
תש"ל1970* ,(5 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

12 סעיף החוקהחלפת  (להלן 1 תשכ"ח1968 , משולב] [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 12 סעיף במקום .1
יבוא: , העיקרי)
זקנה קצבת באשה,"גיל וחמש וששים בגבר שבעים הוא זקנה לקצבת הגיל (א) . 12

 ואולם
הסכום על עולה אינה כספים בשנת שהכנסתו מבוטח (1)

לקצבת גילו  מקסימום) הכנסת  (להלן ב' בלוח הנקוב
באשה; וששים בגבר וחמש ששים הוא זקנה

לקבוע, רשאי הכנסת, של העבודה ועדת באישור השר, (2)
במקרים אחרים סכומים העבודה, בשכר לתנודות לב בשים

שקבע. מיום יפה וכוחם ב' בלוח הנקובים

לפקודת 2 בסעיף כמשמעותה  זה סעיף לענין "הכנסה", (ב)
למעט זה, לחוק 20א סעיף עלפי שנקבעה כפי הכנסה או הכנסה2 מס
הסכם פי על או בישראל חיקוק מכוח המשתלמת בקצבה שמקורה הכנסה

". בישראל שנערכו עבודה חוזה או קיבוצי

12א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף12 אחרי . 2

זקנה ''קצבת
יחסית

על המבוטח של הכנסתו עלתה אם , (1) (א) 12 בסעיף האמור אף על 12א.
בניכוי , (א) 11 סעיף לפי זקנה קצבת למבוטח תשולם המקסימום, הכנסת
שקבע עיגול וכללי חישוב דרכי לפי המקסימום הכנסת על העולה הסכום
". ממנה 10% עולהעל הניכוי לאחר הקצבה שסכום ובלבד בתקנות, השר

סעיפים ביטול
ו14 13

בטלים.  העיקרי לחוק ו14 13 סעיפים . 3

19 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 19 סעיף במקום . 4

דחיית '"תוספת
קצבה

לו היתה אילולא זקנה לקצבת זכאי היה שבו לגיל שהגיע מבוטח . 19

12 סעיפים לפי כאמור לקצבה אותו המזכה ההכנסה על העולה הכנסה
לפי לה זכאי שהוא הקצבה תוגדל  במשלחיד מקורה זו והכנסה ו12א,
ושבה כאמור הכנסה לו היתה שבה שנה לכל ב5% הקודמים הסעיפים
האמור הסעיף מכוח הקצבה תוגדל שלא ובלבד דמיהביטוח, כל שולמו

". מ25% ביותר

20 סעיף 12תיקון לסעיפים "בהתאם יבוא "12 לסעיף "בהתאם במקום העיקרי, לחוק 20 בסעיף .5
ו12א".

68א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף68 אחרי .6

שיעורים הע"הגדלת ועדת ובאישור האוצר שר עם התייעצות לאחר רשאי, השר 68א.

שייקבע בשיעור מחדש להעריכה או הקצבה את להגדיל הכנסת, של בודה
י"א בלוח הנקוב במקסימום או העבודה בשכר לתנודות לב בשים בצו,

". בצו שייקבע כפי הכל  סוגיהם לגבי או הנכים כלל לגבי

תשיל/ ,874 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1970 ביולי 28) תש''ל בתמוז כ"ד ביום בכנסת נתקבל *
. 94 עמ'
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יבוא: העיקרי לחוק 89 סעיף אחרי 89א7. סעיף הוספת

יציג ''ארגון
חברות ודמי

של מקצבה לנכות המוסד רשאי ,135 בסעיף האמור אף על (א) 89א.
שהשר ארגון, לטובת דמיחברות יציבה, נכות דרגת לו שנקבעה נכה
אותו של הדדית לעזרה לקרן ותשלומים הנכים, של כארגון עליו הכריז

. הארגון שסידר הדדי חיים בביטוח השתתפות ודמי ארגון

את בתקנות יקבע הכנסת, של העבודה ועדת באישור השר, (ב)
סעיף לפי נכה של מקצבה חודש כל לנכות שמותר המקסימלי הסכום

. (א) קטן

הניכוי ייפסק לניכוי, התנגדותו על בכתב למוסד הנכה הודיע (ג)
". ההודעה קבלת מיום חודש בתום

יבוא: העיקרי לחוק סעיף105 במקום . 8105 סעיף החלפת

לקצבת "זכות
משפחה

לפחות קיימים עוד כל חדשית, משפחה לקצבת זכאי מבוטח הורה . 105
 משפחה לקצבת לזכאות התנאים ההורים באחד

ובעד הרביעי הילד בעד  ו' פרק לפי מבוטח הוא אם (1)
בכירים ילדים שלושה עוד לו שיש זמן כל נוסף, ילד כל

מהם;

השלישי הילד בעד  ו' פרק לפי מבוטח אינו אם (2)
ו' פרק לפי קצבה בעדם משתלמת אין אם נוסף, ילד כל ובעד

". מהם בכירים ילדים שני עוד לו שיש זמן וכל

או הילדים "לכל יבוא "להגדילו" אחרי (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 119 בסעיף .9

. מהם" לחלק
119 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 160 סעיף אחרי . 160א10 סעיף הוספת

''שיעורים
מופחתים

ועדת באישור השר, רשאי ו160 159 בסעיפים האמור אף על 160א.
לגבי דמיביטוח של מופחתים שיעורים בצו לקבוע הכנסת, של הכספים
עובד שאינו מבוטח של או עצמאי עובד שהוא מבוטח של מהכנסתו חלק
מבוטח של הכנסה על מופחתים שיעורים להחיל או עצמאי, עובד ולא

". בצו שיקבע סכום על תעלה שלא כאמור

יבוא: (4) פסקה אחרי , העיקרי לחוק (א) בסעיף168 .11

במילווה חייב שאינו עובד לגבי אולם העובד; משכר 4% (5)"

חלק יובא תש"ל31970, חובה, חסכון מילווה חוק לפי חסכון
זו פסקה לפי הפטור הגימלה; חישוב לצורך בחשבון זה שכר
האריך אם זולת במרס1971) 31) תשל"א בניסן ה' ביום יפקע
לתקופה הכנסת, של העבודה ועדת באישור השר, אותו

". נוספת

168 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף192 אחרי 192א12. סעיף הוספת

מיוחדים "סוגים
מבוטחים של

של העבודה ועדת ובאישור במועצה התייעצות לאחר רשאי, השר 192א.

שהם או ישראל, תושבי שאינם בניאדם סוגי בתקנות לקבוע הכנסת,
זכויות קיימות יהיו לגביהם אשר לה, מחוצה מועסקים אך ישראל תושבי

". שיקבע כפי הכל זה, חוק לפי וחובות
. 52 עמ' תש"ל, ס"ח 3



כותרת החלפת
בי לוח

פרישה" חזקת לענין שנתית מקסימום "הכנסת במקום בכותרת, העיקרי, לחוק ב' בלוח . 13
."(12 "(סעיף יבוא "(13 "(סעיף ובמקום מקסימום" "הכנסת יבוא

ח' לוח יבוא:החלפת העיקרי לחוק ח' לוח במקום .14

ח' "לוח

לחודש משפחה קצבת
(109 (סעיף

לירותהילדפרט

1
2
3
4
5
6

((2) סעיף105 לפי (לזכאי השלישי
הרביעי
החמישי
הששי

השביעי

לשביעי מעל נוסף ילד כל

17.50
12.50

13.75

15.00
16.25

."17. 5

ט' לוח יבוא:החלפת העיקרי לחוק ט' לוח במקום , 15

ט' לוח

לחודש עובדים ילדי קצבת
(119 (סעיף

לירותהילדפרט

1
2
3

הראשון
■ השני
השלישי

12.50
17.50

. "17. 50

י''ד לוח .תיקון "20%" יבוא "48%" במקום העיקרי, לחוק י"ד בלוח , 16

מעבר לההוראות זכאי כבר שמבוטח זקנה לקצבת זכות מכל למעט באות אינן ו2 1 סעיפים הוראות , 17
. זה חוק פרסום ביום

שתחילתותחילה סעיף2 למעט , באפריל1970) 1) תש"ל ב' באדר כ"ד ביום זה חוק של תחילתו , 18

. באפריל1971) 1) תשל"א בניסן ו' ביום

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

אלמוגי יוסף
העבודה שר


