
התשנ"ב1992* ,(77 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

1א סעיף יבוא:הוספת 1 סעיף אחרי ,1 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .1
תשלומים "פריסת

חריגים
 זה בסעיף (א) 1א.

המרכזית הלשכה שמפרסמת שכיר למשרת ממוצע שכר  מדוד" "שכר

לסטטיסטיקה:

תוספות שולמו שבו חודש וכן מס שנת של האחרון החודש  חריג" שכר "חודש
השכירים: העובדים למרבית הבראה בעד או ביגוד בעד

שכר לחודש שקדם האחרון החודש של המדוד השכר  מתוקן" מדוד "שכר
שחל פיצוי ובתוספת ממנו 0. 5% בתוספת הקודם), החודש  (להלן חריג

בחשבון יובא חריג, שכר חודש הקודם החודש היה החריג: השכר בחודש
של המדוד השכר  הקודם החודש של המדוד השכר במקום זה, לענין
פיצוי ובתוספת ממנו 0. 5% בתוספת הקודם לחודש שקדם האחרון החודש

הקודם. בחודש שחל

שינויים יחולו ביטוח, ודמי גמלאות לצורך הממוצע השכר בחישוב (ב)
אלה:

בחשבון יובא המדוד, השכר במקום חריג, שכר חודש לגבי (1)
המתוקן: המדוד השכר

ויוגדל (1) בפסקה לאמור בכפוף יחושב הממוצע השכר (2)
לגבי החדשיים ההפרשים סך של עשר השנים לחלק השווה בשיעור
ביום ידוע המדוד ששכרם האחרונים, החריג השכר חדשי שלושת

 זה לענין העדכון;

חריג שכר חודש של המדוד השכר שבין ההפרש  חדשי" "הפרש
בשכר מחולק חודש, אותו של המתוקן המדוד השכר לבין

". האמור החודש של המתוקן המדוד

חוק תיקון
הכנסה הבטחת

יבוא: הממוצע" "השכר הגדרת במקום , התשמ"א21980 הכנסה, הבטחת לחוק 1 בסעיף . 2

הביטוח". לחוק ו1א 1 בסעיפים כמשמעותו  הממוצע" ""השכר

1991).תחילה באוגוסט 1) התשנ'יא באב כ"א ביום זה חוק של תחילתו . 3

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים

המדינה נשיא
שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
והרווחה העבודה שר

מיום ,2084 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב בטבת כ"ד ביום בכנסת נתקבל *
.40 בעמ' ,(1991 בנובמבר 11) התשנ"ב בכסלו ד'

.168 עמ' התשנ"א, :106 עמי התשכ"ח, ס"ח 1
30. עמ' התשמ"א, ס"ח 2


