחילתן ום תת ביכול הזעו, תהיה תחילתה ששנקב וקבעו אייש

מלה לפי פרקים ג' גת לומלה, למעט זכגפת סלגמלה או לתו ותכי זכ זהבחוק  בעום שנקמק .319
פי ביטוח ל ישבה היה מבוטח פטור מתשלום דמופה ו תק, יראחטוביי בתשלום דמ יתתנמוז',  -ו
 .חטוביולמו דמי ש הדשבע קופהתא(, כ)י351 עיףס

  -בה קצתוספת ם א תשולל (א) .320

 ;הבל קצבמקאדם ה שלזכותו ב (1)

 תו של אדם אחד.כוותר בזי אדם אוי שני בנל (2)

 (.1()אעיף קטן )סן נילעבה חשב כקציד לא תעומלת סיג ()ב 

נמצא אדם זכאי לקצבה בעד תקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת קצבה )בסעיף  (1ב) 
הזכאי(, יופחת מסכום הקצבה שהוא זכאי לה סכום תוספת הקצבה ששולמה בזכותו  –קטן זה 

ור, ובלבד שבתקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת הקצבה, התגורר הזכאי עם האדם שלו כאמ
שולמה התוספת, ואותו אדם נפטר בטרם התבררה זכאותו של הזכאי לקצבה; על סכום תוספת 

 , בשינויים המחויבים.315הקצבה שיופחת כאמור, יחולו הוראות סעיף 
 

  -מעת נה אחרת משתוואין כ אםלאדם,  נוא יינתל ()ג 

 ן אחד;זמד פרק עב וק זהח ינות לפשוות צבאק (1)

 חוק זה. יפל םינוש חוטיב יפנד מכוח עאחמאורע ב נות עקשו ותמלאג (2)

ת אח ו לקבלבידרירה הבסעיף זה, ליותר מגמלה אחת, ת הוראו לאכאי, לוז יה אדםה ()ד 
או  הנקבת זקצום במקור בהאמ קתלויים לפי הפר תה' או בקצבלפי פרק ות נכת ב; בחר בקצןמה

צבה ק הפחתת-אי
 לקצבה ת עת זכוקיופ
[141] 

 ( 9)תיקון מס' 
 1996-"ונתש

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 44)תיקון מס' 
 2001-"אסתש

 שלן ומפן תשלאו
 [142]ת וגמלא

 [א142] ותילת זכתח

 [ב142]ות ויירת זכשמ

 [143] לכפ לאותגמ

הצמדת גמלאות 
 2003-ס"גתש

( 120)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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בת צק רועיאו קצבת התלויים כאמור מש תכוהנ תצבק תפחת לאן, ינעה פיל, םיירשא קצבתב
 ר.וכאמ וא זכאי לכךהוד עקצבת השאירים כל  ואהזקנה 

נה, או זיק בתלקיצי אכזה שעם שניתלוי צבתילקכאי (, ז1()קטן )ג יףאות סעורל אף הע ()ה 
בת תלויים ומחצית מקיצבת הזיקנה קיצ ים, יקבלתלוי יצבתקל ה זכאישנעשקנה זיקיצבת זכאי ל

 ות למשתלמתה ייצבה הכוללת שהקה ת משיעורחתפ אשקיצבה זו ל לבדבה משתלמת לו, ויתשה
 תצבי: קהלאין בבוהה מהגה צבהקי זיקנה במלואה ובנוסף לה מחציתבת הקיצ ה לואילו שולמ

 ם.יירקיצבת שאו לויים את
 

  –ו לגבי ול( לא יח)ג יף קטןסעוראות ה ()ו 
 

 ם;דיצבת ילק (1) 

 ;בורהמי קד (2)

 בקשרנכות כאמור  קצבתפרק ה' והזכאי לקבל  פינכות לת בל קצבמקבוטח המ (3)
היתה ניתנת לו אילו א יעלה על הקצבה של לפגיעה אחרת, ובלבד שסך כל הקצבאות

 ;100%ה'  לפי פרק ת נכותוגהיתה דר

 ;דהלי צבתק (4)

 ;62עיף ס יפחד ליושלום מת (5)

 .דעומלת סיג (6)

 ה שבה הוא זכאי לאחד מאלה:ופעד התקב להבטא מילדי כאז דםא א יהיהל ()ז 

 ג'; רקלפי פ יםהמשתלמה מי לידד (1)

 ק ה';פרי לפם מיהמשתל עהמי פגיד (2)

 ;"בפרק י פיול לגמת (3)

כם קיבוצי או חוזה ו לפי הסק חופשה שנתית אחום לפי מיהמשתל שהמי חופד (4)
 עבודה;

 דמי הסתגלות מיוחדים; א(4)
 

בע בצו כתשלום הבא , קהרווחהבודה וועדת הער ו, באישרשהש אחרם ל תשלוכ (5)
 .בצו התנאים שקבע ולפיכפיצוי על הפסד שכר 

 ימים החלים בחודשד בע תגלות מיוחדיםאו לדמי הס הי אבטלדמכאית להזבוטחת מ ()ח 
 .ה, תשולם לה בעד אותו חודש הגמלה הגבוהה מביניהןנקת זלקצבגם  כאיתיא זבעדו הש

 

יה ה, י113י סעיף פאו ל 107ט' מענק לפי סעיף  פרקי לפ ותכנ לקצבת אייבל זכק ()ט 
י רכם ודלפי כללים, מבחני נכות מקצבת הנכות את המענק או חלק ממנו, הכללד רשאי סהמו

 והרווחה. דהת העבועדר ושויאב נקבעוש שובחי

 או י"ג והיא מגיעה לו למפרע בעדי"א רקים ה', ט', פ יה לפבקצזכאי לם עשה אדנ ()א .321
אי המוסד לנכות מסכום הקצבה את שר הכנסה, בטחתוק הפי חלו גמלה לה שולמ השבקופה ת

 םכומסר תוי ינוכהלא בד שלב, ומקצתה ה אוכולה תקופה, בעד אות ה ששולמהסכום הגמל
 .הפוקת התואהקצבה שהיתה מגיעה לו בעד 

רים סדצר המדינה, בהתאם להולא רן )א( יועבטסעיף קב ורה כאמכנושסכום ה ()ב 
 עו.שנקב

 כשהאחדד וטח אחמבבגלל פטירתו של  יםונש דםא ינב ל ידיע נתבעת בהיתה קצה ()א .322
ישתלמו בזכותו של אותו ש ותבאסך כל הקצ להיעא פרק ה' והאחד לפי פרק י"א, לי ובע לפת

ו מבוטח לפי אחד ותזכות איעות בהקצבאות המג ך כלמבוטח על הסכום המרבי שנקבע לס
 .יותר לל לפי הסכום הגדוורים, הכאמהפרקים ה

 םיובעהתכל  לש תויעהתבת לספק אר שאפ ן )א( איקטעיף סת וראהוגלל קום שבמ ()ב 
 םן כל התובעייה בקכל הקצבאות העומד לחלו סךק ולדה כיצד יחבולען אן, יפסוק בית הדיולמב

באות; קצה תתלמומש וזכותשב ם באדםותתל ידתמבו םיכלי של התובעהכל חשב במצבתבה
ך ס ם, ישולותקו חלוקצבאות אסך כל ה תשלום ןניבע בכתב של התובעים ולם אם הוגש הסכםוא
 ההסכם. יפל, קלויח ואאות, הקצב לכ

 ( 5)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

 1996-ונ"שתת"ט 

( 26)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

 [כ127]

 [ב143]ה צבכוי מקני

 ביעותלת יום מרבסכ
 ירים שאויים ותל

[144] 

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 78)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 ק או', י"א או י"ג ולתגמול או למענהים קלפי פר להגמלאחד  מאורע קבזכאי עה (1) (א) .323
וק המשטרה, חוק לחייל, חל פחות חיילים, חוק תגמושם, חוק מיהנכחוק  נקה לפיעלה

דו ביברירה ה   ינה,מדירות הש ח לחוק63 -וז 63ים פיעשירות בתי הסוהר או ס
 ם;מהבאחד  ורלבח

לא ייחשב כתגמול לענין סעיף  יםנכה ( לחוק)אא20ף עיס יפולם למשגמול הת (2)
 קטן זה.

 בחורלדו ביפגיעה ולתגמול לפי פרק י"ב, הברירה י אחד לדמ ןמזרק פ דבעזכאי ה ()ב 
 .אחד מהםב

י אחד החוקים לפלקצבה או  גמוללתרק ט' ופי פל להחד לגמא מאורע עקב איהזכ ()ג 
 ם:מה חדבא רוחבבידו ל ההלן, הברירלהמפורטים 

 ;יםוק הנכח (1)

 ה;טרוק המשח (2)

 ;רהסותי הב ותוק שירח (3)

 ה;ינמדה תשירו וקחח ל63 -וז 63עיפים ס (4)

 אצים;בנמלחמה ה וק נכיח (5)

 ;יםאצהנות פירד וק נכיח (6)

 איבה;ת פעולו עיוק נפגח (7)

 .לחייל ולוק תגמח (8)

בוע בצו כל חוק אחר כחוק שקיימת לקי שארווחה, רוה דהבועה ר ועדתשושר, באיה ()ד 
 ג(.ן )קט עיףס לגביו הברירה לענין

 םחודשי ששהם שה עד תויעטן )ג( תק ( של סעיף8( עד )2י פסקאות )לפבחירה ה ()ה 
 '.ט רקי פלפהנכה  ה שלהיציב ותנכו בעה לראשונה דרגתנק ובשהיום מ

( של סעיף קטן )ג( תיעשה עד תום שישים ימים מהיום שבו 1הבחירה לפי פסקה ) )ו( 
נקבעו דרגת נכותו היציבה לפי פרק ט' ודרגת נכותו הקבועה לפי חוק הנכים, לפי המאוחר 

ור, יהיה הנכה זכאי לבחור אם לקבל תגמולים לפי מביניהם; כל עוד לא נקבעו דרגות נכות כאמ
חוק זה או לפי חוק הנכים, כל אימת שחל שינוי בגובהם של הגמלה או של התגמול החודשי, לפי 

 העניין, ובלבד שלא ישנה את בחירתו יותר מפעמיים.
 

ד הזמן בע הקצבחודשים, לא תשולם לו  שהלועלה משלמלארץ  וץמצא בחנה (א) .324
לשלם את  מוסדהסכמת המוסד; ואולם רשאי השת החודשים הראשונים, אלא בלומש המעלשל

 ולה או מקצתה, לתלויים בו.בה, כהקצ

מצא זכאי לקצבה בישראל, לא תשולם לו תוספת לקצבה בעד תלוי כמשמעותו נ ב() 
)ב(, הנמצאים בחוץ לארץ למעלה 252ובעד ילד כמשמעותו בסעיף  247-ו 201, 200בסעיפים 

ה החודשים האמורים, ערק הזמן שמתום עשרים וארבמעשרים וארבעה חודשים רצופים, בעד פ
 אלא בהסכמת המוסד.

 

והוא זכאי לגמלה בתנאי  הנשימים לפחות במהלך  183( שהה אדם מחוץ לישראל )א א.324
שהוא מתגורר בישראל, לא תשולם לו או בעדו גמלה כאמור, כל עוד לא תמה שנה שבמהלכה 

ימים לפחות, אלא אם כן הודיע למוסד במועד, בתנאים ובאופן שקבע השר  183ורר בישראל התג
 דרותו המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה.יעפת הועל יציאתו מישראל, על תק

 –אות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי הור (ב) 

( 2)א()40לה המשתלמת לפי פרק ג' למבוטח כמשמעותו לפי הוראות סעיף מג (1)
 (;1)ב()-ו

 י"ג;-לה המשתלמת לפי פרקים ה', ח' ומג (2)

 11אות סעיף ורפי הלששהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי הניתן  ימ (3)
 בחוק ביטוח בריאות.

 [145]רה חילאות בגמ

 רץלא ץוחמצא בהנ
[146] 
( 60מס'  וןתיק)

 2002-תשס"ג
( 114)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט

י לתשלום גמלה אנת
למי ששהה מחוץ 

 לישראל
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג

( 101מס'  וןתיק)
 2007-תשס"ח

( 101מס'  וןתיק)
 2007-תשס"ח
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 ים עשר חודשים רצופים.שנ –ה, "שנה" ז ףעיסב (ג) 
 

חוק הכניסה לישראל ב 13( לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף ב. )א324
 ה שלא כדין( בעד תקופת שהותו כאמור.השו –)בסעיף זה 

מלה ונעשה שוהה שלא כדין, יופסק ג אף הוראות סעיף קטן )א(, מי שמשתלמת לו לע (ב) 
 30לו תשלום הגמלה בעד תקופת שהותו שלא כדין לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, החל בתום 

 .ןימים מיום שנעשה שוהה שלא כדי
 

אסר של שלושה חודשים או ו למותשדן א פטבית משל שן די סקפי ר על פאסמצא במהנ .325
 מאסר.ב שהואן יותר, לא תשולם לו כל גמלה בעד הזמ

ותה אל כאילבצע פשע בידי הז ב נסיוןגוע או אציב , אגבהלגממזכה לה המקרה חל )א( .326
ע הפשע צואם בו –לה הגמ ןא תינתל נסיון כאמור או בקשר עמם,או  אה מביצועצתוכ אוגמלה, 

לפי , 62ף יעסי פה ללת גמנתינוחו כשמ די מייבקה לפעילות טרור או בזילאומני  עתוך מנימ
או בידי מי שבעד ילדו ניתנת גמלה לפי סעיף  310בפרק י"א, לפי סעיף או ה' ד'  סימנים

 ם.אותם סעיפיי לפ להמגה ()א( או )ב(, לא תינתן1)ב()74

 

, 1977-תשל"זלחוק העונשין, ה 300נדון אדם למאסר עולם בשל עבירה לפי סעיף  )ב( 
לא תשולם לו קצבה לפי סימן ג' בפרק  – או בזיקה לפעילות טרור אשר בוצעה מתוך מניע לאומני

 י"א.

)ב(, הורשע אדם באחת או יותר מהעבירות -בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו (ג) 
החשוד  ( בהגדרה "עבירת ביטחון" בחוק סדר הדין הפלילי )עצור2)-( ו1המנויות בפסקאות )

, שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות 2006-בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו
טרור, ובשל כך נגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות, יפחית המוסד את הגמלה המשתלמת לו לפי 

 ., ככל שהוא זכאי לאותה גמלה50%פרקים ה' עד ח' או י"א בשיעור של 
 

 –בסעיף זה  )א( .327

 ידיעה כוזבת, בין בעל פה ובין בכתב, או מסמך מזויף; –"מידע מטעה"  

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 414כהגדרתם בסעיף  –"מסמך" ו"זיוף"  

ד מידע הוכח להנחת דעתו של המוסד כי תובע גמלה או מקבל גמלה מסר למוס )ב( 
מטעה, ביודעין, או נמנע מלמסור מידע ביודעו שיש בכך כדי להשפיע על זכותו לגמלה, והמוסד 
החליט לדחות בשל כך את התביעה לגמלה, כולה או חלקה, או להפסיק בשל כך את תשלום 

 החלטת המוסד(, יחולו הוראות אלה: –הגמלה, כולה או חלקה, לפי הענין )בסעיף זה 

 –עה לגמלה במלואה או הופסק תשלום הגמלה במלואה נדחתה התבי (1)

תביעה חוזרת( בעד  –לא תוגש תביעה חוזרת לגמלה זהה )בסעיף זה  )א(
ימים מהיום שבו הודע לתובע הגמלה או למקבל הגמלה על  90תקופה של 

 שקלים חדשים; 400החלטת המוסד, אלא אם כן שילם למוסד דמי טיפול בסך 

חודשים קלנדריים מהחודש שבו  24ת בטרם חלפו הוגשה תביעה חוזר )ב(
הודע לתובע הגמלה או למקבל הגמלה על החלטת המוסד, תופחת הגמלה 

; היתה התביעה החוזרת 25%המשתלמת בעד התקופה הקובעת בשיעור של 
לגמלה שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, תופחת אותה גמלה בשיעור 

שלושת החודשים הראשונים שלאחר  –האמור; לענין זה, "התקופה הקובעת" 
 הגשת התביעה החוזרת שבעדם זכאי התובע לגמלה;

יחולו  –נדחתה התביעה לגמלה בחלקה או הופסק תשלום הגמלה בחלקו  (2)
(, וכן תופחת הגמלה המשתלמת בעד שלושת 1הוראות פסקת משנה )א( של פסקה )

לענין גמלה שאינה , ו25%החודשים הראשונים שלאחר החלטת המוסד בשיעור של 
 תופחת אותה גמלה בשיעור האמור. –משתלמת בעד תקופה מסוימת 

לענין סעיף זה יראו כתביעה חוזרת גם תביעה לגמלה זהה, שאינה בעד התקופה,  )ג( 
שלגביה הוגשה התביעה שנדחתה בהחלטת המוסד או שבעדה שולמה הגמלה שתשלומה הופסק 

 בהחלטת המוסד, לפי הענין.

 [147]יר אס

לל בג להילת גמלש
 [148]פשע 

( 50ס' )תיקון מ
 2002-תשס"ב

( 95)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 116)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 139)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 מסירת מידע מטעה
( 79)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

לת גמלה ילש
 משוהה שלא כדין

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 139)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 95)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 139)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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טת המוסד תתקבל לאחר שניתנה לתובע הגמלה או למקבל הגמלה, לפי הענין, החל )ד( 
 הזדמנות לטעון את טענותיו.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של תובע הגמלה או מקבל  )ה( 
 הגמלה.

בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור  1-()א( יעודכן ב1הסכום האמור בסעיף קטן )ב() )ו( 
בינואר  1המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני  עליית

 של השנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש הקרוב.
 

 שיצד שליד עות נגבימן ד': תסי

לשלם גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד ד סת המוא שחייב רהיה המקה ()א .328
, כיםדר תונותאעי גים לנפוייצפ ודת הנזיקין, או לפי חוקפקשלישי לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי 

י וצשלישי פיצד  ותאווע מלתב 343 ףסעילפי  יד שאושר לכךבעמאי המוסד או ש, ר1975-תשל"ה
יר מעביד למוסד את הסכום ששילם המוסד לפי זחה. המלעתידים לש הםש או מוה ששילמלהגעל 

, או שילם מעביד לעובד דמי פגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה לפי הוראות 94הוראות סעיף 
סד ולמ חזרהוש כוםסהעד בי ע מאותו צד שלישי פיצוולתב, ד או המעבידסהמו אותו סעיף, רשאי

 ר.ואו ששולם לעובד בידי המעביד כאמ

ע ייט כל פעולה סבירה כדי לסקויב להושיט כל עזרה ולנחיוק זה ח לפי להגמזכאי לה ()ב 
 ימןס יפסד לומת הויוזכב לפגוע הלולפי סימן זה, ולא יעשה כל פעולה העל תוכוז וסד במימושלמ
איסור לפי סימן זה, או לא עשה את המוטל עליו  עלר הזכאי לגמלה עב; השולמנוע בעד מימ או זה

 .צתהמק ו, כולה אהגמללול ממנו את הזכות לפיו, רשאי המוסד לשל

לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד המדינה, או נגד עובד שלה בשל מעשה  (1) )ג( 
שעשה תוך כדי עבודתו כעובד המדינה, למעט תובענה בשל נזק גוף כתוצאה מתאונת 

 דרכים;

או נגד עובד  לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד מוסד רפואי או נגד קופת חולים, (2)
 שלהם, שעילתה היא טיפול רפואי במסגרת המוסד הרפואי או במסגרת קופת החולים;

(, חייב בית משפט את המדינה, מוסד רפואי, 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)
קופת חולים או עובד שלהם לשלם פיצויים לזכאי לגמלה, במסגרת תביעה לפי פקודת 

של מקרה כאמור בסעיף קטן )א(, יופחת סכום הגמלה הנזיקין, שהגיש אותו זכאי ב
 שחייב המוסד לשלם בשל המקרה האמור מסכום הפיצויים;

 –בסעיף קטן זה  (4)

 ;1996-לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"טיפול רפואי" 

, שבבעלות 1940לפקודת בריאות העם,  24כהגדרתו בסעיף  –"מוסד רפואי" 
חולים או רשות מקומית, או מוסד רפואי שהוא תאגיד שהוא מוסד הממשלה, קופת 

 לפקודת מס הכנסה; 9ציבורי כמשמעותו בסעיף 

 לפקודת הנזיקין; 7כהגדרתו בסעיף  –"עובד המדינה" 

 ;1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 2כהגדרתה בסעיף  –"קופת חולים" 

, 1975-געי תאונות דרכים, התשל"הכהגדרתה בחוק פיצויים לנפ –"תאונת דרכים" 
 שמעורב בה רכב של המדינה.

משרד האוצר יעביר למוסד, מדי שנה, את הסכום הקבוע לגבי אותה שנה בתוספת  )ד( 
( 1שבלוח ט"ז, לפיצוי בשל מקרים כאמור בסעיף קטן )א(, שחלות עליהם הוראות סעיף קטן )ג()

 2009בינואר  1בינואר, מיד שנה, החל ביום  1-ב(; הסכומים הנקובים בלוח ט"ז יעודכנו 2או )
ואילך, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור, לעומת המדד שפורסם 

בינואר של השנה הקודמת; השר ושר האוצר, רשאים לשנות, בצו, את  1לאחרונה לפני יום 
 הסכומים הנקובים בלוח ט"ז.

 

 לזקוף סדאי המורשכאמור, ם יפיצויון שבח עלתשלום  שיישלד צמ לשקיב להאי לגמזכ .329
עה ממנו; הוראות סעיף זה יגמה הלחשבון הגמ לע םומאותו תשל 75% -ר מיות כום השווה ללאס

 .330ח סעיף ומכ הלא יחולו על פיצויים ששולמו לזכאי לגמל

 [ 150]ה יעות לתבזכ
( 14ס' מתיקון )

 1997-"זשנת
( 44)תיקון מס' 

 2001-"אשסת
( 79)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

יים צויפת פיזק
 [151]לה גמשבון הלח

( 102)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 102)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 םיחד עה בררהת וזי ותביעה לישצד ש נגדיים וצילפתביעה ה מלכאי לגגיש הזה ()א .330
יים פיצומסך כל ה 75%על  עולהלסכום ה אייהיה המוסד זכ לא)א(, 328סד לפי סעיף מות היעבת

אי כיים(, והזוכל הפיצ סך -המגיעים מהצד השלישי למוסד ולזכאי לגמלה כאחד )בסעיף זה 
 ה.רלית כאיזיהיה  הלגמל

 ית הזכאביעת גשהוהא ל באותה שעה)א( ו328ף יסעלפי  סדעת המוביוגשה תה ()ב 
ר; לא עשה כאמוהגשת תביעתו על  ד לזכאי לגמלהסומישי, יודיע הלשהים נגד הצד ויציפללה גמל

ן תדין שני בעקבות פסק הגב דה, והמוסבין דהזכאי לגמלה היה בעל ש ילב העיבתה הרכן והתבר
 .ףעודה םוסכלגמלה את ה סד לזכאיומה םם, ישלייוהפיצכל  מסך 75%ל ע העודף וםבתביעה סכ

 השגוה ה לאשע התובא, וגד הצד השלישינ יצוייםלפתביעה ה לגמל יאכזה גישה ()ג 
אי זכהא יהו, תביעתודיע למוסד על הגשת ה הלמגל יכאהז(, וא)328סד לפי סעיף המו יעתבת
 ביעה.תה תנפסקו באושים ייצופל הכסך מ 25% -פחות לללה זכאי גמל

 רשפאזמן סביר שיך ות ם,ורשר אדוב חלישג( ת) -וב( ) יםקטנ יםיפבסע וראמה כעדוה ()ד 
 .הלמגל יאוהזכוסד מה ותיעיון מאוחד בתבד

שלם גמלה לפי חוק זה משמש גם עילה לחייב את ל המוסד אתשחייב ה ה המקרהי .331
הצד  יההי , לאיןקודת הנזיה לפי פקכאי לגמלהמעביד, נוסף לצד שלישי, לשלם פיצויים לז

יף עס יצויים שהצד השלישי חייב בו לפיום הפשלבתף עביד להשתתהממ ועלתב איישי זכשלה
ה יך שבו הבסטן קיו ים האמורייצופדה האמורה, וסכום הלפקו 84הוראות סעיף אף  )א(, על328

 .ף זהות סעיהוראולא איל הפיצויים וםת בתשלפוחייב כהשתת דהמעבי

 כזכות הנובעת מחוזה.לה גמם יארון יקיודת הנזקפל 86 יףנין סעלע .332

 ון קצבאות.היו הוראות בדבר ועהשר לקב איזה רשן סימ ניןלע .333

 חי ביטודמק ט"ו: פר

 ותליאות כלורמן א': הסי

  - פרק זהב (א) .334

 משתלמים דמי ביטוח; יומן שלפז פרק -ום" שלקופת ת"ת 

 י ביטוח.דמתשלום ל ועדמ - ם"לוועד תש"מ 

 ו עלהחלטת הכנסת אב וק אגם את מי ששכרו נקבע בחוד ם כעובאיזה רו רקענין פל ()ב 
 תשלום השכר רואים כמעבידו.יב בפיה, ואת החי

 דמי ביטוח אימהות. ודראל ישתלמו בעשי בתושו נאיש מאיצע ובדע וא בדעו( )א .335

 ם.למו בעדו דמי ביטוח ילדישת( י1)א()65יף סעדרתו בהגבוטח כמ ()ב 

 .הבודדו דמי ביטוח נפגעי עבעשתלמו ' יפרק ה פיבוטח למ ()ג 

 תאונות. דמי ביטוח נפגעידו עבשולמו ' יק ופר יפבוטח למ ()ד 

למעט בעל שליטה בחברת  158בסעיף ש טחבומ רתגדלה( 1ה )סקפ פיבוטח למ ()ה 
 תלמו בעדו דמי ביטוח אבטלה.ישמעטים 

ו דמי עדלמו בשתרק ח' למעט בעל שליטה בחברת מעטים יפ טח לפיבוובד המע ()ו 
 .גידאתק רופייטת רגל ובפשבם דיבוע תח זכויווביט

 כות.וח נטדמי בי ועדב למותש' ירק טפ פיטח לובמ ()ז 

 בעדו דמי ביטוח סיעוד.ו ישתלמ ודוח סיעיטבוטח במ ()ח 

 238רת בית ואלמנה בת קצבה כהגדרתן בסעיף עקלמעט  "אפרק י פיבוטח למ ()ט 
ג'  פרקי לפ םבוטח גמוא שהן בי, רים ודמי ביטוח אימהותאיישתלמו בעדו דמי ביטוח זקנה וש

 אינו מבוטח לפיו.שובין 

 .ות זו מזוורעה גז ת סעיףאוין הורא ()י 
 

קבע השר תחומים אחרים לתקופת א ל כל חודש, אם לש וופיים בססתשלום תת תקופת כל .336
 בין לסוג מבוטחים.תשלום, בין לכל המבוטחים ו

ד מציים צווקת פיחל
 [152] ישליש

ד לצ חב ידן המעבאי
 [153] ישליש

צויי פיין נלה לעגמ
 [154]קין זינ

 [155]וון  הי

 '[]ח

 [156]שנות  פר

 [157]ד סוראות יהו

 (7ס' מתיקון )
 1996-ונ"תש

ופת תקומה של תח
 [158]ם ולשת

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג
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לענין עובד הם אחוזים כאמור  335שיעורי דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף  (1) )א( .337
 בלוח י', מהכנסתו החודשית.

לענין מבוטח אחר הם אחוזים  335שיעורי דמי הביטוח השנתיים לפי סעיף  (2)
רך תשלום כאמור בלוח י',  מהכנסתו השנתית כשהיא מחולקת לתקופות שנקבעו לצו

 מקדמות.

 וחיטי הבדמיעורי ת בצו את שי לשנושאכנסת, רשל הכספים ה ועדתר שר, באישוה ()ב 
בדים בפשיטת רגל ובפירוק עות יולענין זכו חוטיהבשיעורי דמי י אולם שינו, וח י'בלו יםהאמור

 האוצר. רכמת שסהב - דסיעו חטובי עניןלהאוצר, ו ם שרחר התייעצות עאל תאגיד ייעשה

, יחסי ןח סעיף קטן )ב(, ישונה, באותה דרך ובאופכוונה שיעור דמי הביטוח מש ()ג 
 (.)ג342סעיף  פיל דבושל ע רומשכ כהינביד עשמ יטוחהבמי יעור דש

 

 וטל(.ב) .338
 

 וטל(.ב) .339
 

 –ם דה הוח נפגעי עבויטבענף בח י ביטודמיעורי ש ()א .340

 בלוח י' ובסעיף  4רט פב כאמור – איבד עצמוע בד אווע ח שהואוטגבי מבל (1)
337; 

ביטוח שקבע השר, ובלבד שלא יעלו על  מיעורי דשי –ח אחר וטגבי מבל (2)
 .337 בלוח י' ובסעיף 4ר בפרט מוהשיעור הא

 

 ענין סעיף זה.ל הימות בדבר חישוב ההכנסשלראות מהולקבוע י שר רשאה ()ב 

ישראל ב ושת ונאיאזור וב ח אימהות לגבי מי שמתגוררוטיבף בענח ביטו ימד רייעוש ()ג 
בלוח י'  1מהשיעור האמור בפרט  70%, יהיו בשיעור של 378ף בסעיהכל כהגדרתם ור, וזבא

 .337ובסעיף 
 

 

הכספים של הכנסת, לקבוע ת עדו השר, באישור יאשר 340-ו 337ם פיות סעיראאף הו על .341
ו מהכנסתו של מבוטח שהוא עובד עצמאי אחלק ביטוח לגבי  דמי ים מופחתים שלרועבצו שי

ל תים ערים מופחחיל שיעושהוא עובד, או של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, או לה
הוראות לפי סעיף זה, שהיו בתוקף  .בצו עשיקב םלה על סכותע לאר שמווטח כאבמשל סה נהכ

( לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים 2006בינואר  1לפני יום א' בטבת התשס"ו )
 60% שכר הממוצע, יחולו לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים עלמחצית ה על

 מהשכר הממוצע.
 

ום לבתש יםבימאי, חיצובד עעבד ואינו ווטח שאינו עמבצמאי, וע א עובדהובוטח שמ ()א .342
ת יבינה חיא ותה אשת מבוטחהימכוח  בדם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלמעצ דח בעביטומי ד

 טוח.בידמי ה וםבתשל

 םוטח עובד אצל מעבידיהמב יהטוח בעד עובדו; הבים דמי לויב בתשחימעביד ה ()ב 
חולו טח י, ועל המבוודמעבי היה דבלבאת דמי הביטוח כאילו הוא  םהמ דחאישלם כל  םינוש

 )ה(.-ים קטנים )ד( וסעיפהוראות 
 

ט(, ו )א)א(, )ד(, )ה(, )ז(, )ח( 335יף עובד לפי סעד עבים שתלממוח ביט דמי היו (1) ()ג 
טוח ביה מילמים דתשמ היפההכנסה שלמ םזיחורו של העובד אכמש מעבידינכה ה
 ;337 ף' ובסעייוח בלכאמור 

 

ה ו מגיעהזמן שבעד ורים בעדוזים האמאת האח דוכר עובמשינכה  לאמעביד ה (2)
 –שנים בגבר, ובאשה  70ובעד הזמן שלאחר הגיע המבוטח לגיל  נהצבת זקק למבוטח

, בכפוף להוראות 1לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'
ד הוא שוטר ובבת זקנה, ואם הע(, אף אם לא מגיעה למבוטח קצ2)ב245סעיף 
ר, לא ינוכה ההסו ק שירות בתיובח וותמעמשכאו סוהר  רהשטהמ ותו בחוקעכמשמ

ביטוח ה ית מדמהפחיאי לשד ריבמעה םולאח י'; ולול 6 פרטר במוכא ירם הניכוכשמ

 טוחבי יר דמעושי
[159 ] 

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת

געי נפ חי ביטודמ
 ימהותואה ודעב

[160] 
 ( 37)תיקון מס' 

  2000-"סתש

( 20)תיקון מס' 
  1998-"חשנת

 ( 37)תיקון מס' 
 2000-סש"ת

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 חתיםפמועורים שי
 [א160]

( 25)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 וםלשבת ייביםהח
 [161] חי ביטודמ

( 12)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

 ( 37תיקון מס' )
 2000-ש"סת

( 20)תיקון מס' 
 1998-נ"חשת

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 48)תיקון מס' 
 2002-"בשסת
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 .הוראה זו בחוקא ולליאו של העובד כרשמ ם שהיה מנכהומיכהס תב בהם איחי אשהו

וח הסכם מכת למחדת המשווזקנה מי לתגמת רבול -ה" קנת זצבק, "סקה זובפ   
 .9 יףסעי לפ

 

 :ו הוראות אלהלגביו ולנים, יחשו םידיבמעצל א דובח עוטיה המבה ()ד 

חודשית הכוללת של המבוטח מכל מעבידיו ה והכנסתמ שנוכה וםיה הסכה (1)
מהכנסתו  ו לנכותיל מעבידכהיה על שהניכוי בפועל(, נמוך מהסכום  -)בסעיף זה 

דמי ביטוח   -י מעביד אחד )בסעיף זה ידלו על ה ו שולמילוללת, אהכית דשהחו
 הביטוחדמי ן בפועל לבי וייכהנחייב בתשלום ההפרש שבין ד מתואמים(, יהיה העוב

 ם;תואמיהמ

יהיה העובד  -ים תואממי הביטוח המום דמסכבוה על גפובי יכום הנסכו היה (2)
 תואמים.מה חוטיין דמי הבבל, לעופזכאי להחזר ההפרש שבין סכום הניכוי ב

 

  -ם ומועדים בדבר ליאים, כלתנלקבוע י שר רשאה ()ה 

 ף;נוסד מעבי לצא בדל היותו עוע סדמולו מעבידול לדווח בדת עוחוב (1)

 טוחיבהם דמי סכו ביןל, לי בפועיכונסכום ה יןשברש פההל זר שהחו שלום את (2)
 מתואמים;ה

 ל הכנסתעבלוח י',  ח בשיעור החל, לפי טור ד'טודמי בית ד לנכוביובת מעח (3)
 60%על  העול עובד שאינהה מהשכר הממוצע, גם מהכנסת 60%לה על ועובד הע

 ף;יד נוסעבאצל מ קסמוע העובד םצע, אהממו כרשהמ

 ילוח י', לפ' בנקובים בטור דים הביטוח בשיעורי י דמוניכר ד בדבוסהמ רישוא (4)
ות כלנ דיבמע תבוח דבר(, וכן ב3שנקבעו לפי פסקה ) תוארוהבשונה מה, יןנעה

 .דוסור המי ביטוח בהתאם לאישדמשונים,  םידיבק על ידי מעסמועהת עובד סמהכנ
 

ים פורטמקורות הממהו, סתכנה בילגא יחולו , לעצמאי בדעו גם ואובד שהע (1) ()ו 
דמי הביטוח החלים לפי לוח י' על חלק  ירועיש, מס הכנסה תדקופל( 8)-( ו1)2בסעיף 

ר שיעו -מהשכר הממוצע )בסעיף זה  60%ההכנסה של עובד עצמאי שאינה עולה על 
 (;חתמופ

  ם בסעיףיטרהמפו תורוהמקפלוני, מ ודשבח, מורבד כאועשל  הסיתה ההכנה (2)
ל השיעור המופחת, על חוצע, יהממומהשכר  60%-מ הוכ, נממס הכנסה תד( לפקו2)2

השווה , הרומדה האו( לפק8)-( ו1)2ף יבסע םיורטפמסכום הכנסתו מהמקורות ה
 60%לבין ( לפקודה, 2)2יף עבס טיםמפורהות רש שבין הכנסתו מהמקורההפ לסכום

 ;מוצעהמשכר המ

 .הז סעיף קטןצוע יבלין תקנות תקלהרשאי  חהוהרוו הדר העבוש (3)
 

 340ישר לכך ישלם דמי ביטוח מופחתים לענין סעיף שאמעביד י כ 12קבועל ר רשאיהש .343
 ם אלה:יאנבו ת אוכפי שיקבע, ובלבד שנתמל

 ;יםבדעות ות חמש מאופחל ידוא מעבה (1)

ד ר בעם לעובדים שכלשל ו חוזה עבודה,א ייבוצק ק, הסכםחובתוקף ב, וא חייה (2)
אינו קטן  שכרהך כל ס, ו92סעיף  יבודה לפעפגיעה ב הזמן שבעדו משתלמים דמי

 (.עהיגי פמתמורת ד -גיעה )להלן פי הממד

 וחמי ביטד ןנינסה לעהכמן ב': סי

שבו  שדובח 1 -בד את הכנסתו בעד החודש שקדם לוע לש שיתודתו החסנכהכ ראוי ()א .344
  -( לפקודת מס הכנסה; ואולם 2)2רטים בסעיף המפוהמקורות ום, מהתשלחל מועד 

במפעל האגודה, תוערך הכנסתו בהתאם ד העובפית שיתוודה ר אגא חבם הוא (1)
 להוראות השר בתקנות;

את  ותסנאו כהכ, יר1עיף בס רוב כאמרושל קל פעעובד במה המשפח בןא הום א (2)

                                                      
12

 .2471עמ'  5.4.2006מיום  5515מס'  י"פ תשס"ור'  

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 12)תיקון מס' 
 1996-זנ"תש

( 12)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

( 12)תיקון מס' 
 1996-"זנתש

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 פחתיםמו חי ביטודמ
[162] 

תו נסשוב הכחי
 בדעו שלית שודהח

[163] 

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5515.pdf
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 .וא ממלאומו הת מקשל אדם שא וסתנכהכ יםאור והיהסכום ש

 עובאי לקשר, רווחההו   ת העבודהועד שורובאי צראור הם שעצות עיישר, בהתה ()ב 
בעקיפין לעובד, ו וספים של תשלומים, טובות הנאה או קצובות שנתן מעסיק במישרין אנ םסוגי

 זה. יףעס עניןל הסנכהשייחשבו כ, הסנכקודת מס הפ פיל החייבת במסה נסהכהמהווים 

 עיף זה.לענין ס ימות בדבר חישוב ההכנסהשלראות מהוקבוע לי שר רשאה ()ג 

( 1ים בפסקאות )ורטפסתו מהמקורות המנשנתית את הכה הכנסתוכ י יראומאובד עצע (א) .345
מאי יראו כהכנסתו השנתית עצד ובבד ואינו עעוו יני שאומקודת מס הכנסה, פל 2סעיף ( של 8) -ו

מי ד מיםשתלעדה מבש ת המסנבש -ל והכהאמור,  2ף יבסע ורות המפורטיםקמהאת הכנסתו מ
 גת ההכנסה.שצאות הקשורות במישרין בהנוכו ההוטפת(, ולאחר שהשו השנה -להלן ח )וטהבי

 ורמאכ הנסשל ההכ יתפוסה העל פי השומע ביקת תטפנה השובשהכנסה ה (1) ()ב 
ההכנסה  -לן ה )להפקודת מס הכנס יפם וזיכויים לייוכינ נה לפני כל פטור,שלאותה 

 ה:אלכומים ס בהפחתתומה(, בש

יף עבניכוי מההכנסה בשומה לפי ס תריםיל המוקבמס מו ביטוח מיכומי דס ()א
 נסה;כהמס  תודפקל א47

 ;נסההכס מ תדוקפל( 1)ב()47עיף ס לפי ויר בניכותכום שהס (ב)

דמי  ןשבוחמקדמות על  וולמשסופית כאמור יה רכה שומנעוד לא ע ולם כלוא
מי ה כדין דנות, ודין המקדמות לענין חוק זתקקבעו בשנוראות להתאם בהח הביטו

ל שנות סה שהכללים שלפיהם תקודם הכנו יםנאביטוח; בתקנות כאמור ייקבעו גם הת
 .תפטות בשנה השך תשלום המקדמוורלצת, נוקתב העבקשני כפת, ודמקו םכספי

 דין שהגית לתקנוה פיל וא חייב עוה ראמוומה כש לוכה נערח שלא וטגבי מבל (2)
 תלהוראו ףכפובלפי הדין וחשבון של המבוטח  כנסהע ההתיקבעל הכנסתו,  וןבשוח
 בעמכן, תיקר אחל חטהשומה למבוה כערנ אםם ולוא, 359 עד 357 -ו 347 פיםיסע

עה קבי שבון או על פיחו הדין יפ לע םלישש םימויראו את התשלו על פיה תוסנכה
 .ותדמקמכ 358ו א 357ם יעיפמכוח ס

  -ע ביקשר ה (3)

א( לפקודת )145כמשמעותה בסעיף  תיעצממה ושהם פילים שלכלנאים ות ()א
 סופית; ומהשכ(, תיחשב עצמית המוש -)להלן ה סמס הכנ

טפת, שלפיה שולמו מקדמות ובשנה הש הב ההכנסשבהן תיחשסיבות נ (ב)
 .ופיתה סלפי שומ ההכנס(, כ2או )( 1) תוכאמור בפסקא

 התברר כית על פי השומה הסופית כאמור, וינומס פל תנסה לשנכהה הבעקנ (1) ()ג 
י ם לפשהמבוטח היה חייב בתשלומח טובימי הדום כמס קטן םסכובשולמו מקדמות 

 שרפר ניכוי הדמי הביטוח, לאחש פרה את םלשל ביחיח וטמבהה היי, אותה שומה
י פרשות הרב, לרופית כאמוהס השומעל בסיס הדש חגמלה שחושבה מ לשגיע במה
 ;וחטבידמי דין דינם יהיה כ, וםהעלידה מצה

לה ל גמשב פרש המגיעש דמי הביטוח, הפרישוב הלחכללים ע שר יקבה (2)
לב לדרך  הם, בשיםליע הדמהצהפרשי הו יתופסהבסיס השומה על  דשחמ שחושבה
ללים ; בכםלומוראות לתשוה םמס, וכן מועדי תנותה שא ךלהמב תומדקמהתשלום 

 ר מתשלום הפרש דמי ביטוח;טואים לפתנלקבוע ר י הששאר רכאמו

( במועד שנקבע 1נדרש לשלם לפי פסקה )ש הסכום אתמבוטח ה א שילםל (3)
 .364ף יעס תאוזה הור וםכס לע (, יחולו2קה )פסלתשלומו לפי 

ת מס שנקבעה לשנה סהכנ יחולו גם על( 3)א()362 ףי( וסע)ג ף קטןעיוראות סה ()ד 
 מה עצמית.י שופ נית עללופ

ו ואף לא נקבע תכנסהאמור ולא הגיש דין וחשבון על כ ו שומהל נערכה לאבוטח שמ ()ה 
 ירעזמה םוו היתה הסכתלו הכנסאיכ המדמק, ישלם 357ף עילסם אתמי ביטוח בהע כדהסכום המגי

ייב ח ת שהואמוה המקדונלאחרחושבו  הפי ה שעלהאחרונ הכנסלוח י"א או ההב ולגבי רומאה
 .יהןנגבוהה בי(, לפי ה1)ב() מור בסעיף קטןת כאיא מקודמכשהן, בה

 תאוורע הוקב, להרווחהו  בודהת העדעו שר, באישורשאי הר יף זהסעלפי תקנות ב ()ו 

 וסתנכה שובחי
וטח מב לנתית שהש
 [164] ראח



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

106 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

  -לגבי  תדווחמי

קודת א לפ130ף יעבס חשבונות כאמור יסץ פנקחובמטבע ל אי לנהרשבוטח המ (1)
 כאמור;נות בוקסי חשפנה לפי בעסה שנקנסה, והכנכהס מ

 יו;עלל חוות לילות עליו או עשוח)יא( 351יף סער לפי טוראות פהובוטח שמ (2)

הם, י חלק מב( או לג2ו )( א1) תואקסבפכאמור  יםחטובמהגבי כלל ל בעויקיש ר יכולמונות כאתק
 מהם. םיוגסת שונות לגבי וארו הועבקיישויכול 

 –בסעיף זה  (אא. )345

לפקודת מס הכנסה רואים אותה כהכנסה לפי פסקאות  102 יףעס יפלש, הסנכה –"הכנסה"  
 ;הורהאמ קודהלפ 2( בסעיף 2( או )1)

 )א(;342לפי הוראות סעיף ח טוביי דמי שלומתב בישחי ימ –ד עצמו" עב םיב בתשלו"חי 

 נסה.כה סמ תלפקוד 102וב במס לפי הוראות סעיף חיל עבקנש דעומה –"מועד חיוב"  

 ובד אוהע של וסתשל חייב בתשלום בעד עצמו, יראו אותה כהכנו הכנסה של עובד א )ב( 
, במועד החיוב במס שנקבע לפי הוראות סעיף יןהענ יפלעצמו, ד עב שלוםב בתנסתו של החייהככ

יהיה מעבידו של העובד מי שהיה מעבידו ( א)342לפקודת מס הכנסה, ולענין הוראות סעיף  102
 ת מס הכנסה.לפקוד 102אה כמשמעותה בסעיף צקהה תעב

נסתו ש לראותה כהכ)ב( יהוראות סעיף קטן  שלפינסה א(, הכ)344יף לענין הוראות סע )ג( 
 .353-ו 352יחולו ההוראות שנקבעו לפי סעיפים ה ז יןית, ולענשתו החודסבד, תיווסף להכנעוהשל 

י חה רשאי לקבוע תנאים, מועדים, כללים והוראות לענין תשלום דמשר העבודה והרוו )ד( 
 .ביטוח לפי סעיף זה

 פקע(.)ה( ) 
 

קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד  –ב. )א( בסעיף זה, "פנסיה מוקדמת" 345
מוחלטת או או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה 

 חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

מבוטח( שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, חייב  –מבוטח לפי פרק י"א )בסעיף זה  )ב( 
בתשלום דמי ביטוח ממלוא סכום הפנסיה המוקדמת המשתלמת לו, בכפוף להוראות סעיף קטן 

(, כקבוע 2)א()337מסכום הפנסיה המוקדמת יהיה, על אף הוראות סעיף )ג(; שיעור דמי הביטוח 
 בטור האמור. 6בטור ד' שבלוח י' לענין ניכוי משכר עובד, למעט השיעור הנקוב בפרט 

עלה סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח על ההפרש שבין ההכנסה  (1) )ג( 
חייבות בתשלום דמי ביטוח, המרבית הקבועה לגביו בלוח י"א לבין שאר הכנסותיו ה

יובא בחשבון, לענין תשלום דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זה, סכום הפנסיה 
 המוקדמת שאינו עולה על ההפרש האמור.

פחת סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח מההכנסה המזערית הקבועה  (2)
וה להכנסה בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זהמסכום השו 3בפרט 

המזערית האמורה, ובלבד שיאן למבוטח הכנסה אחרת שבעדה משתלמים דמי 
 ביטוח.

מי שמשלם פנסיה מוקדמת ינכה את דמי הביטוח לפי סעיף זה מהפנסיה המוקדמת,  )ד( 
 .353במקור, ויעבירם למוסד במועד התשלום החל לגבי עובד לפי הוראות סעיף 

מוקדמת שהוא גם עובד או עובד עצמאי, לא יחולו  מבוטח שמשתלמת לו פנסיה (1) )ה( 
לגבי הכנסתו מפנסיה מוקדמת שיעורי דמי הביטוח החלים לפי לוח י' על חלק 

שיעור  –מהשכר הממוצע )בסעיף קטן זה  60%ההכנסה של עובד שאינו עולה על 
 מופחת(.

( בחודש פלוני, מהמקורות 1היתה הכנסה של מבוטח כאמור בפסקה ) (2)
מהשכר  60%-( בפקודת מס הכנסה, נמוכה מ8)-( ו2(, )1)2רטים בסעיף המפו

הממוצע, יחול השיעור המופחת על סכום הכנסתו מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום 
 מהשכר הממוצע. 60%ההפרש שבין הכנסתו מהמקורות האמורים לבין 

ללים, השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע כ )ו( 

שעה )מס'  ראתוה
 2002-ב"שסת( 4

( 56' סמ ןוקית)
 2002-ב"סשת

הכנסה מפנסיה 
 מוקדמת

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 82)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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תנאים ומועדים שיחולו לענין תשלום דמי הביטוח לפי סעיף זה וחישובם, לרבות חובת דיווח 
 וניכוי דמי ביטוח מפנסיה מוקדמת, ורשאי השר לקבוע כאמור הוראות השונות מהוראות סעיף זה.

 

 ביטח אותו על פי בקשתו, יראו כהכנסתו השנתית וסדי שהמ, מ345ף ות סעיראאף הו על .346
 נקבעה בתקנות.את ההכנסה כפי ש

ועבר מאחד י, מאעצהיה עובד ולא עובד  לאמאי או שעצעובד  אועובד  יהוטח שהמב .347
י דמהסכום המגיע כ את עוכך לקבו להנמי סדי שהמואשלמשנהו, רשאי פקיד גביה ר יםוגהס
 ום מקדמות.לשתבלומם או בתש בפת התשלום ולחייוח על בסיס מקור הכנסתו בתקטובי

ם שבון סכובח ואלא יב 335ה מהוראות סעיף לפי הוראם משתלמיה ביטוח מיענין דל ()א .348
 לפי האמור בלוח י"א. בלי המתקרבל הסכום המע להעוטח הבוהמל ההכנסה ש

 

, לא תובא בחשבון ההכנסה של 335לעניין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראת סעיף  (1)א 
ד או לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה מעבודתו כעוב 2מבוטח מהמקורות המפורטים בסעיף 

ואינה עולה על סכום השווה  350כעובד עצמאי, אשר אינה פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 
 מהשכר הממוצע. 25%-ל

ו אינה מגיעה לסכום המזערי האמור לגביו בלוח שהכנסתסה או כנה אין לובוטח שמ ()ב 
 ום המזערי האמור.כהיתה הס הכנסתו ווח כאילטי"א, ישתלמו בעדו דמי הבי

ם ייערמזים הומסכה תא ונות בצרשאי לשת, כנסה שלכספים ה ר ועדתשושר, באיה ()ג 
 .וח י"אבלהאמורים 

יתה ביטוח כאילו ה דמי י פרק ז', ישלםא לפדש מלחובטלה לא בל דמיקיבוטח שמ ()ד 
 .א"יח לושב 3 טפרבוע בתו הסכום המזערי הקהכנס

שמשרת בשירות אזרחי  או מייבה ישי או ברנבמוסד תוד מיתלמתנדב בשירות לאומי,  ()ה 
, 2002-שתורתם אומנותם, התשס"ב )א( לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות6כהגדרתו בסעיף 

או כאילו ריבלוח י"א,  3ט ררי האמור בפהמזע מגיעה לסכוםינה שהכנסתו או הכנסה או שאין ל
 ור.האמ יערהמז כוםהס היתה םתהכנס

 

 אושנות ה, רשאי לוחה והרוובאישור ועדת העבודר ר האוצש צות עםיער, בהתיהש .349
 י"א. וחף את ללילהח

 

 –יראו כהכנסה א יטוח לב ום דמישלין תענל( )א .350

שמירת הריון המשתלמים לפי פרק לה ללידה וגמי דמ, למעט חוק זהי מלה לפג (1)
 ג' למעט דמי פגיעה לפי פרק ה' ולמעט גמלה לפי פרק ח' או פרק י"ב;

 
 

 ה;ת הכנסטחחוק הבי מלה לפג (2)

 רישחוץ שאת ל מדינק שלם למבוטח מכוח חושתהמ יםראיו שא תכוגמול נת (3)
 ולים;גמת וקנין זה כחעל שרה

 אלה:ים תגמולי פי חוקל מוליםתג (4)

 ;וק הנכיםח ()א

 ;יםת חיילחווק משפח (ב)

 ה;טרוק המשח (ג)

 אצים;נב מהחמלה וק נכיח (ד)

 דיפות הנאצים;ר וק נכיח (ה)

 איבה;ת פעולו עיוק נפגח (ו)

 ;1995-נ"התשהעולם,  ותדי אומסילים לחמווק התגח ()ז

 

 ;1992 -ולבני משפחותיהם, תשנ"ביון צ סירילים לאתגמוה חוק ()ח

 של ותנסהכ ובשחי
 [165]שות בר חבוטמ

 [166] יעהת קבסמכו

ום כס, יום מרבסכ
וסכום שלא  עריזמ

 יובא בחשבון 
 [ב167, 167]

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 [א167]נוי לוח י"א שי
( 61)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

מי מדרות טונסות פהכ
 [168] וחביט

 ( 6)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

 1996-ונ"שת ת"ט

 ( 6)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

 1996-ונ"ת"ט תש

 (2)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

 1996-ונ"ת"ט תש
( 61ס' )תיקון מ

 2003-תשס"ג

( 88)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 98' )תיקון מס
 2007-תשס"ז

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 ;1994-חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד )ט(
 

 המדינה; תירוק שחולח 63-ו ז63 םסעיפיי פל גמוליםת (5)

ב לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה 125הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף  (6)
ג)ב( או )ג( לפקודת 125א, וכן הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף 373לפי סעיף 

 מס הכנסה;
 

לפקודת מס הכנסה,  122הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף  (7)
ס א לפקודת מ122הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 

הכנסה והכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל 
ב)א(, ולמעט הכנסה שיקבע 345דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 

 שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
 

( לחוק הנכסים של נספי 4)4סיוע הניתן לניצול השואה לפי הרישה של סעיף  (8)
 ;2006-והשואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, התשס"

 

מוגבלות  תעסוקה המשתלם למשתקם לפי הוראות חוק זכויות לאנשים עםגמול  (9)
 .2007-המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז

 

גמולים ת קרווחה, רשאי לקבוע בצו כל חוק אחר כחווהעבודה ה ר ועדתשושר, באיה ()ב 
 זה. לענין סעיף

טוח בעד עובד בעד הזמן יב שולמו דמיי )ד(, לא97-)ד( ו53פים עיראות סהוכפוף לב( )א .351
עי צומקם יעים לו דמי פגיעה, תמורת דמי פגיעה, דמי לידה או תשלומים בקשר לשיקושבעדו מג

, אלא מהסכום העולה על הסכום שהשתלם לו כדמי פגיעה, דמי לידה, תשלום 88ף עיס פיהניתן ל
בקשר לשיקום מקצועי או על הסכום שהיה משתלם לו כדמי פגיעה אילו לא קיבל תמורת דמי 

 פגיעה, לפי העניין.
 

עדו מגיעה שב ןהזמ עד)ט( ב-( ו, )ז(, )חה(ב(, ))335עיף פי סוח לביט דמי ולמוא ישל ()ב 
לגיל הקבוע  –בגבר, ובאשה  70 להמבוטח לגייע גה הזמן שלאחרבעד ובוטח קצבת זקנה מל

א ל (, אף אם2)ב245, בכפוף להוראת סעיף 1לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'
 בת זקנה.לו קצ העמגי

 

שהגיע  ד עצמובעח טולום דמי ביתשב יבחיי, האצמע בדעוו ואינ ובדע נואיבוטח שמ ()ג 
(, )ב335טוח לפי סעיף יב בתשלום דמי ביא יהיה חיל, קנהעה לו קצבת זמגי פרישה וטרםלגיל ה
 (.ט)-( וח(, ))ה(, )ז

 

ו א 'בוטח קצבת נכות לפי פרק הלמה יעזמן שבעדו מגה וח בעדיטדמי ב מוא ישולל ()ד 
 )א(, )ב(, )ד(, )ה(,335א ישולמו דמי ביטוח לפי סעיף ולת, חרהכנסה א ו כלל אין ק ט' אםפרלפי 

ת גה בשל דרבצק 200 ףעיסאו לפי  105 ףיעלפי ס חבוטלמ העגיעדו מן שבהזמד )ט( בע-( ו)ז(, )ח
של  הפורצ תקופהלה עבבה, שנקי יציתבל תדרגת נכו בשל קצבה 200 ףיעס יאו לפ, הנכות יציב

 חרת.א סהכניש לו ה םא ףא הכלו, לפחות הנש
 

 )בוטל(. ()ה 
 

ד הוא אחו עצמאי בדנו עוד ואיבעו וטח אינשהמבו מןהז וח בעדיטדמי ב מוא ישולל ()ו 
 ה:אלמ

 ים;בעדו קצבת תלוי תלכלכל עצמו ומשתלמ גלנו מסואיש 130סעיף י לוי לפת (1)

 .הצבת זקנקתוספת ל וא בת שאיריםקצו דעב מתתלמשש( 3)247ף סעיי לוי לפת (2)

הכנסה,  בטחתה חוק ו מגיעה לאדם גמלה לפידעבש ןמזה עדב חויטדמי ב מוא ישולל ()ז 
 .הופותה תקבאאחרת  סההכנ ם אין לוא

 אל, 238בסעיף רתן דגהבת קצבה, כת בית או אלמנה קרשהיא עו' י פרק לפבוטחת מ ()ח 
 )ד(.335פי סעיף וח לתשלם דמי ביט

 

, לא 238עיף ן בסקצבה, כהגדרת ה בתת בית או אלמנקרשהיא עט' י פרק לפבוטחת מ ()ט 
 )ז(.335תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 

 

י דמם לוור מתשפט
 [169] חביטו

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 104)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 20מס' תיקון )
 1998-ח"שנת

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (9)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 ( 7' )תיקון מס
 1996-נ"ותש

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 103)תיקון מס' 
 2008-ס"חתש

( 77)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 84)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

הוראת שעה 
 2007-תשס"ז

( 104)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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, לא 238נה בת קצבה, כהגדרתן בסעיף למת או אבית קרע יאשהי' ק פרי לפבוטחת מ ()י 
 )ח(.335תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 

 

ק ממנה ו חלהמס, או באותת הכנסתו בשנ, ואיצמע ובדע נואיוד נו עוביאשח וטבמ א()י 
י"א, לגבי אותה  בלוח 3ההכנסה המזערית האמורה בפרט  לע הלוע הינר, אטח כאמומבוהיה שבו 
  -א הווח אם יטדמי ב לם, לא ישפהתקו

 דש מלא, למעט דמי אבטלה בעד חו350ם בסעיף ריל האמומואו תג להקבל גממ (1)
ת ולקצבת נכ יאכזה הם הוא נכא, ורומו תגמול כאא מלהג בלקיה שבה תקופה עדב -

 ;195ף עיו בסע כמשמעותבריך הקואשתחילתה בתופה בעד תק -פרק ט' לפי 

תושב ישראל שבידו אשרה ורישיון  לפי חוק השבות, או הל שעלראושב ישת (2)
, לפי חוק הכניסה לישראל, 5א/ לישיבת קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג

חודשים מיום  12שעד ה ד תקופבע – שניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת העליה
 ;פי העניןאו מיום שנכנס לישראל על פי אשרה כאמור, לשעלה 

 –)בפסקה זו  מקצועית רהכשי שמצוי בהסודי או מוכי על ימוסד חינתלמיד ב א(2)
 שנים 18לאו לו שמם יומ צבאית או מתנדב בשנת שירות,-תלמיד(, חניך במכינה קדם

תלמיד, חניך או מתנדב, לפי הוא  ה שבהקופבעד הת – ניםש 21לו  עוד לא מלאו וכל
או בשירות לאומי דיר לפי חוק שירות ביטחון ס תוריש, ובלבד שהחל לשרת בהעניין

 –שנים; לעניין זה  21בהתנדבות לפני שמלאו לו 

מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהוא  –"הכשרה מקצועית" 
 הסמיכו לכך;

 ;2008-צבאיות, התשס"ח-כהגדרתה בחוק המכינות הקדם –צבאית" -"מכינה קדם

מי שמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית  –" "מתנדב בשנת שירות
, ושירותו הסדיר לפי חוק 238( להגדרה "ילד" שבסעיף 4שאישר השר לפי פסקה )

 שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור;

()ב( להגדרה "ילד" שבסעיף 3כמשמעותו לפי פסקה ) –"שירות לאומי בהתנדבות" 
238; 

שים, ובלבד דוח רשענים שעל  הלתע אלש הבעד תקופ –"א פי פרק ימבוטח ל ב(2)
בות נדהתב ירות לאומיבשו א שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון,

נים ש 21י שמלאו לו לפנ ,238)ב( להגדרה "ילד" שבסעיף 3כמשמעותו לפי פסקה 
 (;מתגייס –בפסקה זו )

 תדער באישור והשמבחנים שקבע ללים וכ פייטוח, לב דמי וםשלטור מתפ (3)
 ור.בעו כאמקש קופהת דבע - הודה והרווחעבה

 

  -ע בושאי לקר הכנסת, שלם פיר ועדת הכסשואיר ובר האוצש צות עםיער, בהתיהש .352

ם או וליטוח, כב  ימדשל פטור מתשלום ום או בר תשלבדוחדות מיוראות ה (1)
שרין ימבה שמקורה בבונוסים, מהכנסה המשתלמת שלא בכסף או שלא נסתם, מהכקצמ

 כפי שהוגדר בתקנות; ילרגה יבידי מעביד לעובדו ומתשלום שהוא נוסף לשכר החודש

ף יעס תואאף הור עללפיהם, , שבוטחיםמ גים שלסולו כלל א רךללים דוכוראות ה (2)
י מד לענין וןשבבחבא תוובא בחשבון, או ת סה פלונית לאנהכ, חין דמי ביטו, לענ344

 .ס הכנסהמפי פקודת לס ת במבייח הנטוח אף שאיבי

 תו"מן ג': תשלומים ודוחסי

חרי תקופת ש שאבחוד 15-היום ה -יהיה, לגבי עובד  וחי הביטדמום של שלועד התמ ()א .353
בחודש של תקופת התשלום; השר רשאי לקבוע  15-היום ה -ולגבי כל מבוטח אחר , םשלוהת

ח טומי הביד ם, ולכלמהבמקום המועדים שבסעיף זה, לכלל המבוטחים או לחלק  םירמועדים אח
 ם.ק מהחלאו ל

ועד קדמו למבחמשת הימים ש םאקטן )א( יידחה,  ףלפי סעיע ם שנקבלושועד תמ ()ב 
 םיאבה החונמהי מתום ימיהיה ביום החול הרביעי ש חה, והואומני ימ השלושות לפחו האמור הי

א)א( 18שמעותם בסעיף כמישראל ת במדינ יםהקבוע חהימי המנו -ה" וחמנמי י, "ברצף; לענין זה

 ( 7)תיקון מס' 
 1996-נ"ותש

 נסותהכ רדבב תנותק
 [170]ות מויימס

 [171]ם לועד התשמו
( 22)תיקון מס' 

 1998-תשנ"ח

( 22)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 52ס' )תיקון מ
 2002-תשס"ב
( 130מס' )תיקון 
 2011-תשע"ב

( 52ס' )תיקון מ
 2002-תשס"ב

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו
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 ל המועד.וח כן, ו1948-"חתשוהמשפט,  וןלטהשלפקודת סדרי 
 

  -ה סעיף זב ()א .354

וספת ביטוח ותביטוח של החייב לרבות הפרש דמי הדמי ם חוב כוס -וח" יטוב דמי ב"ח 
 (;)ג345עיף ים לפי סהחל

 ( החל על חוב דמי הביטוח;1)א()364עיף ס שב לפיחוהקנס שם סכו -נס" "ק 

 ח;טובידמי ה ובח עלל , הח(2)א()364עיף ס שב לפישחו פתם התוסכוס -וספת" "ת 

 .והתוספת החלים עליוכן הקנס ו חוביטב דמי חו שלירוף לצוה שוה םוכס -" וב כולל"ח 

כולל שמועד תשלומו ב נגד חוכ ייזקף וחביט דמי חשבון עללם וששום שלל תכ (1) ()ב 
 כל תשלום לש מוכוהשווה לס -הוא המוקדם ביותר מבין החובות הכוללים של החייב 

 ר(;ותבי קדםהמו להחוב הכול -להלן ר )ואמכ

המוקדם  ללוכה בוחה םוכסום נמוך מכסח ביטוב ון דמיבשל חם עלוולם תשש (2)
ת שבחוב הכולל ספס והתוקניטוח, ההבמי דב ונגד חתשלום כם הכוס ףקיותר, ייזב

 המוקדם ביותר כמפורט להלן:

הביטוח  ימד ובכיחס של ח וםשללתו חסחלק שיה - הביטוחי חוב דמל ()א
 ביותר; דםוקלחוב הכולל המ

חס של הקנס לחוב הכולל המוקדם כיתשלום ל שיחסו לקהח -קנס ל ()ב
 ביותר;

לחוב הכולל המוקדם  פתוסהתכיחס של לום תשסו ללק שיחהח -תוספת ל (ג)
 ביותר.

 

  -בדבר  קנותלהתקין תי שר רשאה ()א .355

 הכנסתו;ל ש עגיהל ייבח םאדן שבושוחן יד (1)

ש על שכר עבודה או פנסיה מוקדמת כהגדרתה גיייב להח ן שאדםבוין וחשד (2)
 ם דמי ביטוח;לם למי שבעדו הוא חייב בתשלויששב)א( 345בסעיף 

ל קבלן שלא ש נודיבלן משנה וק ותעצמעבודה בא עוצביל ע עילהוד לןובת קבח (3)
 בה כאמור;קיים חו

תשלום ששילם המבוטח על  סייחי לשאסד רהמו היהיימם התקישבתנאים ה (4)
ן חובותיו יבמחשבון דמי ביטוח, לחוב כולל שמועד תשלומו אינו המוקדם ביותר 

 עלל החכולל חוב  ןיענלם ות שוניארהוו םקבוע תנאילה ז יןנעלים, ורשאי הוא ללוהכ
 ורמאכות ראוהוים )ג(. תנא345)ב(, 345, 344 אחד מסעיפים אלה: כלב ורהכנסה כאמ

תר, בשים לב לסכום כל החובות הכוללים שהמבוטח חייב בתשלומם יה ו, ביןעבקיי
א שללבד בוו, מנמ האמור או כל חלקה לתשלום הסכום ם שנקבעו לפי חוק זיולמועד

קובות נח הוטיב מיד וםשלת לתקופותם לותשמור לייחס אכ תואים והוראנתב רותי
הייחוס ויחולו  לוטבי -ור מאכופה תקלתשלום  חסיו ם(, וא2) -ו( 1)א()50עיף סב

 ;354הוראות סעיף 

 .354הגדרתו בסעיף כ -לל" וחוב כ"זו,  הקסנין פעל
 

 ע לפי סעיף קטן )א( להגשת דין וחשבון.בקנש דעגבי מול ולוחיב( )353יף סעוראות ה ב() 
 

שנקבע  מועדולא הגישם ב 355למסור הודעה לפי סעיף  אוחשבון ו יש דיןהגחייב לה ()א .356
 נס.קב ביחויי -

ועדים לתשלומו, המיוטל ון ר הקנס, התקופות שבעדעודבר שיב תהוראוע שר יקבה ()ב 
  -בד לבו

 יוטל)ב(, לא -( ו1))א(355בסעיף  וראמכ וחשבון יןהגשת דב החייב דםלגבי אש (1)
 ביטוח שהיה עליו לשלם באותה שנה שוטפת;ה מימד 36%ל עולה ענס הק

 (, ייקבע)ב-( ו2())א355יף סעמור בכא ןווחשב יןשת דגהב בהחיי דםלגבי אש (2)
לגביהם היה חייב להגיש את הדין וחשבון ובשים ש דםהאלמספר בני ב ל יםקנס בשה

 בתשלומו. ביחי הביטוח שהיה דמי לב לסכום

 מיםלויפת תשזק
( 11 'תיקון מס)

 1996-"ונשת

יחוס וי וחבת דיוחו
 [173]ומים שלת

 ( 11)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

( 11)תיקון מס' 
 1996-"ושנת

( 22)תיקון מס' 
 1998-חנ"תש
שת הג-יס על אקנ

 [א173] חדו"

( 22)תיקון מס' 
 1998-נ"חתש

( 22)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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קטן בסעיף  מורס כאקנ דין(, א)397 -ו 367, 364, 363, 362, 312)א(, 28פים עיענין סל ()ג 
 ביטוח.דין דמי )א( כ

 

 או( 1א())355 -ו 342בסעיפים  וראמכ וןגיש דין וחשבלהת, תקנוה יב, לפיחיה אדם הי .357
ם המגיע כך לקבוע את הסכול נהושי שהמוסד מיה ראהגישו, רשאי פקיד גביא )ב( ול -( ו2)א()

לום של תקופת התשלום שתהפרעון הסכום במועד ל אילו חכ ורואיםם, ש לשלמשיכדמי ביטוח 
 ס הסכום.חייתמ השאלי

 

יד ובדי מעבדה של עבוהער שכ וא חהמבוטל ו שסתנכהע שני משוכשה פקיד גביה ראהי .358
רשאי ת, התקנו פיהגיש לח שהמבוט וד אביבון שהמעחשין ובדהנקובים פלוני עולים על הסכומים 

מועד ון הסכום בעכאילו חל פר םיוא, ורהוא לקבוע את הסכום המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמם
 הסכום. סיחתיה מילאתקופת התשלום ש להתשלום ש

ימסר , ת358 או 357, 347הביטוח כאמור בסעיפים  מיי את דאשגביה רד בע פקיק )א( .359
כך במכתב רשום, והחייב בתשלום רשאי לערור לפני ועדת שומה  לעם הודעה לובתש יבלחי

ייב חה ררע שים ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה; לאולשתוך  ,372הפועלת לפי סעיף 
 ראשי סופית.ה ביג קביעת פקיד ר, תהאומכא םובתשל

את ק וא לנמה חייב, 358 וא 357ם יפיו לפי סעתמכוסבי אשר ביהד גקיש פמשתה ()ב 
 ו בהודעה על פי סעיף קטן )א(.תטלהח

 .היו הראיעל 357או  347 יםי סעיפלפקביעה ל עורר עה ()ג 

 ה.יריתה סבה הקביעהש  הראיה סדמוה על, 358סעיף  לפי עהעל קביר וגש ערה ()ד 

ת בר שיטבדוראות ה  ,הםוגים מס גביחים או לבוטהמלל י כגבע, לקבול ר רשאיהש .360
 וח.דמי הביט של גביהה

ולמי ות שיינתנו לעובד עצמאי חקבוע הנלשאי ר, חהווהרה ודבוהעועדת  ורר, באישהש .361
ת עוו באמצא תשלומםל קבעשנ דעווח לפני המיטב מישאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ששילמו ד

 גים של מבוטחים.ואו לסכלל ים שקבע, דרך בתנאגביה מרוכזת, והכל בשיעורים ו

תשלום  -חר ביתר )להלן א קי חופל םיפסוק זה או כי חלפ יטוחב דמיד סמוולמו לש ()א .362
 ה:אות אליתר(, יחולו הור

חודשים מיום שהומצאו למוסד כל הנתונים  12בתוך וחזר י ם היתרלותש (1)
תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם ף בצירוהנדרשים לצורך ביצוע ההחזר, 

חרונה לפני ת המדד שפורסם לאר לעומתים הו הוחזר תשלום שבלאחרונה לפני היו
 ;רהיתשלום ת שולםו שבהיום 

חודשים מהיום שבו הומצאו למוסד  12לום היתר לאחר שחלפו לא הוחזר תש (2)
(, יוחזר תשלום היתר בצירוף תוספת הצמדה כאמור 1כל הנתונים כאמור בפסקה )

 ;לשנה 1%גם בתוספת ריבית בשיעור של  –ואילך  13-(, ובעד החודש ה1בפסקה )

טוח דמי הבי םסכוום העולה על בסכ ,תינופלשנת מס ד מות בעקדולמו מש (3)
 עכוי הפרש המגילום היתר בניתש חזרפית, יווס מההמגיע בעד אותה שנה על פי שו

י ספת הפרשפית, בתושומה הסוהסיס ב לע שדחמ הבשחוגמלה ש למוסד בשל
, הפרש הגמלה והפרשי ההצמדה, תרב תשלום הישוחיל יקבע כלליםר השהצמדה; 

 ועדים והוראותמ, וכן סמנת במהלך אותה שמות בשים לב לדרך תשלום המקד
לום שת רזחיו אל םבהאים שנם תג עקבוהשר ל ישאר ורמאכשלומם; בכללים לת

 היתר.

 יבחיי ם שהזכאוסכ י סעיף זה, כללפר חזלזכאי לה םעיגימים המלוז, מהתשקזמוסד יה ()ב 
 כל דין. פילמוסד על 

יק למען שנשלח  ובם שלזכאי את היויתר חזרת תשלום הה ו כיוםראף זה יעיענין סל ()ג 
שר ך אחרת; הרדשותו ברלכסף  סכום דועמה וד אלמוס וחובז וזק כה חשבונו בבנק,שמסר, זו

 זה. לקבוע הוראות משלימות לעניןרשאי 

על פי סעיף זה; השר רשאי ר כאותו להחזז עלר ום יתשלת םששיל יע למיודי דהמוס ()ד 
מוחזר תחושב  רתספת לתשלום יובהם התש בותן מקרים ונסיה וכעדוהה ןתלקבוע הוראות בדבר מ

טוח בי ידמת יעקב
 [174]"ח דו רדעבה

 ( 12 )תיקון מס'
 1996-נ"זתש

( 22)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

טוח בי ייעת דמקב
 [175]ו"ח לדוד יגבנ

 ייעת דמקבר על ער
 [176]טוח בי

 [177] הטת גבישי

 חה הנכות למתן סמ
 [א177]

 ריתמי לוזרת תשהח
[178] 

( 136)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 136)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 קטן )א(. עיףבס בעהרך שנקדמהה שונ ךרדב

ענין ול הכנסדת מס הענין פקולנסה כהכ בשחית אל זהסעיף י למה לפשווספת שת ()ה 
 ם אחרים.לייטה חובה או ימשלות תקביע

 

ירים או תלויים, לא יהיה המוסד זכאי אשלת כוחו זכאות לגממ יימתשקר בלי פטוטח שנמב .363
 בהם בעד עצמו. ביילגבות כל חוב של דמי ביטוח שהמבוטח שנפטר היה ח

 וריםיגמן ד': פסי

ח, בנוסף על טוביי בתשלום דמ יבחיה התשלום, ישלםד ח במועטודמי ביו א שולמל ()א .364
  -דמי הביטוח 

 ואור של פיג בועש ללכ ורשבפיגח ויטהב דמיום כסמ 1.5%ל ש עורנס בשיק (1)
ום דמי מסכ 3%, 91 -ום היהיה הקנס, החל בי -ימים  90לק ממנו; עלה הפיגור על ח
 דהבור או חלק ממנו; השר, באישור ועדת העגושל פי ועלכל שבר פיגושבח ביטוה
 רי הקנס האמורים;וואת שיע תות בצו את התקופונלשי הרווחה, רשאו

יית המדד יעור עלשלפי פת סתו -התשלום  ר מועדחדש שלאוחב 1 -בחל ה (2)
נה וראחשפורסם ל דהמד תומעפועל לשלום הסכום בת םוי ינפל הנרורסם לאחשפו

 ם.לועד התשמולפני 

 ובה לפי חיקוק אחר.ג סדמותשלומים שהת בולר -ח" טודמי ביא(, "ף קטן )עיענין סל ()ב 

, 362, 312)א(, 28פים יעסן עניל חביטו מיד יןד)א( כ טןק י סעיףלפתוספת ו ין קנסד ()ג 
 (.)א397 -ו 367, 363

ולא שילמם, יראו, לענין הזכות  לתעד הזוב ביטוח מילם דה לשוק זח יב לפיחיה אדם הי .365
 לגמלה, כאילו שולמו.

ביטוח והפיגור בתשלומו  ם אותה שעה חוב של דמייימלה וקלגהמזכה ה רה מקרק ()א .366
 גו כך:הדשים, ינחו 12 על תקופה העולה בעד הוא

 חות רבע;פ הגמלה לםתשו -חודשים  18ינו עולה על שאפיגור ב (1)

פחות  תשולם הגמלה -חודשים  36ינו עולה על ואודשים ח 18 ולה עלהעפיגור ב (2)
 חצי;

 עין.ב אול ףבכס אל הגמל ןינתתא ל -חודשים  36 ולה עלר העגובפי (3)

  - לע ולו( לא יח)א ןטסעיף ק וראותה ()ב 

 ;9ף יסע פיבות לטה (1)

 ;267 -ו 266, 265, 254, 144, 143, 66, 62, 57, 49, 42 יפיםסעלפי מלאות ג (2)

 לאינה חלה ע הבודעשלום דמי ביטוח נפגעי ת תבוה' כשח רקי פלפ תול גמלאע (3)
 ה לגמלה;זכקרה המהמקרות  עתוטח בהמב

 י"ג; -וי', י"ב ם י פרקילפמלאות ג (4)

 .387 י סעיףלפענקות ה (5)

 ןסעיף קטבת רואמוהתקופות הוארכו ים, יל עשר שנולה עעה פהקובוטח תמ דםיה אה ()ג 
 ם.שיודח 60יעלו על  אבלבד שלו תומורעשר השנים האמעל )א( בחודשיים לכל שנה ש

מים שלפני קרות המקרה יה 90תוך שלומם חל ת ועדשמ, וחביטי מד לוםתשבר יגופ ()ד 
 המזכה לגמלה, לא ייחשב כפיגור לענין סעיף קטן )א(.

שהוא  יפכ, וצעכר הממשמה 15% לעלה ועו ינשא חוטיב מיד וםלום סכתשיגור בפ ()ה 
 קטן )א(. נין סעיףפיגור לעלא ייחשב כ, הגמלקרה המזכה למות הקר ביום

מס ילו היו אעל דמי ביטוח כ לה, תחובש 12עיף ס להוציאה(, ים )גבימסקודת הפ ()א .367
 דה האמורה.כמשמעותו בפקו

של פקיד גביה או ממונה על הגביה לענין ת יוכולו הסמשיהיו למנות אדם שאי שר רה ()ב 
יה או ממונה על גבפקיד  עלוטלים המקידים תפזה את ה ףיסע א ימלא לצורךוהו הפקודה האמורה,

 ידמ ביקת חומח
 [א178] חיטוב

 ים יגורלומי פתש
[179] 

 מלהגל ותת זכשמיר
[180] 

 להגמ חתתהפ
מת מחלילתה וש

 [181] ורפיג

י דמ בייתת בגהקלו
 [183] חביטו
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 אמורה.ה  הגביה לפי הפקודה

או  ותיאגודות השיתופה תפקודת פשיטת הרגל, פקוד פי, אשר לותית חובביענין גל ()ג 
וח כדין מס המגיע לאוצר דמי ביט דין -חובות ר הית וקליסלודם קקם ול, סיתות החברדופק

 ה.ינהמד

או מבוטח או עם באי כוחם הסכם בכתב, לפי טופס  ידעם מעבך י לערושארד מוסה ()א .368
יראו  -שיעורים של חוב דמי ביטוח, כולו או מקצתו; נערך הסכם כאמור ל םתשלו שנקבע, בדבר

ו ל)ב( ולתנאי ההסכם, כאי312סכם ובכפוף לסעיף ההך עררה לאחר שנוצשנה לגבי הזכות לגמל
 ד החייב בתשלומם מקיים את הוראות ההסכם.עוכם, כל הסך הרענלגביהם ח שוטבימי הלמו דוש

 בע בצו לפי חוקקניבית בשיעור שור ישא רמכאם פי הסכל ולםששים ל תשלוכ 13()ב 
 שלום.התד ועעד מו כםד ההס, ממוע1972-ל"גתש(, ריםי שיעווית )שינריבה

ם כמים, בין רצופים ובין שאינם רצופים, על פי ההסלושני תשד ם במועאדא פרע ל )ג( 
נערך ההסכם, טל ההסכם, רואים כאילו לא לבטל את ההסכם; בוהמוסד  ישאר, ושנערך עמ

 יגור.בפש וחעל דמי הביט לויחו 364ף והוראות סעי

ועד התשלום את במ םלאו לא שי 379יף י סעת על פנואם לתקהתעביד במ א נרשםל ()א .369
ם קרה יוריגהפ קני סילופולם דמי הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד התשלו

 לםששיף סבכ ותאמללגוה ושסכום ה דלתבוע מהמעבי ובד מקרה המזכה לגמלה, רשאי המוסדעל
 רשקבלה, מגי לשניתנו לזכא בעיןהשווי הכספי של הגמלאות  אתשלמן, ול א עתידהוש ומוסד, אה
 מקרה. וותאל

 לי שפסהכ כןער ובחישבר דבהיוון קצבאות ו דברראות בהווע לקבי שר רשאה ()ב 
 סעיף זה. ןינען, לות בעיאמלג

בשעת ה, הישל מי כת א וספיםנים תבעכנף צרליה זכאי יהה, ז ףעיס יפל ידעבתבע מנ ()ג 
ם אותו מעביד פיגר בתשלום עה, או הוגשה התבילגביפני כן, מעבידו של העובד של יעה אותבה

 ר.ויגהפמי וחסי לסכין ופדמי ביטוח בעדו, ולתבוע חלוקת סכום התביעה ביניהם בא

ד ובעה לרעישאה בודעבפגיעה  לנתבע מעביד בשאם  ווללא יח( )ג יף קטןסעוראות ה (ד) 
 זכהיום המקרה המפני בתקופה שקדמה לחמש שנים של חלביטוח י לום דמתשב רהפיגו אםו א
 גמלה.ל

 םיחדוימ םימלכך רשאי, על פי בקשה מנומקת ומטע כהה הסמיהלשהמינ סדבד המועו)א(  .370
י פלס על קנ, 345פי סעיף דמי ביטוח ל ת בנסיבות המקרה שיירשמו, לוותר על הפרשאז םיקיהמצד

 חלקם. ם או)ב(, כול368ועל ריבית לפי סעיף  364ף עילפי ס וספתותקנס על , 356יף סע

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך, לוותר  )ב( 
או חלקם, גם אם לא מיוזמתו, על הפרש, קנס, תוספת או ריבית, כאמור באותו סעיף קטן, כולם 

 הוגשה בקשה לפי הסעיף הקטן האמור, בהתקיים אחד מאלה:

 החייב בתשלום נפטר; (1)

עובד המוסד שוכנע, על יסוד אישור רפואי, כי מחמת מצב בריאותו של החייב  (2)
 בתשלום, נבצר ממנו להגיש בקשה כאמור;

זו, "בן החייב מטפל בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת; בפסקה  (3)
 בן זוג, הורה או ילד; –משפחה" 

החייב מטופל במוסד, נמצא בתהליך גמילה מסם או אינו ניתן להשמה בעבודה  (4)
כהגדרתם בחוק הפיקוח  –כלשהי בגלל שימושו בסמים; בפסקה זו, "מוסד" ו"סם" 

 ;1993-על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג

הסכום הכולל שעליו מוותרים אינו  –ת או ריבית אם הוויתור הוא על קנס, תוספ (5)
מהשכר הממוצע, והחוב שבשלהם הוטלו הקנס, התוספת או הריבית  10%עולה על 

 שולם במלואו;

 מי שהשר קבע, בצו, לעניין זה. (6)
 

                                                      
 .2002-ר' צו הריבית )שינוי שיעורים(, תשס"ב 13

 [184]ם מיושלכם תהס

 םתשלו-יוארישום -אי
ריות אח –ח י ביטודמ
 [185] ידבמעה

 [א185]תור וי
( 108)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 108)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 דותוחראות מיוה מן ה':סי

ום דמי לשתוהן לסוגים, הוראות מיוחדות בדבר  ללבדרך כן קבוע, הל ר רשאיהש )א( .371
ב, 345ה למעט הוראות סעיף ז ות פרקראאף הו עלן יפה וחם להלן, וכיינוהמוח של המבוטחים ביט

מי ביטוח מסכום העולה על ההכנסה המרבית שלפיה ד לםלשבו בתקנות ייחוי ובלבד שלא
 ם:מבוטחיהם ה הלאביטוח; ו דמי משתלמים

 ;יקבד חלעו (א) (1)

 עה;ובד לשע ()ב

 שונים; םמעבידיל ובד אצע )ג(

 הוא;ו י רצונלפלזמן  מןובד מזע ()ד

 ספר ימים פחות מהנקוב בהן;מ עבדתקנות ב נקובה פרק זמן וךובד שתע (ה)

 ש תמים;ודשלום, חת שה, ללאופובד בחע (ו)

 ראל;ישתושב  נויא וידעבובד שמע (ז)

 ;נת חוץדיי של מלרונסואו קמטי לוות דיפירובד בשע (ח)

 ו;דעב חוטזה בתשלום דמי בי וקח יפלחייב  חראם אד ןיובד שאע (ט)

או ו לם על ידי מעבידמשת מקצתו, אינולו או כוו, עבודת כרובד ששע (י)
 טעמו;מ

 בית; שקובד במע א(י)

 כירה;שמעבודה  הכנסתו רקין עאיצמאי וע ו עובדינובד שאע ב(י)

 ;איא גם עובד וגם עובד עצמהובוטח שמ (2)

 ו;ידח שלתו ממנסהכ קריע ןי שאימאובד עצע (3)

 נקוב בתקנות;עד האחרי המו םקלאי שהוקח ישובב שבא מתייהובוטח שמ (4)

 בו; םיומכת עדתי סוריששבוטח מ א() (5)

 עציר;ו א ו אסירותופת היתקבוטח במ ()ב

 לארץ;ץ הה בחושובוטח המ (ג)

ר עבקופת מבת  -משנהו ל וטחיםבמ חד שלא ר מסוגעבבוטח שמ ד()
 שנקבעה;

 שכלה;להבמוסד  דא תלמיהובוטח שמ (ה)

סעיף ב עותםמשמקצועי כמקום ת או בשיעיה מקצושרוי בהכמצבוטח המ (ו)
 (;3)א()75

 לבד;ה' ב קרפי פבוטח למ (ז)

 חד מהם;א ם או שלהשני לש קסעב וא לעפמב עובדיםה ני זוגב בוטחיםמ (ח)

 ו;לביטוחה שונראהה בשנד בעונו איבוטח שמ (ט)

 ;6עיף ס פיל בוטח שסווגמ (י)

ס הכנסה במקור, מ ויש לגבות מהכנסותי סהמס הכנת י פקודלפבוטח שמ א()י
 אמורה.ה לפקודה( 2)2ף ם בסעיטילמעט הכנסות מהמקורות המפור

על אף האמור בסעיף קטן )א( ובהוראות שנקבעו לפיו, מבוטח שהוא עובד, עובד  )ב( 
לפקודת מס  2סעיף עצמאי או עובד ועובד עצמאי, שיש לו גם הכנסה מהמקורות המפורטים ב

 –הכנסה אשר אינה הכנסה מעבודתו כעובד ואינה הכנסה מעבודתו כעובד עצמאי )בסעיף זה 
הכנסה אחרת(, ישלם דמי ביטוח גם בעד הכנסתו האחרת, בשיעור החל על הכנסה אחרת של מי 

 שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, וזאת אף אם הכנסתו האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו.
 

לפי בקשת החייב בתשלום  ועדת שומה, והיא תקבע, קםוסד תוהמיף של סניד כל ל )א( .372
 ם.משיש לשל וחטביהיטוח, את דמי מי בד

 השומה.ת רי ועדחבנה את תממועצה ה ()ב 

וחדות מיראות הו
י דמ וםבר תשלבד

 [186] חביטו
( 68)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
( 103)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 [187] הדת שומוע

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 וראת הת בעומה יקש הסניף שלידו הוקמה ועדת הללושה; מנבשתדון  מהעדת שוו ()ג 
 כהנו חבריה.י שלפיו

תהיה  ולא, לא נקבעו בתקנותשמידה , ביהפנין להדדרי ע את סתקב מהעדת שוו ()ד 
ה; ואולם שומה לפניאת חומר הראיות שהובאו  תהעד אומד תשקול לפי אלא ותכפופה לדיני הראי

ם זיכוייו וייםיכ, נפטורל כ פני)א(, ל345-ו)א( 344 ים בסעיפיםרנסה מהמקורות האמוית של הכסופ
 ה.עדהולפי פקודת מס הכנסה, תחייב את 

 ית.ה סופיובדה תהבעבשאלה שה מוש דתעחלטת וה ()ה 

ולם לאדם בזכות ילדו, ינוכה מתשלומים לאותו שי אשרד'  פרק פילם יילדת הקצב וםסכ .373
 זה.חוצי או הסכם קיבו לד על פית אותו יאדם בזכו

לפקודת מס הכנסה, לפי העניין,  1א64עד  64הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים  .א373
ה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה לפקודת מס הכנס 1הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 

כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם 
 לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור.

 

 נותשוק ט"ז: פר

סי יחע ובה מדינה, הקינשאת לבין מדינת חוץ או רשו אללת ישרמש, בין מכםכרת הסנ ()א .374
ות לפי חוק זה על בוו חחיל זכויות או המענפי ביטוח לאומי שחוק זה דן בהם, אגומלין בענין 

ה והרווחה, דובדת העועאישור , באי השררשכם, סהה ות שעמן נכרתשהר ותושבי המדינה א
 עלה ונממשר הכמתו של הסראות חוק זה, ובהוהמ היטסבלהתקין תקנות לביצוע ההסכם אף 

 .קחיקוו אות ראותוהה מטיבס ףא - חרא וקיקוע חציב

יה יראו צטרפה אלה  י שמדינת ישראלמולא וחיטלב געתית הנודדצ -מנה רבא )ב( 
אמנה, ובלבד שאותה מדינה אינה  התוברות לאהחדינות המאחת מ כללבין  ן המדינהכהסכם בי

 ם.בהדן  וח שחוק זהטראליים בענפי בישמפלה לרעה אזרחים י

ים לרעה מפל ת בדבר ביטוחו של אזרח מדינה שחוקיהדווחאות מיורקבוע הל ר רשאיהש .375
 .הםה דן בז ח שחוקבענפי ביטוראליים ישים אזרח

שירות מילואים יהיה שירות חירום, רשאים השר ושר  כי 278סעיף  לפי ןטחוהברה שר הו .376
ת, רוהעבודה והרווחה, לגבי תקופת אותו שי דתוער קבוע באישו, לותחדהאוצר, בנסיבות מיו

ועל תשלום דמי  283ד על תשלומים כאמור בסעיף ביל מעשקי לאו ח לאפוי מיש רראות בדבהו
בוע קתר לומו ,ורון השיפוי ושיעומיזה ייקבעו המקורות למ ףעיבדיו; בתקנות לפי סוע דעביטוח ב

למתן  םיוי ותנאפלשי םיאכז ויהיש יםדבימעופה, סוגי התקמהק לח ילגב יחול ייפושה יכ ןבה
 .פויהשי

 נהצבא הגב משרתיםה דות בדבר ביטוחם של אנשיםיוחמות אורקבוע הל ירשא רהש .377
 של התלויים בהם.ו, םלהוציא אנשים בשירות מילואיל, לישרא

 –בסעיף זה  )א( .א377

 ;1994-חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד –"חוק קליטת חיילים משוחררים"  

הסדיר אף אם שוחרר לפני תום התקופה שהוא  מי שסיים את שירותו –"חייל משוחרר"  
 חייב בה;

 כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים. –"שירות סדיר"  

המוסד יודיע לחייל משוחרר, בסמוך למועד שחרורו הצפוי, על הזכויות שיהיה זכאי  )ב( 
צבא הגנה להן ועל החובות שיחולו עליו, לפי חוק זה, עם שחרורו משירות סדיר; אגף כוח אדם ב

לאומי", לפי העניין, ימסרו -לישראל או המשרד הממונה על שטח הפעולה "השירות האזרחי
 למוסד הודעה על תום תקופת השירות הסדיר של חייל משוחרר.

השר, בהסכמת שר הביטחון או השר הממונה על המשרד כאמור בסעיף קטן )ב(, לפי  )ג( 
 בע הוראות לביצוע סעיף זה.העניין, ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יק

 

  -ה סעיף זב ()א .378

 ;עזהל ון וחבמרה והשוודיה -זור" "א 

ומים שלכוי מתני
 ([)א188]רים אח

 '[ט]

 [190]ת נוצוע אמבי

טוח בידיות בהד
 [191] ץרחי חואז

חדות יוראות מהו
 [א191] וםעת חירלש

 [192] יליםטוח חיבי

 דים שלוחגים מיסו
 [א192ם ]יחטומב

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חתשנ

מועד חיוב מיוחד 
 בדמי ביטוח
( 103)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

הודעה לחייל 
 משוחרר

( 144)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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ורצועת  תדבר הגדה המערביביישום הסכם הביניים  קולח 1ף יסעדרתו בגהכ -ם" סכה"ה
 ; 1996 -ה(, תשנ"וקראות אחרות( )תיקוני חקיווה מכויות שיפוטזה )סע

 סכם;הל XIIגדרתם בסעיף כה –ישובים" יה" 

שמעותם בהסכם, לרבות אזור המיתקנים הצבאיים כמשמעותו כמ –אתרים הצבאיים" ה" 
 סכם;הל XVIIבסעיף 

 

 והוא אלשב ישרתואל היה בגדר בישרמגוריו היה  מקום לומי שאי -ר" ל באזוראושב יש"ת 
ורישיון לישיבת  מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, או מי שבידו אשרהי, אלרח ישרזא

, לפי חוק הכניסה לישראל, שניתן לו סל קליטה 5קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/
 כל אם מתקיים בו אחד מאלה:ה, ומהמשרד לקליטת העליה

 ;באתרים הצבאיים מתגורר ביישובים או הוא (1)

 מתגורר באזור ומועסק בישראל; הוא (2)
 

 (.1994דצמבר ב 21ה )נ"שת תטבב ח"י -ה" ילום התח"י 

לקבוע י חה, רשאווה והרדבוער ועדת הישוובא הצועייעצות עם המתר השר, לאחה ()ב 
 יקבע, לגבי אלה:ש חויות וחובות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, בשטזכ

 ל;אשרתושב יו י שאינמ (1)

 ר;ל באזוראושב ישת (2)

 ל;שראלימחוץ  קסעהמו לראיש שבות (3)

 ל;ראליש וץמחל הגר ראושב ישת (4)

 ראל;ליש וץם מחיק עובדיעסהמור, באז לב ישראותוש ראלשיושב ת (5)

או  50% רשאדם א -בני  -שום בישראל או חברהראדם  -יבנ -א חברהועביד שמ (6)
ראל או של תושב ישב ושת שלה יפיותר מהבעלות בו, הם בבעלות ישירה או עק

 ;וראזב ישראל

 זור;באח ידו שלי, העוסק בממאובד עצע ל שהואראושב ישת (7)

 לה באזור.נתקב קה אוופה, הצמחו נסתל שהכנאריש ושבת (8)
 

טוח הלאומי ]נוסח יבהא לחוק 192י סעיף לפחילה, התום י ינפלו קנתהוקנות שת ()ג 
  -תחילה ני יום הפלכנוסחו  ,1968-משולב[, תשכ"ח

טלות, למעט תקנות שהותקנו לענין פרק ב - רוזאב אלרישתושב  ונישאי מן עניל (1)
בדרך לעבודה  להיה לאחר יום התחירעשאנה אות כתאונת עבודהראו ה', ואולם לא י

 אל;שרלי ה מחוץרעאי אםנה, ממו

 ן )ב(.סעיף קטב( 8) דע( 2) תואקספב םהמנוייי בפן לגוקבתד ומעלכו משיי (2)
 

ח' יחולו על עובד זר המועסק ביישובים או באתרים הצבאיים, -הוראות פרקים ג', ה' ו ()א .א378
 עובד זר באזור( בידי מעסיק שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור. –)בסעיף זה 

)ו( של -ם )א(, )ג( ובעד עובד זר באזור ישתלמו דמי ביטוח לפי הוראות סעיפים קטני )ב( 
 )ג(.340והוראות סעיף  335סעיף 

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ג( 

עובדת זרה באזור או אשת עובד זר באזור לא תהיה מבוטחת לפי סעיף קטן זה  (1)
למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה אם אינה מתגוררת באחד מהיישובים או 

 האתרים הצבאיים כאמור;

( לא יחולו אלא אם העובד הזר מתגורר בישראל או באחד 1)80ת סעיף הוראו (2)
 מהיישובים או האתרים הצבאיים ומתקיים אחד מאלה:

( אירעה בתוך אחד היישובים או 1)80תאונת העבודה כאמור בסעיף  )א(
 האתרים הצבאיים;

תאונת העבודה כאמור אירעה מחוץ ליישובים או לאתרים הצבאיים  )ב(
לתוספת לחוק להארכת תוקפן  1א אירעה באזור כמשמעותו בסעיף ובתנאי שהי

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 60 קון מס'ית)
 2002-שס"גת

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 20)תיקון מס' 
 1998-"חשנת

( 20)תיקון מס' 
 1998-ח"שנת

( 60קון מס' ית)
 2002-תשס"ג

ביטוח עובד זר 
 המועסק באזור

( 81)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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שיפוט בעבירות ועזרה  –של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה 
הרכב  –; אירעה התאונה אגב השימוש ברכב מנועי 1967-משפטית(, התשכ"ח

המנועי היה בבעלות תושב ישראל, תושב ישראל באזור או תאגיד הרשום 
 היה נהוג בידי תושב ישראל או תושב ישראל באזור.בישראל ו

 –בסעיף זה  )ד( 

 ;1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1כמשמעותו בסעיף  –"עובד זר"  

 כהגדרתו בפקודת התעבורה ]נוסח חדש[; –"רכב מנועי"  

 .378כהגדרתם בסעיף  –"יישובים", "אתרים צבאיים" ו"תושב ישראל באזור"  
 

והמעבידים במוסד ובדבר שינוי  יםטחבוהמ רישום רבד, בותאורקבוע הל ר רשאיהש .379
 בפרטי הרישום.

 כללגביו ב א תיחש, לות בדבר רישום החלות עליוראפי ההועל  חבוטמ א נרשםל ()א .380
 .שםנרש וםימ א, אל253 -ו 246כשרה לענין סעיפים א תקופת

היה א שלשה י מעם נגרם על ידרישוה -המבוטח כי איח ם הוכיא א יחולל עיף זהס ()ב 
 וי ברצונו של החייב ברישום.תל

זה,  וקלפי ח לםשמאו בה ד מחשב, גוסמושה ל הסכומיםש העיגולת ת שיטוא ר יקבעהש .381
ר , יהיה השקכאמור יחולם כוסין; נקבע כי ענו ותלפי כל דין אחר, אם אין בו הוראה אחרת לאן וכ

 קה.החלור אחל תהמתקבל המנה לש ת שיטות העיגולא םרשאי לקבוע ג

ל דין אחר, כ ין לפיובוק זה ח ין לפים אחדים, בלחיובין החייב המוסד מ בהכום שגס ()א .382
 ם; הוראה זובייוהחייזקף חלק יחסי ממנו לחשבונו של כל חיוב כיחס חלקו של אותו חיוב לסך 

 .369 -ו 330, 329, 328, 192ים עיפסי לפבה וג ול על סכומים שהמוסדתחא ל

 .354 ףסעיב דר האמורתיעשה לפי הס ובחי לכל ש ונובשחב הזקיפה ()ב 

 ודיסום שיש לו מקל לכלהיכנס, בכל עת סבירה,  איוסד רשהמו לכך יכי שהסממ ()א .383
 אועה לתביחקירה בקשר  לשם הניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שמועבד בו עובד, אול

ל ע אכאמור אל רהשם חקיל מגוריםם ח למקוכולתשלום גמלה, ובלבד שלא יהא רשאי להיכנס ב
 פי צו מאת שופט בית משפט השלום.

ך או מסמס נקפ בפניו כלג וצי כיי לדרוש )א( רשא טןסעיף קב כאמור מךי שהוסמ ()ב 
ל אדם כלחקור , וייםעצמאובדים והן כעם דיכעוב , הןוםקמו תוהעובדים בא יםשנאהר בדבר חא
 ולות להפלילו.לעהאו עדות  בהתת תשול רש אדםידי שלאד בזה, ובל וקחע לגוענין הנ לכב

 .146לגרוע מהוראות סעיף ת נן באואייף זה סעוראות ה ()ג 

זכאי לגמלה יודיע למוסד בכתב על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או  .א383
וש בעניין אחר, שלגביהם מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו המוסד כי הוא דר

לצורך קבלת גמלה, בתוך שישים ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי להשפיע על זכאותו 
, יודיע מקבל הגמלה על כל שינוי 304לגמלה או על שיעורה; מונה לזכאי מקבל גמלה לפי סעיף 

 .כאמור בסעיף זה שחל במצבו של הזכאי לגמלה
 

אותו לכך לדרוש  י עובד המוסד שהמינהלה הסמיכהחר, רשאא דין אות כלהור אףעל  ()א .384
בידיעתו או ברשותו של אותו  ואזה וה וקענין חל הנדרש ספק כל פרטשי בוריישל גוף צבד ל עומכ

שמירת סודיות עליהם הוא חייב בכוח סעיף זה עובד כאמור לגלות פרטים שמ בעובד, אך אין לחיי
 יפל וא, 1986-התשמ"ו, ארהדו י חוקפ, ל1972-ב"שלתח חדש[, וסנה ]טיקיססטטה דתלפי פקו

 .1954-שראל, תשי"דק יק בנחו

 מדינה, רשות מקומית, חברה שהממשלה משתתפתה -" יציבור ףוזה, "ג ףיענין סעל ()ב 
 ףיסעב הותעקופת גמל כמשמ ןכקורתו של מבקר המדינה, ויוף אחר העומד לבגל כו התלהנהב

 ת.ישנת חופשה קחו לפי שהפחו ןקרו 180
 

ועל אף האמור בכל דין, רשאי עובד המוסד  384בלי לפגוע בהוראות סעיף  א. )א(384
מנהל רשות המסים בישראל או מי שהוא הסמיך לעניין זה, שהמינהלה הסמיכה לכך, לקבל מאת 

 [193] וםשרי

 שםנר אוטח שלמב
[194] 

 [195]ים ומול סכגעי

מים לויפת תשזק
 דים אחיובים בח

 [א195]

 [196]קוח פי

יעות ידש רוכות לדסמ
 [א196]יות שמר

קבלת מידע מרשות 
 המסים בישראל

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 חובת עדכון פרטים
( 122)תיקון מס' 

 2010-תשע"א
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ורט בטור ג' באותו לוח, לצורך קביעת זכאותו מידע כאמור בלוח י"ז ובהתאם לסוג המידע המפ
( עד 1של אדם לגמלה מהגמלאות המפורטות בטור א' בלוח האמור, וכן מידע כמפורט בפסקאות )

 (, לצורך קביעת חיובו של אדם בדמי ביטוח:3)

הכנסותיו של נישום כפי שדווחו לרשות המסים בישראל על ידו או על ידי  (1)
לפקודת מס  88מעט הכנסה מרווחי הון כמשמעותם בסעיף מעסיקו, לפי העניין, ל

 הכנסה;

מידע בדבר החזקת מניות בחברת בית ובחברה משפחתית; לעניין זה, "חברת  (2)
 א לפקודת מס הכנסה;64-ו 64כמשמעותן בסעיפים  –בית" ו"חברת משפחתית" 

 מידע בדבר שומות ניכויים שנערכו למעסיק בידי רשות המסים בישראל. (3)

המוסד יבקש מידע כאמור בסעיף קטן )א(, רק אם נדרש לצורך התכליות האמורות  (1)א 
 באותו סעיף, ובמידה שנדרש.

שר האוצר ובאישור ועדת העבודה ושר הרווחה, בהסכמה עם שר המשפטים  )ב( 
רשאי לקבוע מידע נוסף שעובד המוסד, שהמינהלה הסמיכה לכך, יהא רשאי לקבל; והרווחה, 

שנקבע לפי הוראות סעיף קטן זה, יימסר רק אם הוא נדרש ובמידה שנדרש, לצורך קביעת מידע 
חיובו של אדם בדמי ביטוח או לצורך קביעת זכאותו של אדם לגמלה שמשלם המוסד לפי כל דין, 

 .ושהזכאות לה, שיעורה או אופן חישובה תלויים בהכנסת המבוטח

קבע לפי הוראות סעיף קטן )ב(, יימסר למוסד מידע כאמור בסעיף קטן )א( ומידע שנ )ג( 
, ואולם רשאי מנהל רשות 2001-כמסר אלקטרוני, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א

המסים בישראל להורות כי פרטי מידע מסוימים יימסרו למוסד בדרך אחרת, אם מצא כי קיימת 
 מניעה להעבירם כמסר אלקטרוני כאמור.

 

 .בוטל(ב. )384
 

שר לחודש ע בחמישהד לנושה, ין חוק זעניו, לה עלחזקם, של אד תוום לידי א הוכחל ()א .385
 שנת לידתו. לשחזקה כאמור שנולד באחד באפריל  -דתו, ואם לא הוכח החודש לי

 ילהגה, זנין חוק לעו, ליגילים, יהיה ג בע לו מתחנקדם אך א ילו שלג א נקבעל ()ב 
 לו.גיל עכיו , הצהיר עלןילפי הענ ח שהמבוטח או הזכאי לגמלה,מתו ותשבתחום א

י עורך דין, רואה חשבון, ידיד קרוב, נציג ארגון א על ידאלהמוסד י ם בפנדא ייוצג לא .386
אדם אחר שנתקיימו בו התנאים שנקבעו  אום יילאחקם ביעבידים, נציג ארגון של ישומ ועובדים א

 לכך.
 נקותהעק י"ז: פר

לאדם בכסף ובעין על פי ת קוהענ טעמי צדק, לתתמו תול דעיק, לפי שאיוסד רשהמ .387
, כשתביעתו של האדם לגמלה החוקבעו באישור ועדת העבודה והרומבחנים וכללים ובשיעורים שנ

 במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:

 ;42 ףי סעיפלז ופשת לאהזדקקו-אי (1)

 ;366ו א 50י סעיפים לפביטוח י לום דמתשיגור בפ (2)

 ;77 ףעיס ום לפיישר בתחוי מילו-יא (3)

 .253או  246ם יעיפסי שרה לפתקופת אכת השלמ-יא (4)

 10/00שבון נפרד שייווצר על ידי הפרשה שנתית של מחמומנו י 387 י סעיףלפענקות הה .388
 שיעור ההפרשה(. -מוסד והממשלה )להלן ה עליהם מושהסכי ריםאח ותורוממק וסדמי המתקבול

ת א וות בצנרשאי לש, חהובאישור ועדת העבודה והרוור ר האוצש צות עםיער, בהתיהש .389
 רשה.ההפשיעור 

מון לתשלום ההענקות, מיורות המקן את ובשיא בחבי, 387יף לפי סעת ו תקנוינר, בהתקהש .390
 של שיעורי ההפרשה; המוסד ימציא את ההערכה כאמור לקראתה רכהעימציא לו  סדמושהלאחר 

 ה.שנבאפריל בכל  1 יום

 [197]דים ועשובי מחי

 וסדהמי נוג בפציי
[198] 

 [1']ט

 אא[198] נקהן העמת

 ב[198]מון מי

 פרשהההר עונוי שישי
 ג[198]

קנות בתחשבות הת
 פרשהההעור שיב
 [ד198]

( 146)תיקון מס' 
 2013-גתשע"

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 עבודהל ת הדיןביק י"ח: פר

חודית לדון ייסמכות ה תהי, הבודדין לעה חוק ביתב שמעותוכמאזורי ן בית דיל ()א .391
  -ולפסוק בכל תובענה למעט בתובענה לפי פרק ח' 

שר לידיו ניתנה הגמלה, הטוענים שקופחו האדם אשל  אומלה, כאי לגל הזש (1)
נות בתביעה שהגישו בהתאם לסימן א' תקע בובקה ןמלט תוך הזחוה אלשבזכותם או 

 ;פרק י"ד לש

נגד כל אדם שנתבע לשלם ח, ה מבוטהיש מיד נגח, וטמבד נגד סוהמ של א() (2)  
 נגד מעביד; 369דמי ביטוח או לפי סעיף 

 ותרבל, רה או תשלום אחלמגו מי שקיבל לה אגמובע נגד התוסד המשל  ()ב
 כדין;א של אות עובט ר ששולמוחשלום אתאו  המלג

של הטוען  אוביטוח י דמ םללש הנתבע לשוטח, מב שהיה מי או שלח טל מבוש (3)
 זה; חוק יפל חושהוא מבוטח, נגד המוסד בכל ענין הנוגע לביט

תמורת דמי פגיעה וכן של המוסד ושל מעביד  וםד לתשלבינגד מעח ל מבוטש (4)
 ;94סעיף ובע מהוראות נן העני בכל

 

מך בכל ענין הנובע מההסכם ביניהם או וסאי מרפו ירותין שד ובהמוסבין ש (5) 
 ;91ות לפי סעיף נקתמ

 ך;כ צאה כספית בשלוה י קבורה ונגרמה לודמשולמו א וען שלהטל אדם ש (6)

 .304סד לפי סעיף המות טלהח בקעו נפגע צמע האוהרל אדם ש (7)

ם חובת 385עיף ס לצורך לאאדם א שלו ילג אתוע קבסמכות ל יןת הדביא תהיה לל ()ב 
 .1963-ד"לים שנקבע לפי חוק קביעת גיל, תשכגימתח 

  -עבודה יכולים להיות ל ת הדיןבילפני  יןעלי הדב ()א .392

 נת הגמלה;תינ וידיל אשר אדםה וא הלגמזכאי לה (1)

 מוסד;ה (2)

 ואשהן ועהטוח, או יטב תבע לשלם דמיהנטח, האדם בושהיה מי בוטח, ממ (3)
 ;טחבומ

 עביד;מ (4)

 ;מךאי מוספוירות רש (5)

 (;7) או( 6)א()391 בסעיף ורדם כאמא (6)

 ה.סוקתעירות הש (7)

בסעיף  יםרטפועם המ נמנהה דםל אן כיל דעכב וצרפשילבקש  אידין רשב ל נתבעכ ()ב 
 א(.קטן )

)י( 68)ב(, בעלי הדין בערעור לפי הוראות סעיף -על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו ג() 
 .יהיו הורה הילד או מי שמקבל קצבת ילדים בעדו והמדינה

 

ה' ולא הגישו תובענה  רקי פה לפתביעתם לגמל אתדחה ד וסהמ, שבום יילוהתו א בדעו .393
ה, ודלעבן להגיש לבית הדי דיבשנקבע בתקנות, הזכות בידי המעלבית הדין לעבודה תוך המועד 

 ם השר.ע ותעצך תקופה שקבע שר המשפטים בהתייוהמוסד ת דנגענה בשמם, תוב

ה ודעבל ית דין טענה הסותרת פסק דין סופי של בית הדיןב שפט אומ כל ביתב תישמע לא .394
 .' או לאה פי פרקל גמלה עהגימ בשאלה אם

ה על ידי ניכוי מהקצבת האוצר ודלעבדין תקציב בית הב תתףיש מיוח לאויטלבוסד המ .395
 ות עם המוסד.עצר התייאחהשר, לו המשפטיםו  י האוצרשר ועבקשיבשיעור  32האמורה בסעיף 

תובענות ת גשלהבר מועדים בדת אווע הורקברשאי להשר, עם  עצותהתייים, בהמשפט שר .396
 ה.דית הדין לעבוי בנוערעורים לענין חוק זה לפ

דה בועדת העו באישורו  ייעצות עם שר האוצרהתפטים, במשה שרת כמשר, בהסה ()א .397

 [א"]י

 יוראזן די תכות ביסמ
[230] 

( 12)תיקון מס' 
  1996-תשנ"ז

( 14' סמ)תיקון 
 1997-"זשנת

 [231] ןלי הדיבע

ביד מע לבענה שתו
 לבענה שתור עדבה
 [א231]בד עו

 [ב231]ן עויעת טימנ

קציב בתתתפות הש
 ה ודין לעבהד יתב
[232] 

 [233] םיעדיעת מוקב

 [234]טי שפוע מסי

( 113)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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בבית  הליכים, באדם -בני -נו חבראימתן סיוע משפטי לכל מבקש, ש רבחה, יתקין תקנות בדוווהר
 עים מחוק זה או מכל חיקוק אחר שהמוסדובהנם בהם, בעניניד צ ואהדין לעבודה שהמוסד ה

ד מעביד גנ העיבת י ביטוח אודמ םולעה לתשיתב םנינעם ש, למעט הליכייופל משלם תשלומים ע
 .369סעיף  לפי

סיוע ה פי חוקל פועלותה  יטהמשפ עוסיהשכות ת לעומצן באנתיי פטימשסיוע הה ()ב 
לפי סעיף קטן )א(,  נותקתב ועבנקש יםויו, הכל בשינתיאוור, ולפי ה1972 -פטי, תשל"במשה
 2 םפייעי כאמור בסטפשמה תת השירווצאהות בלשא יכולתו של המבקש ההגבלות בדברד שבלבו
 ק האמור לא יחולו.לחו 3 -ו

ר בינו סד, לפי הזהסעיף  פישפטי למ ן סיועבמת תורושקצאות הוהה לכב שאמוסד יה ()ג 
 לבין המדינה.

 צועבישין ונוע: "טק יפר

 שנה אחת:ר אסמ -דינו ה, חת מאלא י שעשהמ ()א .398

ובדה למתן גמלה לפי חוק זה או להגדלתה, בין מת עלי העדי או על מהרם במרג (1)
 ו;ולתז ישהגמלה הגיעה לידיו ובין שהגיעה ליד

ביטוח או העלים עובדה שיש לה חשיבות לענין  מיקשר לדב כוזבת רהסר הצהמ (2)
 ;זה

 .דלת גמלהו להגא חביא להקטנת דמי ביטולה יר כדאחם אדם ע רששר קק (3)

תובע שמסר הצהרה כוזבת לגבי מידע הדרוש למוסד, לצורך קביעת זכאותו לגמלה,  (1א) 
 ( לחוק העונשין.2)א()61קנס כאמור בסעיף  –שיעורה או עדכונה או שהעלים מידע כאמור, דינו 

זכאי לגמלה(, הודעה  –קיבל זכאי לגמלה או מקבל גמלה )בסעיף קטן זה  (1) (2א) 
דואר רשום בדבר הפרטים האמורים בלוח י"ח והמשפיעים על הזכאות מהמוסד ב

לגמלה או על שיעורה, שעליהם הוא נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או יותר מהפרטים 
האמורים בתקופה של ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, והזכאי לגמלה לא דיווח 

יגוד להוראות סעיף בכתב למוסד על השינוי בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בנ
 ( לחוק העונשין;2)א()61קנס כאמור בסעיף  –א, דינו 383

( תכלול אזהרה בנוסח האמור בחלק ג' שבלוח י"ח, 1ההודעה כאמור בפסקה ) (2)
ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואבהרית; ערכם של השיעורים מהסכום הבסיסי 

ים חדשים; להודעה יצורף טופס כאמור בלוח י"ח המצוינים בהודעה, יוצג גם בשקל
 לעדכון הפרטים בשפה העברית;

נשלחה לזכאי לגמלה הודעה לפי סעיף קטן זה בדואר רשום לכתובת שעליה  (3)
הודיע למוסד לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, יראו אותה כאילו 

חה, זולת ימים מיום שנשל 15הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 
אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו 

 מלקבלן;

הוכיח זכאי לגמלה כי לא קיבל את ההודעה בדואר רשום מסיבות שאינן תלויות  (4)
(, ובלבד שקיבל את 1בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה )

 יד תביעות;ההודעה כאמור מידי פק

, 33הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה לגביו נכות רפואית לפי פרט  (5)
, ועל מי שנקבע לגביו כי הוא 208שברשימת הליקויים, כמשמעותה בסעיף  91או  34

 (.2)א()224זקוק להשגחה מתמדת, כמשמעותה בסעיף 

בשל כל אדם  קנס -דינו  על פיו,או ה ז וקחבטלת עליו מוהבה וחלא מיא שלמי  ()ב 
 מוסד.ל לוםשת תחוב טלמע -בה" זה, "חו ניןעבירה; לעשלגביו נעברה ה

ר שנה או קנס מאס -ק זה, דינו חוב ורבעד עובדו כאמ וחיטב לם דמישיי שלא מ ()ג 
 קנס האמור.ה לפכ - נואגיד, דית אוה םואעונשין, חוק ה( ל4)א()61ור בסעיף כאמ

 .נסק -דינו ה, ק זוחביטוח בעד עצמו כאמור ב ין דמידעלם ביושיי שלא מ ()ד 

ם בה ג ם, יאשגדואמ אדם מואגד או בלתי-בני-ידי חברב עיף זהס רה לפיביעברה ענ ()ה 
או , בלמוג תףעט שוף, למותש, לנהמו חבר מינהלה, ב הר בשעת ביצוע העבירה הישדם אא כל

 [ב"]י

 [239]נשין עו

( 122)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 122)תיקון מס' 
 2010-תשע"א
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 ם אלה:ייח שניכוה ןכ םא אלא, למעשה נושא העבירה יארחאה עובד

 תו;יעידב אשלה נעבר העבירהש (1)

 בירים למנוע את ביצוע העבירה.הסמצעים האאת כל ט הוא נקש (2)

 פלילית של אדם לפי כל חוק אחר.יותו המאחרע גור עיף זהין סא ()ו 
 

 .398לפי סעיף ה ביעכל תדון בל מוסמךהא ולום הש ת משפטבי .399

 הנוגע לביצועו. ןיבכל ענ ותין תקנתקשאי להר והואזה  חוק ועעל ביצה ממונ 14רהש .400

ת קנות ואת יןתקלפי חוק זה, להוציא את הסמכות לה יומכויותמסהעביר ל ר רשאיהש .401
 .26 -)ב( ו25, 24, 20ם יפעיפי סלת יוכומהס

 (.1995ר בווקטבא 1שנ"ו )רי תשת' בזם ביו אהיזה  לבשומוסח נל ילתו שתח .402

, חל לפני יום כ"ז 48ע, כהגדרתו בסעיף בוקיה היום הגבלדת שליוידה, ל מיענין דל ()א .403
  - לגביה אוקריי(, 1994 ברבמנוב 1בחשון תשנ"ה )

  - 53עיף ס (1)

שה "שלוכר העבודה הרגיל" נאמר "ש ( במקום)א יף קטןסעאילו בכ ()א
 הרגיל";ה בודהע רכעים משרב

 ם;לא קייד( ף קטן )עיאילו סכ (ב)

 אלג'" ק לפי פרם משתלמיה  מי לידהד "למעט ליםילו המכא( 1)א()350עיף ס (2)
 מות;ייק

 ות.מ(" לא קיי)ד53  וראות סעיףפוף להם "בכליו המכאיל( )א351עיף ס (3)

יפחת" לא תחול על תביעה לדמי  אלו)ו( המתחילה במלים "170סיפה של סעיף ה ()ב 
 .(1995  ביוני 1אבטלה שהוגשה לפני ג' בסיון תשנ"ה )

ומתנדבת בשירות יל י חיביחולו לגלא ( 2)א()173 -ו( 2())א171יפים סעוראות ה ()ג 
 (.1994ריל אפב 1"ד )ניסן תשנלפני ב' בם ותירסיימו את שש מיאול

גיעה בעבודה שאירעה לפני יום כ"ט בטבת פ שלה' ב קלפי פרה גמלוב שיענין חל ()ד 
 -תשכ"ח[, בלומשסח נוי ]ומלאה וק הביטוחחל 170 ( יחולו הוראות סעיף1995בינואר  1תשנ"ה )

 .וראמה לפני היום חםוסכנבלוח י"א,  1יו, ופרט פל תונק, והת1968

גיל הזכאות הקודם(, וביום  –בגבר )להלן  65-באישה ו 60מלאו לו  2004מי שבשנת  )ה( 
 246ף שבו הגיע לגיל הזכאות הקודם נצברה לזכותו תקופת אכשרה המזכה לפי הוראות סעי

בקצבת זקנה, יראו אותו כאילו צבר תקופת אכשרה כאמור גם ביום הגיעו לגיל הקבוע לגביו, לפי 
 .1חודש לידתו בחלק א' של לוח א'

 

 .115 סעיףו גֵדלה לפי ה שלבוטח שהקצבמ ולו עליחלא  117יף סעוראות ה ()א .404

תגמולים, לקרן פנסיה או לגוף כיוצא באלה, מכוח ת ם לקופמים משתלמייו סכוה ()ב 
תית, פחת משטוח תוספ(, והם מיועדים לבי1965וסט באוג 1כ"ה )לפני ג' באב תשעשה שנם כסה
, באחוזים מהכנסת העובד שלפיה נעשה התשלום כאמורו שלומית תאת פחילהעביד המ ישאר

 וב בלוח י"ב.כנק

י נשה לפם שנעהסכ וחכקופת פנסיה מל ואתגמולים ת ופם לקמים משתלמיו סכויה ()ג 
באחוזים  ו לקופהיתשלומ תא תיחפהל דיבעשאי המ(, ר1954 לריפאב 1) "דיר ב' תשאדבז "כ

פלוני, ורשאי העובד להפחית את תשלומיו ד ד עובעב חטובימי ד מיםלשתמה פילשה סמההכנ
 י"ב. חולהכל כנקוב ב דמי ביטוח, משתלמים בעדו יהפלים מההכנסה שאחוזלקופה ב

 ירועיש יסחדרך ובאופן י התואב וונשב(, י)337יף סע חומכח ויטהבמי עור דונה שיש ()ד 
 ח י"ב.תה הנקובים בלוחפהה

אף הוראות כל דין, ניתנו לאדם אשרה ורישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה  לע .405

                                                      
14

 .4612עמ'  13.5.2013מיום  6591י"פ תשע"ג מס' סמכות השר להתקין תקנות הועברה לשר הכלכלה:  

 ךסמוהמ טת המשפבי
[241] 

 [242]צוע בי

 יות וכמברת סהע
[243] 

 [244] הילתח

 רעבראות מהו
 [83יקון ]ת

 [99יקון ]ת

 [86קון י]ת

 [91יקון ]ת

 תתמצות מאורהו
 )ד([ -()ב188(, א)ב73]

אה מיוחדת לגבי רוה
 תושב קבע

( 60יקון מס' ת)
 2002-תשס"ג

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6591.pdf
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 פי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום שבו המציא למשרד הפניםל לישראל, לא תשולם לו גמלה
שרה והרישיון האמורים, אף אם התקופה כאמור היתה לפני יום הראיות שמכוחן ניתנו לו הא תא
 (.2003בינואר  1בטבת התשס"ג ) ז"כ

 

 31עד ליום ו' בטבת התשס"ד ) 9על אף האמור בכל הסכם שנערך לפי הוראות סעיף  .406
 הסכם(: –( )בסעיף זה 2003בדצמבר 

נקבע בהסכם כי אישה זכאית לגמלה, או שחדלה להיות זכאית לגמלה, בשל הגיעה  (1)
יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעה לגיל הפרישה , 60לגיל 

 ;1הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'

, 65נקבע בהסכם כי אדם זכאי לגמלה, או שחדל להיות זכאי לגמלה, בשל הגיעו לגיל  (2)
ל הקבוע לגביו, יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעו לגי

 ;1בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

המשך זכאות להטבות שלפי ההסכם בדבר גמלת הניידות, למי שהגיע לגיל זקנה  (3)
כמשמעו בפרק ה' באותו הסכם, יחול לגבי מי שהגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש 

 ;1לידתו, בחלק ב' בלוח א'

 –זקנה ושאירים מיוחדות  לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות (4)

, יחולו על מי 65הוראות ההסכם המתייחסות להכנסתה של מי שמלאו לה  )א(
 ;1שהגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'

הוראות ההסכם המתייחסות לגבר שנעשה תושב ישראל, שלא לראשונה, לאחר  )ב(
שב ישראל, שלא לראשונה, לאחר הגיעו , יחולו על דבר שנעשה תו60הגיעו לגיל 

 ;1לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח א'

הוראות  נקבע בהסכם כי מי שעלה לישראל לפי חוק השבות זכאי לגמלה, יחולו (5)
אשרה ורישיון  ההסכם גם לגבי תושב ישראל שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע או

פי חוק הכניסה לישראל, שניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת , ל5לישיבת ארעי מסוג א/
 העליה.

 

 –לצורך חישוב הכנסה לפי חוק זה, לרבות לענין דמי ביטוח המשתלמים מהם  )א( .407

 יראו דמי הסתגלות מיוחדים כדמי אבטלה; (1)

 ב.345כפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף  וקצבת התאמה יראו גמול פרישה (2)

שולמו לאדם דמי יראו את התקופה שבעדה  257-ו 248לענין הוראות סעיפים  )ב( 
 הסתגלות מיוחדים כתקופה שבה שולמו בעדו דמי ביטוח כעובד.

המינהלה כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות תנכה את דמי הביטוח מדמי  )ג( 
 , ותעבירם למוסד.ומקצבת ההתאמה מגמול הפרישה ,ההסתגלות המיוחדים

 

 

הוראות מיוחדות 
לענין הסכמים לפי 

 9סעיף 
( 66)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

הסתגלות מיוחדים  דמי
 –וגמול פרישה 

 הוראות מיוחדות
( 78)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 85)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 121)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 121)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 'ח אלו

 צמאי"(ע ת "עובדדר, הג1עיף )ס

 לעובד עצמאי תעת ממוצישדית חורעזנסה מכה

 1 -מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב 15% -סכום השווה ל -ון בעים שברדשד מהחואחי כל בגל
תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה  -כל רבעון; לענין זה, "רבעון"  לתיחתבחודש שב

 באוקטובר של כל שנת מס. 1 -בו יולי אב 1 -פריל, בבא 1 -ואר, בינב 1 -ב

 

 1לוח א'

 ()ג(, 1)247(, 2)ב()246)א(, 245)א(, 240, 160, 158)ההגדרה "גיל הפרישה"(,  1)סעיפים 
 (406-)ה( ו403)ב(, 351)ג(, 342

 חלק א'

 ((1)406-)ה( ו403)ההגדרה "גיל הפרישה"(,  1)סעיפים 

 גיל הפרישה

 

 לגבר
 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 65 1939עד יוני  

 חודשים 4-ו 65 1939יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 65 1940עד אפריל  1939ספטמבר  

 66 1940אי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 66 1941ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 66 1942עד אפריל  1941ספטמבר  

 67 ואילך 1942מאי  

 
 לאישה

 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 60 1944עד יוני  

 חודשים 4-ו 60 1944יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 60 1945עד אפריל  1944ספטמבר  

 61 1945מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 61 1946ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 61 1947עד אפריל  1946ספטמבר  

 62 1954עד דצמבר  1947מאי  

 חודשים 4-ו 62 1955ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 62 1956עד אפריל  1955ספטמבר  

 63 1956מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 63 1957ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 63 1958עד אפריל  1957ספטמבר  

 64 ואילך 1958מאי  

 

 '[]א

( 66)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 131)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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 ק ב'חל

 ((3)-( ו2)406-()ג( ו1)247, 160)ההגדרה "מבוטח"(,  158)סעיפים 

 הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה

 אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

 
 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 65 1939עד יוני  

 חודשים 4-ו 65 1939יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 65 1940אפריל  עד 1939ספטמבר  

 66 1940מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 66 1941ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 66 1942עד אפריל  1941ספטמבר  

 67 ואילך 1942מאי  

 
 חלק ג'

 ()ב((4)406-)א( ו240)סעיפים 

 מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו

 
 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 60 1944ני עד יו 

 חודשים 4-ו 60 1944יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 60 1945עד אפריל  1944ספטמבר  

 61 1945מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 61 1946ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 61 1947עד אפריל  1946ספטמבר  

 62 ואילך 1947מאי  

 
 חלק ד'

 ()א((4)406-)ב( ו351)ג(, 342)א(, 245)סעיפים 

 יל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתןג

 
 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 65 1939עד יוני  

 חודשים 4-ו 65 1939יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 65 1940עד אפריל  1939ספטמבר  

 66 1940מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 66 1941ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 66 1942עד אפריל  1941ספטמבר  

 67 1944עד דצמבר  1942מאי  

 חודשים 4-ו 67 1945ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 67 1946עד אפריל  1945ספטמבר  
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 68 1946מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 68 1947ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 68 1948עד אפריל  1947ספטמבר  

 69 1948מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 69 1949ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 69 1950עד אפריל  1949ספטמבר  

 70 ואילך 1950מאי  

 
 חלק ה'

 ((2)ב()246)סעיף 

 אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

 
 גיל הזכאות )בשנים( חודש הלידה 

 55 1949עד יוני  

 חודשים 4-ו 55 1949יולי ואוגוסט  

 חודשים 8-ו 55 1950עד אפריל  1949ספטמבר  

 56 1950מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 56 1951ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 56 1952עד אפריל  1951ספטמבר  

 57 1954עד דצמבר  1952מאי  

 חודשים 4-ו 57 1955ינואר עד אוגוסט  

 חודשים 8-ו 57 1956עד אפריל  1955ספטמבר  

 58 1956מאי עד דצמבר  

 חודשים 4-ו 58 1957 ינואר עד אוגוסט 

 חודשים 8-ו 58 1958עד אפריל  1957ספטמבר  

 59 ואילך 1958מאי  
 

 

 ח ב'לו

 (32עיף )ס

 סדור למצואצבת הקה

 רעושי שובחיבסיס לה טפר

 17.1% יםיריטוח שאובזקנה ח י ביטודמ 1

 –ילדים ח י ביטודמ 2

 115% 1994נת בש (1)

 130% 1995נת בש (2)

 145% 1996בשנת  (3)

 166% לךואי 1997נת בש (4)

 

 13% נכותח י ביטודמ 3
 

 

 "ד[]י

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 79' )תיקון מס
 2005-תשס"ה

הוראת שעה 
 2013-תשע"ג

( 54)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 1ח ב'לו

 (43עיף ס)

  - לוח זהב (1)

ימים לפחות  4ם, שהיה בחיים רג 1,750לא עלה על  דהעת הליב שמשקלוד יילו -ג" "פ 
 ;ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילודים

ר להעלאת מחירי אשפוז יתבהע ז, כפי שנקבפואשם חיר יומ עליית ורשיע -ון" דכיעור ע"ש 
, 1996 -תשנ"וירותים, כים ושעל מחירי מצרק פיקוח י חופל תןינש יםריטולשירותים אמבול

 כלליים;י קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים ידל ע אשפוזויולדות  י אשפוזבלג

 ( בלוח זה;4שים כשהוא מעודכן לפי סעיף )שקלים חד 13,823סכום של  –"מענק בסיסי"  

 

מכפלת סך מספר הלידות בשנה פלונית של מבוטחות הזכאיות למענק  –" יסיבס יתום שנכס" 
 אשפוז לפי חוק זה, במענק הבסיסי.

 םישדשקלים ח 11,002ר, הוא יות אולוד אחד ת יידליל שב, תליולד זשפוהא נקכום מעס א() (2)
 שנולד באותה לידה. גפבעד כל  םם חדשיקליש 171,811 תפסותב

 הסכום עליעלה  לאלונית פ סד בשנהישלם המווז ששפהאנקי מע לל שלכוסכום הה ()ב
 ו.מנמ חתפשנה ולא יה ותלאשנתי הבסיסי ה

סכום ש, בצו, מחד וטפת(, ייקבעשנה השה -לן להשנה )ל כ, ב4 בסעיף ורע מהאמרובלי לגמ (3)
 בינואר של אותה שנה: 1 -תוקף מהב יהיהה הבאה והוא חספי הנולשיחושב  האשפוז מענק

M1 = M0 (1 + ST) 

  -שר אכ

"M1 "- השוטפת; הנשחדש לה זהאשפו קנום מעכס 

"M0 "- ת;וטפהש לשנהה בתוקף בתום השנה שקדמ יהכפי שהז האשפו נקסכום מע 

"ST "- כל  םכוסבין להשוטפת  מה לשנהדסיסי לשנה שקהבהשנתי ם ן הסכוביהפרש שה
ור כאמ ועלששולמו בפו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים למוששמענקים ה

 יקון(.הת ריעוש -ן )להל

 ןר העדכועושי, בעת לעת, מהמענק הבסיסי, מענק האשפוז ליולדת ותוספת בעד פג יעודכנו (4)
ענק המענק הבסיסי, מ לעה עשומות הודברם סיפר רהשו; בב הנקוד עומהנקבע בהיתר ומש

 .האפוז ליולדת ותוספת בעד הפג המעודכנים

 ד שירותים אלה:לוייולו ליולדת תנוז יינשפענק האלמתמורה ב (5)

 , הדמיהדהות מעביקבד רבותלרים בלידה והקש ואייםרפולים היפים והטותל השירכ (1)
 ע מהם;בונל כל הקשור והע או ניתוחים וחיתא, נוסוג שהל מכת חרואבדיקות ו

ן כת זאת ווה מחייביזמן שהלידה ותוצאותפרק ת לדוקת יוללחבמ לדתיוהז שפוא (2)
 מים שקדמו ליום הלידה;י 3 ךשל היולדת תו האשפוז

 ;םת החולידת מביצאת היוללוד עד ליישפוז הא (3)

רפואי מחייב הב צשהמ כפי זמן קלפרלדת מבית החולים, יוצאת ה חרלוד לאיישפוז הא (4)
יהומית ז החלכתוצאה מכל מ שפיר או תיית מישוצאה מכתריאות,  צהבת, דלקתעקב 

 אחרת;

 מתאימה;ת רפואי דהם ביחיגישפוז פא (5)

 חרא ו טיפולא היקזר לכלילי וש RH של מקרהב Dי נטא יןולובגלנומואיריקות ז (6)
 א;ופולדת וליילוד על פי החלטת הרדרושים ליה

 בדיקות סינון שמיעה ליילוד. (7)
 

 

( 12)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 138)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 (79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז

( 138)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 79)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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 ג' חול

 (53עיף )ס

 רבייםמ הי לידמד

 )בוטל(
 

 

 ח ד'לו

 )ב((68עיף )ס
 מכפלות של הסכום הבסיסי בעד ילד שלישי ואילך

 )בוטל(
 

 

 ח ה'לו

 (97עיף )ס

 םיימרב העי פגימד

 )בוטל(
 

 

 ח ו'לו

 (140-ו 117עיפים )ס

 יים לפי פרק ה'ולת קצבת וא נכות תבצדלת קגה
 
 שיעור עהנת פגיש ריעוש  העת פגינש
 להההגד ם(פישנת כס) הגדלהה (םיפנת כסש)

1954/55 48% 1960/6 124% 
1955/56 44% 1961/62 20% 
1956/57 40% 1962/63 16% 
1957/58 36% 1963/64 12% 
1958/59 32% 1964/6 58% 
1959/60 28% 1965/6 64% 

 

 ח ז'לו

 (167עיף )ס

 אבטלה ימשוב דיח

  -וח זה בל

 ;25-הסכום הבסיסי מחולק ב –הסכום היומי הבסיסי" " 

 ;170פי סעיף ל הממוצעי ר היומשכה -השכר" " 

 סה המרבית הקבועה בלוח י"א;כנמהה 25-ה לקהח -רבי" המהסכום " 

 בטלה.א מיד הם או לפי צירופיהם יחושבופישכר שלמהחוזים א -" אחוזים" 
 טור ב' טור א' 

 שנים 28מי שטרם מלאו לו  שנים 28מלאו לו מי ש 
 )באחוזים( )באחוזים( 

מהשכר שעד ק על חל - 164 יףאות סעורפוף להבכ .1
 60 80 הסכום היומי הבסיסילמחצית 

ד שלושת רבעי ועמחצית ל ר שמעלשכחלק ה על .2
 40 50 הסכום היומי הבסיסי

הסכום היומי עי רבשלושת ל ר שמעלשכחלק ה על .3
 35 45 במלואו לסכום היומי הבסיסי ועד הבסיסי

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 87)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

 [1ה']

 [1']ט
הצמדת גמלאות 

 2003-תשס"ג
( 89)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז
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ועד  לסכום היומי הבסיסי ר שמעלשכחלק ה על .4
 25 30 לסכום המרבי

 

 

 ח ח'לו

 ו(()-ו)א( 174עיף )ס

 שתה נדרדובפת ועדעוודה מבע

 עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק;  ()א

 ;תפקידותי למעט עבודהה, תר בניבאודה עבל בנין: כב (ב)

 :וןבתי מלב (ג)

 לצרות;מ (1) 

 בחות;ט (2) 

 דרנות;ח (3) 

 ;תבודה פקידותיע ולמעט וןת ניקיודים ועבת כלשטיפת ת, לרבועיי מקצולתבודה בע (4)

ודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט בע י אריזה:בתאיים וקלולים חידאתרי גב (ד)
 קידותית;עבודה פ

 בטחה:אב (ה)

 ון יום;עכמ וה והרווחה הכיר בדמשרד העבוש םישדוח 3 למגי ון יום לילדיםעמ (1)

 דוע נתן לו אישור להפעלת המוסד כמוסד פטור, וכל וךחינה דסד חינוך שמשרומ (2)
 ישור בתוקף;אה

מוד , לרבות מוסד ללי1949-ש"טהתגדרתו בחוק לימוד חובה, הר ככסד חינוך מוומ (3)
שיטתי לילדים מגיל שלוש עד כיתה י"ב, ומוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך 

 ;1988-מיוחד, התשמ"ח

 ורישבא, חל עליו, שקבע השר, 1969-בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט (4)
 שר החינוך;

 ;1953-לחוק החניכות, התשי"ג 1דרתו בסעיף גהכת ספר מקצועי יב (5)

 יבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה;רכב צ (6)

 .1972-רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב (7)

 

 במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה: )ו(

 –עבודות מתכת  (1)

 מסגרות וריתוך; )א(

 חרטות וכרסום; )ב(

 חשמלאות; )ג(

 מכונאות; )ד(

 מכשירנות; )ה(

 משחיזנות; )ו(

 –הלבשה  (2)

 ותפירה; חייטות )א(

 גזרנות; )ב(

 תפירת עור; )ג(

 –עבודות בלתי מקצועיות  (3)

עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות 

 ( 42ס' )מ קחו
 2001-א"שסת
( 60יקון מס' ת)

 2002-תשס"ג

 – 55קון מס' ית)
( העשראת הו

 2002-בתשס"

( 61)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 58)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 58)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 65)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 65)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 72)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 72)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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 הפעלת מכונות ועבודת ניקיון, ולמעט עבודה פקידותית.

להעסקת  טיפול וסיוע אישי לאדם עם מוגבלות, שלא בידי בן משפחה, שבידו היתר (1) )ו(
; לעניין זה, "אדם עם 1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1עובד זר כמשמעותו בפרק ד'

 כל אחד מאלה: –מוגבלות" 

 מבוטח הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים לפי פרק ט'; )א(

 ילד נכה הזכאי לגמלה לפי סימן ו' בפרק ט'; )ב(

 מבוטח הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק י'; )ג(

לתגמול לפי חוק הנכים שרופא מוסמך ראשי שנתמנה לפי תקנה  נכה הזכאי )ד(
, קבע כי הוא זכאי לליווי לאנשים 1954-)א( לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד2

 עם מוגבלות קשה, לפי אמות מידה שיורה שר הביטחון;

 טיפול וסיוע אישי שלא בידי בן משפחה למי ששוהה בכל אחד מאלה: (2)

, המיועד לפי 1940לפקודת בריאות העם,  24כמשמעותו בסעיף בית חולים  )א(
תעודת הרישום שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או 

 שיקומיים בלבד;

מעון או חלק ממעון המיועד לאנשים עם מוגבלות פיזית או שכלית, שקיבל  )ב(
 ;1965-רישיון לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה

 ;2000-מעון יום שיקומי שקיבל רישיון לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס ג()

מוסד לטיפול סוציאלי, מוסד לטיפול רפואי או מוסד לטיפול משולב,  )ד(
, 1993-כמשמעותם בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג

 שקיבלו רישיון לפי אותו חוק;

משרד הביטחון, המיועד לאנשים עם מוגבלות נפשית מעון המופעל על ידי  )ה(
 הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים.

 –בפרט זה 

או  223יום כהגדרתן בסעיף -שירותים המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום –"טיפול וסיוע אישי" 
 בהשגחה, למעט עבודות משק בית;

 זוגם של כל אחד מאלה. אח, אחות, בן, בת, נכד, נכדה, דוד, דודה ובני –"בן משפחה" 
 

 

 1ח ח'לו

 ג(222-ו 202)סעיפים 
 שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

 טור ב' טור א' 
 שיעור הניכוי מהקצבה, באחוזים חלקי ההכנסה 

 0 הממוצע מהשכר 21%חלק ההכנסה שעד 

 10 מהשכר הממוצע 25%ועד  21%חלק ההכנסה שמעל 

 30 מהשכר הממוצע 68%ועד  25%חלק ההכנסה שמעל 

 40 מהשכר הממוצע 93%ועד  68%חלק ההכנסה שמעל 

 60 93%חלק ההכנסה שמעל 
 

 

 ח ט'לו

 ()ג(245 עיף)ס
 

 הנקזקצבת  ןית לענימרב נסהכה

 
 יתדשנסה חוהכ ם לוייספר התמ ט רפ

 '[]ב
( 66)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 109)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 111)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 צער הממושכמה 57%-ה לווכום השס םיילא תלול 1

 צער הממושכמה 76%-ה לווכום השס 1 2

 צער הממושכמה 7%-ה לווכום השס ףוי נוסתלד כל עב 3

 

 לוח י'

 ואילך 2011שנת אפריל שיעור דמי ביטוח בעד 
טור 

 טור ה' טור ד' טור ג' טור ב' א'

 פרט
ענף 
 ביטוח

 )א(340-)א( ו337אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 

הניכוי משכר 
העובד לענין סעיף 

 וזים)ג( באח342

הקצבת 
אוצר 

המדינה 
לפי 

סעיף 
 (1)ג32

 60%על חלק העולה על 
 מהשכר הממוצע

על החלק שאינו עולה על 
 מהשכר הממוצע 60%

על חלק 
השכר 
העולה 

 60%על 
מהשכר 
 הממוצע

על חלק 
השכר 
שאינו 
עולה 

 60%על 
מהשכר 
 לעובד הממוצע

לעובד 
 עצמאי

למבוטח 
שאינו 
עובד 
ואינו 
עובד 
 דלעוב עצמאי

לעובד 
 עצמאי

למבוטח 
שאינו 
עובד 
ואינו 
עובד 
 עצמאי

 0.09 0.04 0.87 - 0.56 0.16 - 0.82 1.22 אימהות 1
אימהות  2

– 
מבוטח 
שאינו 
עובד 
ואינו 
עובד 

 עצמאי

- - 0.16 - - 0.11 - - - 

 0.08 - - 1.10 1.39 1.47 1.67 2.40 2.08 ילדים 3
נפגעי  4

 עבודה
1.30 0.68 - 0.41 0.39 - - - 0.03 

נפגעי  5
 תאונות

0.11 0.08 0.07 0.02 0.06 0.04 0.07 0.01 0.02 

 0.06 0.01 0.21 - - 0.04 - - 0.31 אבטלה 6
זכויות  7

עובדים 
בפשיטת 

רגל 
ובפירוק 

 תאגיד

0.04 - - 0.01 - - - - 0.02 

 0.10 0.11 1.86 0.87 1.11 0.41 1.31 1.86 2.28 נכות 8
 0.02 0.01 0.14 0.09 0.12 0.06 0.14 0.18 0.27 סיעוד 9

זקנה  10
 ושאירים

5.89 5.21 3.65 1.67 3.09 2.40 3.85 0.22 0.25 

 0.67 0.40 7.00 4.61 6.72 4.25 7 11.23 13.50 סך הכל 
 

 

 ח י"אלו

 (349-ו 348ה(, )345 עיפים)ס
 דמי ביטוחן ת לענירינסה מרבית ומזעהכ

 
 יתערנסה מזהכ תבינסה מרהכ דעב טרפ

ה לשכר סכום השוו –לחודש  לופ, כהסכום הבסיסי –ש לחוד ובד ע 1

הוראת שעה לשנת 
2008 

( 103)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 114ס' )תיקון מ
 2009-תשס"ט

( 124)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 143)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 "א[]י

( 30)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

( 37)תיקון מס' 
 2000-תש"ס

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

)הוראת שעה( 
 2011-תשע"א
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כנסה הה לום השווכס -בעון רל 5
 3ול פש, כדוחבית לרמה
ך סל השווה םוסכ -נה של
עון בל רכב רביותמכנסות ההה
 מס תתה שנואבש

ון דש הראשהחו מינימום של
ום השווה כס - רבעוןלברבעון 

 3ל לחודש, כפוית רעלהכנסה המז
 תוסך ההכנלסה ווום השכס - לשנה

באותה ש ןורבע המזעריות שבכל
 ת מסשנ
 

 לחמש הוהשו וםכס -עון רבל מאיצובד עע 2
 3 לופ, כהסכום הבסיסים מיפע
וה לסך וכום השס -נה לש

לכל רבעון  ההכנסות המרביות
 שבאותה שנת מס

 25%-ל והוהש סכום - בעוןלר
מהשכר הממוצע של החודש 

 ;3הראשון ברבעון, כפול 
סכום השווה לסך  –לשנה 

ההכנסות המזעריות בכל רבעון 
 שבאותה שנת מס

מור אבוטח כמ 3
-( וד)348עיף סב
 ה()

ווה הש םכוס –לשנה ו בעון אלר
ו בעון אלר תביסה המרכנלה

 פי, ל1רט בפ רואמלשנה, כ
 הענין

 1-בינואר, ב 1-שתחילתו ב ןלרבעו
 –ביולי של שנת מס  1-באפריל וב

מהשכר  5%-סכום השווה ל
הממוצע של החודש הראשון 

בינואר,  1-ברבעון שתחילתו ב
 1-, ולרבעון שתחילתו ב3כפול 

סכום  -באוקטובר של שנת מס 
מהשכר הממוצע של  5%-השווה ל

עון, החודש הראשון שבאותו רב
 ;3כפול 

ך כל סל השווה םוכס -נה של
 כנסותהה

המזעריות שבכל רבעון שבאותה 
 ת מס.שנ

ווה הש םכוס –לשנה ו בעון אלר ר חבוטח אמ 4
 ואבעון רת לביסה המרכנלה
י , לפ2רט בפ ורמ, כאנהלש

 עניןה

 1-בינואר, ב 1-שתחילתו בן לרבעו
 –ביולי של שנת מס  1-באפריל וב

מהשכר  15%-סכום השווה ל
הממוצע של החודש הראשון 

 1-ברבעון שתחילתו ב
, ולרבעון שתחילתו 3בינואר, כפול 

 1-ב
סכום  –באוקטובר של שנת מס 

 השווה
מהשכר הממוצע של  15%-ל

 החודש
 ;3הראשון שבאותו רבעון, כפול 

כל  ךלס השווה םוסכ -ה נלש
 עוןבשבכל רות יערסות המזהכנה
 .סמ נתשבאותה ש

 1-ריל, באפב 1-בינואר, ב 1-חילה בתמהפים צור יםודשח שהושלשל  הפקות -ן" בעו, "רלוח זהב
 באוקטובר של כל שנת מס; 1-או ב ביולי

כר מינימום חלקי, שכר מינימום יומי, או שכר מינימום לשעה , שמוםינימ שכר -ום" יממינכר ש"
 מום לגבי עובד פלוני;ניהחל, לפי הענין, לפי הוראות חוק שכר מי

 .1( שבהגדרה סכום בסיסי שבסעיף 3כהגדרתו בפסקה ) –ום הבסיסי" "הסכ
 

 

( 30)תיקון מס' 
 1998-טתשנ"

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

( 30)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

( 37)תיקון מס' 
 2000-תש"ס

הצמדת גמלאות 
 2003-תשס"ג

)הוראת שעה( 
 2011-תשע"א

 1999-תשנ"ט צו

 1999-תשנ"ט צו
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 ח י"בלו

 (404עיף )ס
 ליםמותג פתוקל לומיםשתמחתות פה

 וריעש פחתהה טרפ

 1.8% ן )ב(טק ףי סעילפעביד מה יתשלוממ 1

 1.5% טן )ג(ק י סעיףלפמעביד ה תשלומימ 2

 1.0% ן )ג(קטסעיף  פיעובד לה תשלומימ 3

 

 ח י"גלו

 בוטל()
 

 

 ח י"דלו

 (293עיף )ס
 ושריםאמ גוניםרא

לפקודת  24ף יעסבעותו שמכמ יםולח פועלות בביתרותיו חבדבות שתננשים מן ל ארגוכ .1
 .1940בריאות העם, 

 .)נמחק( .2

 ים.רשלדים חי , שיקוםפהחי -יחא" "מ .3

 ל.שית בירושלים ע"ש ד"ר ע. זסלני ז"נפאשונה ר לעזרה נהודת תחאג .4

 ן.והעיוור תער ולמניוען העיומגודה להא .5
 

 

 ח ט"ולו

 (294עיף ס)
 ג"ק ירים לפי פיהם זכאלפ זכאיםשה םילטומב קוקיםיח

 .1965 -נפש, תשכ"ה תצלהעים בפגלים לנמווק התגח .1

 .1959-, התשי"טותבאותי הכירלחוק ש 32ד ע 26יפים סע .2

 .1974-טחת מוסדות חינוך(, תשל"דאבחירום )ת נות שעתק)ב( ל11נה תק .3
 

 

 לוח ט"ז

 )ד((328)סעיף 
 הסכום שיעביר משרד האוצר למוסד לפי שנים )במיליוני שקלים חדשים(

2008 110 

2009 130 

2010 150 

2011 155 

 165 ואילך 2012
 

 

 לוח י"ז

 א(384)סעיף 

 –בלוח זה 

 "ב[]י

( 102ס' )תיקון מ
 2008-תשס"ח

( 114)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 142)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 142)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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( 8( או )2(, )1)2מידע על הכנסה לפי סעיף  –"מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד"  
 א)א(;384 ( של סעיף3)-( ו2לפקודת מס הכנסה, ומידע כאמור בפסקאות )

א)א(, מידע על 384( של סעיף 3( עד )1מידע כאמור בפסקאות ) –"מידע על כל הכנסה"  
לפקודת מס הכנסה, וכן מידע על בעלות של מבוטח או  88הכנסה מרווחי הון כמשמעותם בסעיף 

 נישום בנכסי דלא ניידי;

קודת מס לפ 2מידע על הכנסה לפי סעיף  –לפקודה"  2"מידע על הכנסה לפי סעיף  
 הכנסה;

( 8( או )2)2מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לפי סעיף  –"מידע על הכנסות עבודה"  
 לפקודת מס הכנסה.

 טור ג' טור ב' טור א' 
 סוגי המידע מקור חוקי סוג הגמלה 

 - לחוק 43סעיף  מענק אשפוז .1

 - לחוק 44סעיף  מענק לידה .2

 - לחוק 45סעיף  קצבת לידה .3

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 49סעיף  לידה דמי .4

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 51סעיף  דמי לידה נוספים .5

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 49סעיף  דמי לידה לגבר .6

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 57סעיף  גמלה להורה מאמץ .7

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 59סעיף  הריוןגמלה לשמירת  .8

 - לחוק 62סעיף  תשלום מיוחד ליתומים .9

 - לחוק 66סעיף  קצבת ילדים רגילה .10

 - )ג( לחוק68סעיף  תוספת לקצבת הילדים .11

 - לחוק 74סעיף  מענק לימודים .12

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 92סעיף  דמי פגיעה .13

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 104סעיף  גמלה לנכה עבודה .14

 - לחוק 86סעיף  ריפוי החלמה ושיקום לנפגע בעבודה .15

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 112סעיף  גמלאות מיוחדות לנפגע בעבודה .16

 נסה מעבודהמידע על הכ לתקנות 12 תקנה צירוף נכויות לצורך גמלה לנפגע  .17
 או משלח יד הביטוח הלאומי )קביעת דרגת עבודהב

  1956-נכות לנפגע עבודה(, התשט"ז 
 תקנות נפגעי עבודה( –)להלן  

 מידע על הכנסה מעבודה  לתקנות 15תקנה  סטיות לצורך גמלה לנפגע בעבודה .18
 או משלח יד נפגע עבודה 

 סה מעבודה אומידע על הכנ א לתקנות18תקנה  גמלה לנכה נזקק .19
 משלח יד נפגע עבודה 

 - לחוק 115סעיף  הגדלת קצבה לנפגע עבודה שטרם .20
 18מלאו לו 

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 131סעיף  גמלת תלויים לאלמנה המסוגלת .21
 לכלכל את עצמה

 מידע על כל הכנסה לחוק 131סעיף  גמלת תלויים לאלמנה שאינה  .22
 את עצמה מסוגלת לכלכל

  2מידע על הכנסה לפי סעיף  לחוק 131סעיף  גמלת תלויים לאלמן שאין עמו .23
 מס הכנסהלפקודת   ילדים

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 131סעיף  גמלת תלויים לילדים .24
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 מידע על כל הכנסה לחוק 131סעיף  גמלת תלויים להורים .25

 - לחוק 143סעיף  מענק מצוות ליתום של נפגע  .26
 בעבודה

 2מידע על הכנסה לפי סעיף  לחוק 144סעיף  הכשרה מקצועית לאלמנה או .27
 לפקודת מס הכנסה  לאלמן של נפגע בעבודה

 2מידע על הכנסה לפי סעיף  לחוק 144סעיף  דמי מחיה והוצאות אבחון ליתום .28
 לפקודת מס הכנסה  של נפגע בעבודה

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 151סעיף  עובד עצמאידמי תאונה לעובד או ל .29

 - לחוק 151סעיף  דמי תאונה למי שאינו עובד או  .30
 עובד עצמאי

 . מידע על הכנסה מעבודה או 1 לחוק 160סעיף  דמי אבטלה .31
 ממשלח יד  
 . מידע על הכנסה מפנסיה לפי סעיף 2  
 ( לפקודת מס הכנסה5)2  

 מידע על הכנסה מעבודה לחוק 174סעיף  שעבד בעבודה מועדפתמענק למי  .32

 ( 5)2מידע על הכנסה לפי סעיף  לחוק 175סעיף  דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה .33
 לפקודת מס הכנסה לעניין קצבת   
 פרישה או גמול פרישה מעבודה,   
 משירות בצה"ל, משירות במשטרת   
 ישראל או משירות בשירות בתי הסוהר  

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 176סעיף  הכנסה  דמי אבטלה למי שיש לו .34
 מעבודה או ממשלח יד

 מידע על הכנסות עבודה א לחוק176סעיף  מענק אבטלה למועסק בשכר נמוך .35

 מידע על הכנסות עבודה לחוק 178סעיף  הענקת אבטלה לקטין .36

 . מידע על הכנסות עבודה1 לחוק 182סעיף  גמלה לעובד בפשיטת רגל ובפירוק .37
 . הפרשות לקופת גמל כהגדרתה2  תאגיד; חוב שכר עבודה; חוב פיצויי

 לחוק 180בסעיף   פיטורין; חוב לקופת גמל

 לפקודה 2מידע על הכנסה לפי סעיף  ( לחוק1)199סעיף  קצבה חודשית לנכה כללי .38

 לפקודה 2מידע על הכנסה לפי סעיף  ( לחוק1)199סעיף  קצבה חודשית מיוחדת לנכה כללי .39
 הלוקה במוגבלות קשה

 לפקודה 2מידע על הכנסה לפי סעיף  ( לחוק2)199סעיף  שיקום מקצועי לנכה כללי .40

 - ( לחוק3)199סעיף  השתתפות במתן שירותים מיוחדים .41
 לנכה כללי

 - (4)199סעיף  גמלה מיוחדת לנכה כללי הלוקה .42
 במוגבלות קשה

 מידע על הכנסה מעבודה או ( לחוק3)199סעיף  השתתפות במתן שירותים .43
 משלח יד א לתקנות הביטוח10ותקנה  למי שאינו נכהמיוחדים 

 הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים  
 1978-מיוחדים(, התשל"ט 

 מידע על הכנסה מעבודה או ( לחוק 4)199סעיף  גמלה מיוחדת למבוטח .44
 משלח יד א לתקנות הביטוח10ותקנה  ת קשההלוקה במוגבלו

 הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים שאינו נכה
 1968-מיוחדים(, התשל"ט 

 - לחוק 222סעיף  גמלת ילד נכה .45

 מידע על הכנסה לפי לתקנות 3לחוק ותקנה  224סעיף  גמלת סיעוד .46
 לפקודה 2סעיף  הביטוח הלאומי )ביטוח סיעוד( 
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 לקביעת הזכות לגמלת)מבחני הכנסה  
 1988-סיעוד ושיעורה(, התשמ"ח 

 מידע על הכנסה מעבודה  1לחוק ותקנה  245סעיף  קצבת זקנה יחסית בין גיל  .47
 או משלח יד לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת  הפרישה לגיל הזקנה

 הכנסה בביטוח זקנה ושאירים(,  
 1976-התשל"ז 

 מידע על הכנסה לפי  1לחוק ותקנה ( 1)247סעיף  תוספת לקצבת זקנה  .48
 לפקודה 2סעיף  לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת בעבור בת זוג

 הכנסה בביטוח זקנה ושאירים(,  
 1976-תשל"ז 

 - ( לחוק2)247סעיף  תוספת לקצבת זקנה בעבור ילד .49

 לפי מידע על הכנסה 1( לחוק ותקנה 3)247סעיף  תוספת לקצבת זקנה  .50
 לפקודה 2סעיף  לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת בעבור בן זוג

 הכנסה בביטוח זקנה ושאירים(, 
 1976-התשל"ז 

 - לחוק 251סעיף  קצבת זקנה לנכה שהגיע לגיל  .51
 2002פרישה לאחר 

 מידע על הכנסה לפי 251סעיף  קצבת זקנה לנכה שהגיע לגיל .52
 לפקודה 2סעיף   2002פרישה לפני 

 - לחוק 252סעיף  נהקצבת שאירים לאלמ .53

 מידע על הכנסה לפי לחוק 252סעיף  קצבת שאירים לאלמן שאין  .54
 לפקודה 2סעיף   עמו ילד

 - לחוק 252סעיף  קצבת שאירים לאלמן שיש עמו ילד .55

 - לחוק 252סעיף  גמלת שאירים ליתום שאין עמו הורה .56

 - לחוק 254סעיף  מענק ליתום שהגיע למצוות .57

 מידע על הכנסה לפי לחוק 265סעיף  ה מקצועית לאלמנה הזכאיתהכשר .58
 לפקודה 2סעיף   לקצבת שאירים

 מידע על הכנסה לפי לחוק 265סעיף  דמי מחיה והוצאות אבחון ליתום .59
 לפקודה 2סעיף   המקבל קצבת שאירים

 - לחוק 266סעיף  דמי קבורה .60

 ע על הכנסה מעבודה או משלח ידמיד לחוק 271סעיף  תגמול למשרתים במילואים .61

 מידע על הכנסות עבודה ותקנות לחוק 282סעיף  צבאי-הענקות לנערים בחינוך קדם .62
 שירות מילואים )תגמולים( )הענקות 
 לנערים עובדים המשתתפים בחינוך 

 1976-צבאי(, התשל"ז-קדם 

 יד מידע על הכנסה מעבודה או משלח לחוק 289סעיף  דמי פגיעה למתנדב .63

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 289סעיף  גמלה לנכה עבודה מתנדב .64

 מידע על הכנסה מעבודה או משלח יד לחוק 289סעיף  גמלה לתלויים במתנדב .65

 מידע על כל הכנסה לחוק הבטחת הכנסה 2סעיף  גמלה להבטחת הכנסה .66

 הכנסה מידע על כל לתקנות המזונות 6תקנה  דמי מזונות .67
 1973-)הבטחת תשלום(, התשל"ג 

 - חוק התגמולים )ילד שנתייתם תגמול לילד שנתייתם עקב  .68
 עקב מעשה אלימות במשפחה(, מעשה אלימות במשפחה

 1995-התשנ"ה 

 - חוק התגמולים לחסידי אומות תגמול לחסיד אומות עולם .69
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 1995-העולם, התשנ"ה 

 וק נפגעילח 3סעיף  ריפוי, החלמה ושיקום .70
 - פעולות איבה לנפגע איבה

 מידע על הכנסה מעבודה לחוק נפגעי איבה 4סעיף  תגמול טיפול רפואי לנפגע איבה .71
 או משלח יד  

 - לחוק נפגעי פעולות איבה 4סעיף  גמלה לנכה איבה .72

 מידע על הכנסה  לחוק נפגעי פעולות איבה 4סעיף  גמלה לנכה איבה נצרך .73
 משלח ידאו מעבודה   

 מידע על כל הכנסה לתקנות התגמולים 2תקנה  תגמול לנכה איבה .74
 לנפגעי פעולות איבה )כללים להוכחת מחוסר פרנסה

 1971-חוסר פרנסה(, התשל"א 

 - לחוק נפגעי פעולות איבה 7סעיף  תגמול לבני משפחה של .75
 נפגע איבה

 ידע על כל תגמול מאוצר מ לחוק נפגעי 17סעיף  נפגעי מניעת כפל בין גמלאות .76
 המדינה שהוא הכנסה לפי סעיף פעולות איבה איבה ובין גמלאות מאוצר

 ( לפקודת מס הכנסה5)2  המדינה

 מידע על פיצויים לפי חוק  לחוק נפגעי 17סעיף  מניעת כפל בין גמלאות נפגעי .77
 דרכים  הפיצויים לנפגעי תאונות פעולות איבה איבה ובין חוק הפיצויים לפי פקודת

 או לפי פקודת הנזיקין  הנזיקין או לפי חוק הפיצויים
 לנפגעי תאונות דרכים

 - 1994-חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד פיצוי נפגעי גזזת .78

 לפי מידע על הכנסה חוק לפיצוי נפגעי עירוי גם )נגיף פיצוי חולי איידס .79
 לפקודה 2סעיף  2, ותקנה 1992-האיידס(, התשנ"ג 
 נות לפיצוי נפגעי עירוי דם )נגיף לתק 

 1992-האיידס( )קצבה חודשית(, התשנ"ג 

 - 2007-חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז נכה פוליו .80

 - לחוק תגמולים לאסירי ציון 10סעיף  תגמול שלא –אסיר ציון  .81
 1992-ולבני משפחותיהם, התשנ"ב לפי הכנסה

 מידע על הכנסה לפי תגמולים לאסירילחוק  11סעיף  תגמול –אסיר ציון  .82
 לפקודה 2סעיף  1992-ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב לפי הכנסה

 - לחוק תגמולים לאסירי 15סעיף  תגמול לתלוי בהרוג מלכות .83
 1992-ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב 

 מידע על הכנסה לפי לחוק תגמולים לאסירי 14סעיף  תגמול לבן משפחה של  .84
 לפקודה 2סעיף  1992-ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב יר ציון במאסראס

 מידע על הכנסה לפי ו לחוק תגמולים לאסירי17סעיף  מענק לתלויים של אסיר ציון .85
 לפקודה 2סעיף  ציון ולבני משפחותיהם, 1999בינואר  1שנפטר לפני 

 1992-התשנ"ב 

 על הכנסה מעבודה מידע להסכם בדבר גמלת 3סעיף  קצבת ניידות .86
 או משלח יד 1977ביוני  1ניידות מיום  
 הסכם הניידות( –)להלן  

 - להסכם הניידות 5סעיף  הלוואה עומדת .87

 - א להסכם הניידות21סעיף  סיוע מיוחד לרכישת .88
 מיתקן הרמה

 - ה להסכם הניידות21סעיף  הלוואה מיוחדת לרכישה .89
 ולהתקנה של אבזרים מיוחדים

 - להסכם הניידות 1ח21סעיף  חזר הוצאות רכישה והתקנהה .90
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 של אבזרים ברכב פרטי

 מידע על הכנסה לפי סעיף להסכם בדבר מתן 31סעיף  גמלת זקנה מיוחדת .91
 ( לפקודת2)-( ו1)2 –גמלאות מיוחדות )להלן  

 מס הכנסה הסכם זקנה מיוחדת( 

 ידע על הכנסה לפי סעיףמ להסכם זקנה מיוחדת 4סעיף  גמלת שאירים מיוחדת .92
 ( לפקודת מס הכנסה2)-( ו1)2  

 מידע על כל הכנסה להסכם זקנה מיוחדת 9סעיף  השלמת הכנסה למקבלי .93
 גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות

 - הסכם בדבר מימון הובלת נפטרים מימון הובלת נפטר .94

 - הסכם בדבר מימון הקמת מצבה מימון מצבה לנפטר גלמוד .95
 ר גלמודלנפט 

 מידע על הכנסה הסכם בדבר תגמולי מילואים לאנשי תגמולי מילואים לאנשי  .96
 מעבודה או משלח יד צוות אוויר משוחררי צבא קבע צוות אוויר

 - הסכם בדבר מימון איסוף מימון איסוף קרבנות אסון .97
 קרבנות אסון 

 כנסה לפי סעיףמידע על ה הסכם בדבר תגמול אבטלה תגמול אבטלה למשוחררי .98
 ( לפקודת מס הכנסה1)2 למשוחררי צבא קבע צבא קבע

 מידע על הכנסה לפי סעיף הסכם בדבר תגמול דמי לידה תגמול דמי לידה למשוחררות .99
 ( לפקודת מס הכנסה1)2 למשוחררות צבא קבע צבא קבע

 

 

 לוח י"ח

 ((2)א398)סעיף 
 (2)א398חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 

 ( להגדרה "הסכום הבסיסי";3הסכום כאמור בפסקה ) –בלוח זה, "הסכום הבסיסי" 

קיומה של יתרת חשבון של הזכאי לגמלה במוסד פיננסי, כהגדרתו בחוק -קיומה או אי .1
, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת עם אחר, או שינוי 2006-הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו

מהסכום הבסיסי  13%מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או  9%ר עולה על שחל בה, אם השינוי כאמו
 לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בזכות -קיומה או אי .2
 כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שהזכאי לגמלה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור  .3
מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן  13%מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או  9%על עולה 

 זוג.

הכנסה ממקורות אחרים של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על  .4
 מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 13%מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או  9%

ים של הזכאי לגמלה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר לכתובת כתובת המגור .5
 מגורים אחרת מחוץ לישראל.

 היות הזכאי לגמלה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור. .6

 מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של הזכאי לגמלה, ותקופת שהותו מחוץ לישראל. .7

 חילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד מאלה:מגורים תחת קורת גג אחת, ת .8

 מי שנישא לזכאי לדמלה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ; (1)

 מי שהוא הורה של אחד מילדי הזכאי לגמלה; (2)

מי שיש לזכאי לגמלה חשבון בנק משותף כמו או שיש לזכאי לגמלה זכות משותפת  (3)
 עמו בנכס מקרקעין או ברכב;

( 122)תיקון מס' 
 2010-תשע"א
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מי שיש לזכאי לגמלה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות או בהוצאות  (4)
 עמו.

לחוק  12קבלת כספים על ידי הזכאי לגמלה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף  .9
 קבלת כספים כאמור.-, או אי1972-המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב

לטובת הזכאי לגמלה המאוחר לפסק דין שמסר קיומו של פסק דין מזונות -קיומו או אי .10
 למוסד.

 חלק ב': הפרטים הנדרשים לגבי סוגי הגמלאות
 מספר הפרט בחלק א' 

פרט  9פרט  8פרט  7פרט  6פרט  5פרט  4פרט  3פרט  2פרט  1פרט  סוג הגמלה
10 

לא  אמהות
 נדרש

לא 
 נדרש

לא  נדרש
 נדרש

לא  נדרש נדרש נדרש
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא  דיםיל
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא  נדרש נדרש נדרש
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

נפגעי 
עבודה 

 ומתנדבים*

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא 
 נדרש

לא  נדרש
 נדרש

לא 
 נדרש

יידרש רק  8* פרט        
לעניין זכאות לקצבת 
תלויים שמשתלמת 

 לבן/בת זוג
לא  אבטלה

 נדרש
לא 

 נדרש
לא  נדרש

 נדרש
לא  נדרש נדרש נדרש

 נדרש
לא 

 נדרש
לא 

 נדרש
נכות 

 כללית
לא 

 נדרש
לא 

 נדרש
לא  נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש

 נדרש
לא 

 נדרש
לא  נדרש סיעוד

 נדרש
לא  נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש

 נדרש
לא 

 נדרש
זקנה 

 ושארים**
*** 

לא  נדרש רשנד נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש
 נדרש

לא 
 נדרש

יידרשו רק  4עד  1** פרטים 
לגבי מי שמשתלמת לו קצבת 

 זקנה המותנית במבחן הכנסות

יידרש רק  8*** פרט    
לעניין קצבת שאירים 

 שמשתלמת לבן/בת זוג
הסכם 

 הניידות
לא 

 נדרש
לא 

 נדרש
לא  נדרש

 נדרש
לא  נדרש נדרש נדרש

 נדרש
לא 

 נדרש
לא 

 נדרש
הסכם זקנה 

 יוחדתמ
 נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש

 חלק ג'

 אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול באחד או 
יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, במהלך ארבע שנים 

צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, לרבות קנס; ככל שחל שינוי  ממועד משלוח הודעה זו, הנך
 בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח לאומי בטופס המצורף.

 

 

 
 איליב ודד   
 םטיר המשפש   

 



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

139 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

 
 אהח השוולו

 1995ח סנו 1968סח נו 1995ח נוס 1968סח נו

 
1 1 
 2 א1
2 3 
3 4 
4 5 
 6 א4
 7 ב4
5 238 
6 239 
7 240 
8 241 
9 242 

10 243 
11 244 
12 245 
15 246 
17 247 
18 248 
19 249 
20 250 
 251 א20
21 252 
22 253 
 254 א22
23 255 
 256 א23
24 257 
25 258 
 259 א25
26 260 
 261 ב26
 262 (, )ב(, )ד(א)27
 מטהוש (ג)27
28 263  
 266 (א)29
 267 (ב)29
 268 (ג)29
30 264 ,269 
31 75 
32 76 
33 77 
34 78 
35 79 
36 80 
37 81 
38 82 
39 83 
40 84 
41 85 
42 86 
43 87 
44 88 
45 89 
46 90 
47 91 

48 92 
49 93 
50 94 
51 95 
52 96 
53 97 
54 98 
55 99 
56 100 
57 101 
58 102 
59 103 
60 104 
61 118 
62 103 ,104 ,119 
63 120 
 121 א63
64 122 
 123 א64
65 124 
 107(, ג)104 66
 105(, ב)104 67
 108 א67
 106(, ב)104 68
 109 א68
 110 ב68
 111 ג68
69 103 ,104 ,112 
70 113 
71 114 
72 115 
73 116 
 117 )א(א73
 )א(404 )ב(א73
 125 ב73
74 130 
75 131 
76 132 
77 133 
 134 א77
 135 )ב( -(א)78
 טהושמ (ג)78
79 136 
80 137 
81 138 
82 139 
 140 א82
 141 ב82
 142 ג82
 143 ד82
83 126 
84 127 
85 128 
86 129 
87 145 
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88 146 
89 147 
 148 א89
 149 ב89
 )ב(265(, ב)144 90
 )א(265)א(, 144 א90
 150 ב90
 151 ג90
 152 ד90
 153 ה90
 154 ו90
 155 ז90
 156 ח90
 157 ט90
91 39 
92 40 
93 41 
94 42 
 43 א94
 44 ב94
 45 ג94
 46 ד94
95 47 
 )א(, )ב(57 א95
96 48 
97 49 
98 50 
 51 א98
99 52 

 ב()א(, )53 100
101 54 
 )ג(53 א101
 )ד(53 ב101
102 55 
103 56 
 )ג(57 א103
 62 ב103
 163 ב103
 58 ג103
 59 ד103
 60 ה103
 61 ו103
 64 ז103
104 65 
105 66 
106 67 
 'ד לוח, 68 109
 )א(69 (א)110
 טהושמ (ב)110
 ()ד -ב()69 111
112 70 
113 71 
114 72 
115 74 
116 73 
 158 א127
 159 ב127
 160 ג127
 161 ד127
 162 ה127
 163 ו127

 165 ז127
 166 ח127
 167 י127
 168 אי127
 169 בי127
 170 גי127
 171 די127
 172 וט127
 173 זט127
 1174 זט127
 2175 זט127
 3176 זט127
 177 זי127
 178 ח)א(י127
 179 ח)ב(י127
 ןינעלפי ה כ127
 195 אכ127
 196 (ב )א(, )דכ127
 207 (ב )ב(, )גכ127
 197 ()א( )ב 1בכ127
 ()ב202 ג() 1בכ127
 198 כג127
 217 דכ127
 199 (3) -(1כה)א()127
 ((, )ב)א206 (3ה)א()כ127
 ד((, )ג)206 (ה)ב(, )גכ127
 208 זכ127
 209 חכ127
 )א(211 טכ127
 )ב(, )ג(211 ל127
 212 אל127
 210 בל127
 213 דל127
 214 הל127
 ()א200 ול127
 (ג)ב(, )200 זל127
 201 לח127
 )א(202 טל127
 203 מ127
 204 אמ127
 205 במ127
 215 (1()א)מז127
 א()222 (3(,)2)א()מז127
 216 ז)ב(מ127
 )ב(222 חמ127
 221 טמ127
 )ג(222 1מט127
 )ד(222 2טמ127
 219 נ127
 218 בנ127
 220 1בנ127
 180 גנ127
 181 דנ127
 182 הנ127
 183 ונ127
 184 זנ127
 185 1זנ127
 186 נח127
 187 טנ127
 188 ס127
 189 אס127
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 190 בס127
 191 גס127
 194 סד127
 192 סה127
 193 וס127
 270 זס127
 271 חס127
 272 ע127
 273 עא127
 274 בע127
 275 גע127
 276 דע127
 277 הע127
 278 וע127
 279 זע127
 280 חע127
 281 טע127
 282 פ127
 283 אפ127
 284 1אפ127
 285 2אפ127
 286 בפ127
 223 גפ127
 224 דפ127
 225 הפ127
 226 פו127
 227 זפ127
 228 חפ127
 229 טפ127
 230 צ127
 231 אצ127
 232 צב127
 233 גצ127
 234 דצ127
 235 הצ127
 236 וצ127
 237 זצ127
 טהושמ חצ127
128 296 
129 297 
130 298 
131 299 
133 300 
134 301 
 302 א134
135 303 
136 304 
 305 א136
 306 ב136
137 307 
 308 א137
 309 ב137
 310 ג137
138 311 
139 312 
 313 א139
 314 ב139
140 315 
141 316 
142 317 
 318 א142

 319 ב142
143 320 
 321 ב143
144 322 
145 323 
146 324 
147 325 
148 326 
149 327 
150 328 
151 329 
152 330 
153 331 
154 332 
155 333 
156 334 
157 335 
158 336 
159 337 
 338 א159
 339 ב159
160 340 
 341 א160
161 342 
162 343 
163 344 
164 345 
165 346 
166 347 
167 348 
 349 א167
 )א(348 ב167
 350 ((, )ב4) -(1א())168
 טהושמ (5()א)168
169 351 
170 352 
171 353 
172 354 
173 355 
 356 א173
174 357 
175 358 
176 359 
177 360 
 361 א177
178 362 
 363 א178
179 364 
180 365 
181 366 
183 367 
184 368 
185 369 
 370 א185
186 371 
187 372 
 373 (א)188
 ד() -()ב404 ()ד -ב()188
190 374 
191 375 
 376 א191
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192 377 
 378 א192
193 379 
194 380 
195 381 
 382 א195
196 383 
 384 א196
197 385 
198 386 
 צע(וממ)השכרה 1א198
 387 אא198
 388 ב198
 389 ג198
 390 ד198
 288, 287 ה198
 289 ו198
 290 ז198
 291 ח198
 292 ט198
199 8 
200 9 
 10 א200
201 11 
202 12 
203 13 
204 14 
 15 א204
 16 ב204
205 17 
206 18 
207 19 
208 20 

209 21 
210 22 
211 23 
212 25 
213 26 
214 27 
215 28 
 29 א215
 30 ב215
216 31 
217 32 
 33 א217
218 34 
219 35 
220 36 
221 37 
222 38 
223 24 
230 391 
231 392 
 393 א231
 394 ב231
232 395 
233 396 
234 397 
239 398 
241 399 
242 400 
243 401 
244 402 

 
 

 

 חותלו

 1995סח נו 1968סח נו

 א' 'א

 ט' 'ב

 א()261 1'ד

 ה' 'ה

 ו' 1'ה

 ג' 'ז

 ז'1 'ט

 ח' 2'ט

 י' 'י

 י"א א"י

 י"ב ב"י

 ב' ד"י

 

 1995וסח נ םדסח קוונ
 1976 -(, תשל"ו21' מסתיקון י )הלאומ וחק הביטחו

 ד", לוח י293 א()37



 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

2 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\dikla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\81BVQHN2\.חוק הביטוח הלאומיdoc 

 ו"ט, לוח 294 (ב)37

38 295 
 1991 -ה(, תשנ"אשעהוראת י )הלאומ וחק הביטחו

1 164 

 1 גי" חלו 2

 2 גח י"ול 3

 3 ג"לוח י א3

 ((1()א)165)1 גוח י"ל 4

 4 וח י"גל 5
 1994 -(, תשנ"ד83ס' מ תיקוןי )הלאומ וחק הביטחו

 ()א403 5
 1994 -שנ"דת, םוחררישמ ייליםח תקליט קוח

 )ג(403 ()ב24
 1994 -רים בהכנסות )תיקוני חקיקה(, תשנ"דפעוה וניעהממדי  וםצמצק לוח

 )ד(403 ()ג7
 1995 -(, תשנ"ה99' מסתיקון י )הלאומ וחק הביטחו

 ()ב403 2
 קיםפר

 1995 חסנו 1968סח ונ

 א' 'א

 א"י 'ב

 'ה ג'

 265, 144 1ג'

 ו' 2'ג

 ג' 'ד

 ד' 'ה

 ז' 1'ו

 ט' 2'ו

 ח' 3'ו

 י"ב 4'ו

 י' 5'ו

 י"ד 'ז

 ט"ו 'ח

 ט"ז 'ט

 י"ז 1'ט

 י"ג 2'ט

 ב' 'י

 י"ח א"י

 י"ט ב"י
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