
* תשכ"ו1966 מס'3), (תיקון (תגמולים) מילואים שירות חוק

1 סעיף תיקון (להלן משולב]1 [נוסח תשי"ט1959 (תגמולים), מילואים שירות לחוק 1 בסעיף .1
 העיקרי) החרק

יבוא: עצמאי" "עובד הגדרת במקום (1)
סוג עם שנמנה מי למעט הביטוח, בחוק כמשמעותו  עצמאי" ""עובד
של העבודה ועדת עם התייעצות לאחר בתקנות, שהוצאו אנשים

עצמאיים; עובדים מכלל הכנסת,

יבוא: "הכנסה" הגדרת במקום (2)
חוק פי על מקדמות או ביטוח דמי מגיעים שממנה ההכנסה  ""הכנסה"

 גם עד12 6 סעיפים ולענין לפיו, והתקנות הביטוח
כאמור מקדמות או ביטוח דמי מגיעים היו שממנו הסכום (1)

ביטוח; דמי לתשלום הקבוע המקסימום אילולא
והתקנות הביטוח לחוק ג2 חלק לפי המגיע הקיצבה סכום (2)

 לפיו

". סעיף10 פי על שנקבע למקסימום בכפוף הכל

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק 5 בסעיף .2

יבוא: בסופו (ג), קטן בסעיף (1)
זכאי יהיה לפחות יום של13 רצופה תקופה כאמור ששירת שמי "ובלבד
רצופה."? תקופה אותה של הראשון מהיום החל זה קטן סעיף לפי לתגמול

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)
". מאומץ לרבות  "ילד" זה, סעיף לענין "(ד)

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף . 3

"ההכנסה יבוא החודש" בעד מקבל היה שהעובד "הגמול במקום בפסקה(1), (1)
בחודש"? לעובד שהיתה

היומית "ההכנסה יבוא הממוצע" היומי העבודה "שכר במקום ,(3) בפסקה (2)
הממוצעת".

7 סעיף יבוא:תיקון ופסקה(1) הרישה במקום העיקרי לחוק 7 בסעיף , 4

היומית ''ההכנסה
הממוצעת

מחילוק היוצא הסכום היא 6 סעיף לענין הממוצעת היומית ההכנסה . 7

תשעים, למספר במילואים לשירותו שקדם השנה ברבע העובד של הכנסתו
הסכום לפי הכל שלושים, למספר כאמור שקדם בחודש הכנסתו מחילוק או
מששים פחות כאמור שקדמה השנה ברבע שעבד מי ואולם יותר; הגדול

שבאלה: הגדול לסכום שווה הממוצעת היומית הכנסתו תהיה יום

כאמור שקדם בחודש הכנסתו מחילוק היוצא הסכום (1)
בשלושה הכנסתו מחילוק היוצא הסכום או שלושים, למספר
כאמור שקדמו החדשים ששה מתוך לעצמו שבחר חדשים

תשעים?". למספר

, תשכ''ו ,894 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 ביולי 19) תשכ''ו באב בי ביום בכנסת נתקבל
. 126 עמ'

. 113 עמ' , תשכ"ג ,99 עמ' תש"ך, ;306 עמי תשי''ט, ס"ח 1



"שהכנסתו יבוא חושב" הממוצע היומי עבודתו "ששכר כמקום העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 5
חושבה". הממוצעת היומית

8 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי 9א6. סעיף הוספת

התגמול ''חישוב
גם שהוא לעובד

עצמאי עובד

התגמול סכום יעלה לא עצמאי, כעובד גם לתגמול הזכאי עובד 9א.
לענין שבקבע המקסימום שבין ההפרש על עצמאי כעובד לו שישולם

כעובד". לו המשתלם התגמול סכום לבין 9 סעיף

של או חודש של התקופה חישוב בדבר "וכן יבוא בסופו העיקרי, לחוק 11 בסעיף . 7
ו8". 7 סעיפים לענין שנה רבע

11 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק בסעיף13 .8

ישולם שבהם מקרים, סוגי בתקנות לקבוע רשאי העבודה שר "(ג)
ולא סעיף15 לפי המוקמת ההשוואה קרן מאת במישרין לעובד התגמול

(א). קטן בסעיף כאמור

ידי על 3 סעיף לפי לו המגיע התגמול ישולם עצמאי לעובד (ד)
ההשוואה." קרן

13 סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק בסעיף19 , 9
של מהכנסתו אחוזים 0.4 ההשוואה לקרן לשלם חייב מעביד "(א)
ביטוח." דמי לתשלום הקבוע המקסימום על עולה שאינה מעובדיו עובד כל

19 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק בסעיף20 . 10

הוראות יחולו ההשוואה לקרן עצמאי עובד של תשלום על "(ג)
". הענין לפי המחוייבים בשינויים הביטוח, לחוק ו53 סעיפים51

20 מעיף תיקון

קטנים "סעיפים יבוא (ג)" "סעיף13 במקום (ג), קטן בסעיף העיקרי לחוק 25 בסעיף . 11
לסעיף13". ו(ד) (ג)

25 סעיף תיקון

סעיף "לפי יבוא (ב)" סעיף25 "לפי במקום (ב), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף29 . 12
גא)". 25

29 סעיף תיקון

לפני הן הרצופה, שירותו ותקופת זה, חוק של תחילתו ערב במילואים ששירת מי . 13

תחילתה מיום 2 סעיף הוראות לגביו יחולו לפחות, יום היתה15 לאחריה, והן כאמור התחילה
רצופה. תקופה אותה של

מעבר הוראת

לוז קדיש
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

אשכול לוי
הממשלה ראש

אלון יגאל
העבודה שר


