
* (תיקון)'תשי"ז1957 הלאומי הביטוח חוק

סעיף13 המליםתיקון לפני העיקרי), החוק  (להלן 1 תשי"ד1953 הלאומי, הביטוח לחוק .בסעיף13 1
במשלח עיסוקו ועקב כדי תוך  עצמאי "ובעובד המלים יווספו עבודה)" תאונת  "(להלן
עיסוקו עקב  עצמאי "ובעובד המלים יווספו מקצוע)" מחלת  "(להלן ולפני ידו",

ידו'/ במשלח

סעיף11 זה:תיקון קטן סעיף יווסף העיקרי לחוק 14 בסעיף . 2

עצמאי". לעובד שאירעה תאונה לגבי יחולו לא 0) קטן סעיף הוראות "(ד)

סעיף10 זו:תיקון פסקה תיווסף העיקרי לחוק (א) 16 בסעיף . 3

ולאחר בתקנות שהוצאו, אנשים סוג עם שנמנה מי למעט  עצמאי עובד (7)"
זה". סעיף לענין עצמאיים עובדים מכלל הכנסת, של העבודה בועדת התייעצות

17 סעיף "לפיתיקון יבוא "(6) עד (2) פסקאות "לפי במקום בפסקה(5)/ העיקרי, לחוק 17 בסעיף . 4

."(7) עד (2) פסקאות

24א סעיף זה:הוספת סעיף יווסף העיקרי לחוק סעיף24 אחרי .5

ביטוח "ארכת
רישום וחובת

לעובדים
עצמאיים

 עצמאי עובד לגבי 24א.
הפגיעה בעת הוא שהמבוטח הוא זה חלק לפי לגימלה תנאי (1)
להירשם? כדי עליו המוטל את שעשה או עצמאי כעובד במוסד רשום
50 סעיף לענין בעבודה פגיעה מפני לביטוח הביטוח ארכת (2)

חדשים." שלושה היא

סעיף35 זה:החלפת סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף35 במקום .6

של ביטוח "דמי
עצמאי עובד

לפי גם מבוטח שהוא בין עצמאי, עובד בעד החדשיים הביטוח דמי .35

מהכנסתו של3,3% השניםעשר החלק הם לפיו, מבוטח שאינו ובין ג' חלק
בתשלומם." חייב והוא סעיף38, לפי המשתלמים הביטוח דמי על נוסף

התוספת תיקון
(6)"הרביעית עד פסקאות(2) (א), "סעיף16 כמקום /9 כסעיף העיקרי, לחוק הרביעית בתוספת . 7

."(7) עד (2) פסקאות (א), "סעיף16 יבוא

תוקף ביולי1957).תחילת 1) תשי"ז בתמוז ב' ביום היא זה חוק של תחילתו .8

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

נמיר מרדכי
העבודה שר

תשי"ז, ,276 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת באפריל1957); 8) תשי"ז בניסן ביוםז' בכנסת נתקבל *
.33 עמ'

.127 עמ' תשט"ו, ס"ה187, ;6 עמ' תשי"ד, '137 ס"ח 1


