
תשל"ה1975* מס'18), (תיקון הלאומי הביטוח חוק

26ד סעיף החוקביטול  (להלן תשכ"ח11968 משולב]' ננוסח הלאומי הביטוח לחוק 26ד סעיף .1
בטל.  העיקרי)

38 סעיף ימים".תיקון "עשרה יבוא שבועות" "ארבעה במקום העיקרי' לחוק 38 בסעיף , 2

33 סעיף יבואןתיקון (ג) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 53 .בסעיף 3

כאמור או י"א בלוח האמור עלפי במקסימום שינויים חלו "(ג)
חל שלפיו לשיעור בהתאם ה' בלוח הנקוב הסכום ישובה 167א' בסעיף

". השינוי

62 סעיף יכולהתיקון "והיא יבוא אחת" משבה ליותר תהיה "ולא במקום העיקרי/ לחוק 62 בסעיף . 4
נעשתה". שבו מהיום אחת משנה ליותר תהיה לא ולעתיד נעשתה' שבו היום מלפני להיות

82ג סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 82ג סעיף , 5

89א סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי' לחוק 89א בסעיף ,6

של ארגון לטובת חברות דמי ניכוי בדבר זה סעיף הוראות "(ד)
גם יחולו כאמור, ארגון של הדדית לעזרה לקרן תשלומים וניכוי נכים

". 74 בסעיף כמשמעותם ואלמנה אלמן על

סעיף100 יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי' לחוק 100 בסעיף . 7

כאמור או י"א בלוח האמור פי על במקסימום שינויים חלו "(ב)
חל שלפיו לשיעור בהתאם ז' בלוח הנקוב הסכום ישונה 167א, בסעיף

". השינוי

סעיף127כא יבוא:תיקון "הכנסה" הגדרת במקום העיקרי' לחוק 127כא בסעיף . 8

הכנסת של העבודה ועדת באישור קבע שהשר הכנסה  ""הכנסה"
כמשמעותה "הכנסה"  כאמור קבע שלא זמן וכל שקבע' ומתאריך
ה' פרק לפי ילדים קיצבת למעט הכל הכנסה' מס לפקודת 2 בסעיף
המשוחררים החיילים לחוק (2) 40(ב1) סעיף מכוח הענקות ולמעט

",2 תש"ט1949 לעבודה)' (החזרה

סעיף הוספת
יבוא:134א העיקרי לחוק 134 סעיף אחרי . 9

של העבודה ועדת באישור בתקנות' לקבוע רשאי השר (א) 134א. מקדמות תשלים

 מקדמות תשלום בדבר וכללים, מבחנים לרבות הוראות' הכנסת'
טרם אך לה' זכאי הוא לכאורה אם גימלה' לתובע (1)

בתביעתו: הטיפול הליכי כל הושלמו
לגימלה. לזכאי (2)

תשל"ה, ,1173 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1975 ביולי 29) תשל"ה באב כ"א ביום בכנסת *נתקבל
.197 עמ'

תשליב, ;128 עמי תשליא, ;134 עמי ,130 עמ' ,58 עמ' תשיל, ;206 עמ' ,76 עמ' תשכ"ט, ;108 עמ' תשכ"ח, ס''ח 1
תשל"ה, ;74 ,עמ' תשל"ד ;260 212,עמ' עמ' ,142 עמ' ,141 עמ' ,126 עמ' תשל"ג, ;119 עמ' , 86 עמ' ,78 עמ'

.152 עמ' ,102 עמ'
13 עמ' תש"ט, ס"ח 2

1



קיימת היתה שלא בין (א), קטן בסעיף כאמור תשלום המקבל (ב)
לגימלה שהזכאות ובין התשלום בעת  חלקה או כולה  לגימלה זכאות
שאינו התשלום את דרישתו לפי למוסד להחזיר חייב מכן, לאחר פקעה

". לו המגיעה גימלה כנגד זה תשלום לקזז המוסד ורשאי לו זכאי

יבוא: ולפניו "137ב" יסומן העיקרי לחוק 137א סעיף . סעיף10 הוספת

גימלה של המגיעה"חוב הגימלה מלוא שגבה בלי שנפטר בכסף לגימלה הזכאי 137א.
האמור אף על ב', בפרק כמשמעותם לשאיריו הגימלה חוב ישולם לו,

". (ג) 135 בסעיף

ג' בי, פרקים "לפי יבוא ג'" או ב' פרקים "לפי במקום העיקרי, לחוק 137ב בסעיף , 11
וי2". או

3187 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 143א סעיף .אחרי 123143 סעיף הוספת

הקיצבה לצרכי''גיבוי חדשית תמיכה המוסד, באמצעות שלא לאדם, שולמה גא) 143ב.
לגבי התמיכה)  (להלן מקומית רשות מאת או המדינה אוצר מאת מחייתו
בכסף לגימלה או ב' פרק לפי חדשית לקיצבה זכאי הוא שבעדה תקופה
ייקרא מאלה אחת (לכל ו'2 פרק לפי חדשית לקיצבה או ג' פרק לפי
התמי סכום את מהגימלה לנכות המוסד רשאי גימלה),  זה בסעיף להלן
שהיתה הגימלה מסכום יותר ינוכה שלא ובלבד חלקה, או כולה כה,

תקופה. באותה אדם לאותו משתלמת

המדינה לאוצר יועבר (א) קטן בסעיף כאמור שנוכה הסכום (ב)
". בתקנות שנקבעו להסדרים בהתאם הענין, לפי המקומית, ולרשות

בכנסת. קבלתו מיום יום 30 תוך יפורסם זה חוק . 13
פרסום

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

ברעם משה
העבודה שר


