
. תש"ם1980 ,(36 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

 1(להלן תשכ"ח1968 משולב]' ונוסח הלאומי הביטוח לחוק (1) (א) 69 בסעיף . 1

"מרבע". יבוא "משליש" במקום העיקרי), החוק
69 סעיף תיקון

"55%" במקום התגמול"' "מינימום בהגדרת העיקרי' לחוק 127סז בסעיף . 2
."45%" יבוא

127סז סעיף תיקון

"(ד3)". יבוא "(ד2)" אחרי העיקרי' לחוק (א) 167 .בסעיף 3167 סעיף תיקון

יבוא: ו(4) (3) '(2) פסקאות במקום העיקרי' לחוק 177 בסעיף . 4

דמי משתלמים שלפיה השנתית ההבנסה עיגול (2)"
הקרובים; השקלים חמישים בדי  הביטוח

ועיגול התשלום, למועדי בהתאם הביטוח דמי חלוקת (3)
". הקרוב לשקל המנה

177 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק י' לוח במקום , י'5 לוח החלטת

י' "לוח
ביטוח דמי שיעורי

ו215) 161 ,160 '139 (סעיפים

הביטוחפרט ענף

מההכנסה אחוזים
מהשכר או

משכר הניכוי

לענין העובד
(ג) 161 סעיף

באחוזים
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ושאירים זיקנה
ועובד עובד  אימהות

5. 52. 0
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עצמאי

שאינו מבוטח  אימהות
1.60.8
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עצמאי עובד ולא עובד
ילדים

עבודה נפגעי

0.8
3. 1

לפי שנקבע שיעור
160 סעיף
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10

אבטלה
נכות

בפשיטת עובדים זכויות

0.6
1.4
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0.7

תאגיד ופירוק 0.05רגל
מילואים11 .0"2.6שירות 5

, תש"ם , 1444 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הצעת ; (1980 במרס 26) תשים בניסן ט' ביום נכנסת נתקפל *
. 172 עמ'

.149 עמ' תשליט, ; 108 עמי תשכ"ח, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק י"א לוח במקום .6 לוחי"א החלטת

י"א "לוח
ו167ב) 167א '167 (סעיפים

בעדפרט
מקסימום הכנסת

בשקלים
מינימום הכנסת

בשקלים

מהשכרעובד1 שלושה לפי השווה סכום  לחודש
השקלים ל100 מטה כלפי מעוגל הממוצע,

עובד2
עצמאי

הקרובים

השווה סכום  לשנה או שנה למחצית
כפול או 6 כפול לחודש המקסימום להכנסת

הענין לפי ,12
השווה סכום  לשנה או שנה למחצית
,כפול 1 שבפרט לחודש המקסימום להכנסת

או לחודש 700
לשנה 8400

מבוטח3
אחר

הענין לפי ,12 כפול או 6
השווה סכום  לשנה או שנה למחצית
כפול ,1 שבסרט לחודש המקסימום להכנסת

לשנה 8400

הענין לפי '12 כפול או לשנה"6 1200

ואילךתחולה מ1980 הכספים שנות לגבי זה חוק של תחולתו ,7

ברשומותפרסום זה חוק יפורסם תש"ט21949, המעבר' לחוק (ד) 2 בסעיף האמור אף על . 8

בכנסת. קבלתו מיום ימים עשרים תוך

גבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

כץ ישראל
והרווחה העבודה שר


