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החוק  (להלן 1 משולב]'תשכ"ח1968 (נוסח הלאומי הביטוח לחוק 90ב בסעיף . 1

יבוא: "תאונה" הגדרת במקום העיקרי),
לאבדן ממנה וכתוצאה פיסית לחבלה מביא חיצוני גורם שבו פתאומי אירוע  ""תאונה"

."; התפקוד כושר

90ב סעיף תיקון

יבוא: ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 90ג בסעיף האמור . 2

שהמבוטח בכך מותנית זה סעיף לפי תאונה לדמי הזכות "(ב)
אישר המוסד ואם התאונה' משעת שעות 72 תוך רפואית בדיקה נבדק
 האמורות השעות 72 לאחר לראשונה שנתגלו יכול התאונה שתוצאות

". התאונה מיום שבועיים תוך

90ג סעיף תיקון

יום שלאחר ביום "החל יבוא התאונה" מיום "החל במקום העיקרי' לחוק 90ד בסעיף . 3
התאונה".

90ד סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 90ה בסעיף , 4

הראשונים הימים ושני התאונה יום "בעד כמקום (א), קטן בסעיף (1)
התאונה"; יום שלאחר הראשונים הימים שני "בעד יבוא שלאחריו"

הראשונים הימים ו14 התאונה יום "בעד במקום (ב)' קטן בסעיף (2)
התאונה". יום שלאחר הראשונים הימים 14 "בעד יבוא שלאחריו"

90ה סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 90ו בסעיף . 5

שאינה בעבודה לשעה עובד על תחול לא זו "פסקה יבוא (1) פסקה בסוף (1)
התאונה בעת אם אלא עצמאי עובד ועל מעביד של ידו משלח או עסקו לצורך

;"33 בסעיף כאמור במוסד רשומים היו

חלה אינה (1) שפסקה "מבוטח יבוא אחר" "מבוטח במקום '(2) בפסקה (2)
עליו".

90ו סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 90ז סעיף אחרי . סעיפים6 הוספת
90ח90ט

שאין זמן "פרקי
בעדם משלמים

זמן פרקי בעד תאונה דמי ישולמו לא זה' בפרק האמור אף על 90ח.
 המבוטח נמצא שבהם

אכסון בו שניתנים סיעתי או רפואי לטיפול במוסד (1)
עקב סיעודי או רפואי טיפול קבלת לצורך שלא וכלכלה'

התאונה;

לישראל? בצבאהגנה בשירות (2)
במאסר. (3)

להגשת מועד
התביעה

למוסד זה פרק לפי לגימלה תביעה תוגש 128 בסעיף האמור אף על 90ט.
דעתו' שיקול לפי רשאי' יהיה המוסד אולם התאונה' מיום ימים 90 תוך

תשל''ט, , 1387 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ;(1980 ביולי 29) תש"ם באב ט"ז ביוט בכנסת נתקבל *
. 100 עמ'

. 118 עמ' תשים, ; 108 עמ' תשכ"ח, ס''ח 1



שמנעה סיבה בגלל האמור המועד אחרי נתבעו! אם הגימלה את ליתן
ימים 90 תוך הוגשה שהתביעה ובלבד במועד, התביעה הגשת מהמבוטח

". האמורה הסיבה להתקיים שחדלה מהיום

177 סעיף יבוא:תיקון ו(3) (2) פסקאות במקום העיקרי, לחוק 177 בסעיף .7

משתלמים שלפיה השנתית ההכנסה של העיגול שיטת (2)"
הביטוח; דמי

בהתאם חלוקתם לרבות הביטוח, דמי של העיגול שיטת (3)
". המתקבלת המנה ועיגול התשלום למועדי

בכנסת.פרסום קבלתו מיום ימים שלושים תוך ברשומות יפורסם זה חוק . 8

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

כץ ישראל


