
התשנ"ו1996* ,(11 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

יבוא 554 סעיף במקום .1 ה1995 התשנ משולב] [נוסח הלאומי הביטוח בחוק 1354 סעיף החלפת

תשלומים זקיפת זה בסעיף (א) 554

דמי הפרש לרבות החייב של ביטוח דמי חוב סכום  ביטוח דמי חוב

545(ג) סעיף לפי החלים ותוספת הביטוח

רמי חוב על החל 364(א)(1) סעיף לפי שחושב הקנס סכום  קנס
הביטוח

דמי חוב על החל 364(א)(2) סעיף לפי שחושב התוספת סכום  תוספת
הביטוח

והתוספת הקנס וכן ביטוח דמי חוב של לצירוף השווה סכום  כולל חוב
עליו החלים

חוב כנגד ייזקף ביטוח דמי חשבון על ששולם תשלום כל (1) (ב)
החובות מבין ביותר המוקדם הוא תשלומו שמועד כולל
כאמור תשלום כל של לסכומו השווה  החייב של הכוללים

ביותר) המוקדם הכולל החוב  (להלן

מסכום נמוך בסכום ביטוח דמי חשבון על תשלום שולם (2)
חוב כנגד התשלום סכום ייזקף ביותר המוקדם הכולל החוב
ביותר המוקדם הכולל שבחוב והתוספת הקנס הביטוח דמי

להלן כמפורט

של ביחס לתשלום שיחסו החלק  הביטוח דמי לחוב (א)
ביותר המוקדם הכולל לחוב הביטוח דמי חוב

לחוב הקנס של כיחס לתשלום שיחסו החלק  לקנס (ב)
ביותר המוקדם הכולל

התוספת של כיחס לתשלום שיחסו החלק  לתוספת (ג)
ביותר המוקדם הבולל לחוב

 העיקרי לחוק 555 בסעיף . 2355 סעיף תיקון

, תשלומים'' וייחוס דיווח חובת יבוא השוליים כותרת במקום (ו)

יבוא (5) פסקה אחרי (2,/

המבוטח ששילם תשלום לייחס רשאי המוסד יהיה שבהתקיימם התנאים (4)

מבין ביותר המוקדם אינו תשלומו שמועד כולל לחוב ביטוח דמי חשבון על

לענין שונים והוראות תנאים לקבוע זה לענין הוא ורשאי הכוללים חובותיו
345(ג) 345(ב), 344 אלה מסעיפים אחד בכל כאמור הכנסה על החל כולל חוב

הכוללים החובות כל לסכום לב בשים היתר בין ייקבעו כאמור והוראות תנאים
הסכום לתשלום זה חוק לפי שנקבעו ולמועדים בתשלומם חייב שהמבוטח
לייחס כאמור והוראות בתנאים יותר שלא ובלבד ממנו חלק כל או האמור

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת (1996 במרס התשנ''ו(13 באדר כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
538 עמ (1996 בפברואר 19) דתשנ''ו בשבט כ''ט מיום 2498

180 עמ' התשנ''ו 210 עמ' התשנ''ד ס"ח 1



יוחס ואם ו(2), 50(א)(1) בסעיף הנקובות ביטוח דמי תשלום לתקופות תשלום
;554 סעיף הוראות ויחולו הייחוס יבוטל  באמור לתקופה תשלום

''.554 בסעיף כהגדרתו  כולל ''חוב זו, פסקה לענין

תחילה ביטוח דמי תשלום חייב של חובו לגבי זה חוק של תחילתו (א) .3

(1996 במרס 1) התשנ''ו באדר י' ביום 542(א) סעיף לפי עצמו בעד (ו)

התחילה); יום  (להלן

(1997 במרס התשנ''ז(1 א' באדר ב"ב ביום  542(ב) סעיף לפי עובדו בעד (2)

למעביד). התחילה יום  (להלן

התחילה ביום או התחילה ביום למוסד המגיע חוב לרבות  חוב זה, סעיף לענין (ב)
הישן). החוב  (להלן הענין לפי למעביד,

שחושב סכום יהיה הישן החוב סכום ו(ב) (א) קטנים סעיפים הוראות אף על (ג)

זה. בחוק תיקונו לפני כנוסחו העיקרי, החוק הוראות לפי

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

נמיר אורה
והרווחה העבודה שרת


