
* תש"ל1970 מס'3), (תיקון הלאומי הביטוח חוק
33 סעיף החוקחיקון  (להלן 1 תשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 53 בסעיף .1

י"א". בלוח הנקוב למקסימום "או יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף העיקרי),

100 סעיף הנקובתיקון למקסימום "או יבוא בסופו (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 100 בסעיף . 2
י"א". בלוח

136 סעיף יבוא:תיקון בסופו (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף156 . 3

אשר ב', פרק לפי המבוטח לשכר, הזכאי עובד  אבטלה* ביטוח ""מבוטח
הזכאות ותנאי האבטלה ביטוח היקף בעדו; ביטוח דמי בתשלום חייב מעבידו

כחוק; ייקבעו
הזכאות ותנאי הנכות ביטוח היקף ב'; פרק לפי מבוטח  בכות" ביטוח "מבוטח

בחוק." ייקבעו

157 סעיף יבוא:תיקון (ד) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק בסעיף157 , 4

אבטלה. ביטוח דמי בעדו ישתלמו אבטלה ביטוח מבוטח כל "(ד1)
נכות." ביטוח דמי בעדו ישתלמו נכות ביטוח מבוטח כל (ד2)

160 סעיף מהכתיקון ובין3% "בתחוםשבין0.5% (א),במקום קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף160 . 5

מהכנסתו". ובין4% שבין0.7% "בתחום יבוא נסתו"

161 סעיף יבואתיקון (ג)" או 00157 סעיף "לפי במקום (ג), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף161 . 6

(ד1)". או (ג) סעיף157(א), "לפי

167 סעיף יבואחיקדן (ב)" או סעיף00157 "לפי במקום גא), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף167 . 7

(ד2)". או (ד1) (ב), סעיף157(א), "לפי

169 סעיף תיקון העיקרי לחוק בסעיף169 . 8

(ד1) סעיף157(א), "לפי יבוא סעיף157(א)" "לפי במקום (ב), קטן בסעיף (1)
ו(ד2)";

סעיף157(א), "לפי יבוא או(ג)" סעיף157(א) "לפי במקום ,00 קטן בסעיף (2)
ו(ד2)". (ד1) (גג

177 סעיף יבוא:חיקון ו(3) פסקאות(2) במקום העיקרי, לחוק בסעיף177 .9

ביטוח דמי משתלמים שלפיה השנתית ההכנסה עיגול (2)"
הקרובות; הלירות חמישים כדי

ביותר הקרוב לסכום שנתי בחישוב הביטוח דמי עיגול (3)
תהיה שהמנה באופן הענין, לפי בחמש, או בארבע המתחלק

שלמות." בלירות

,874 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ; (1970 במרס 31) תש"ל ב' באדר כ"ג בכנסתביום נתקבל *
.94 עמ' תש"ל,

.206 עמ' ,76 עמ' תשנ"ט ;108 עב' תשכ"ח, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק י' לוח במקום י'10. לוח החלפת

י' "לוח

ו161) 159 (סעיפים

ביטוח דמי שיעורי

ענפים

אמהות ושאירים, זקנה א.
ילדים מרובות משפחות

ונכות אבטלה

סרט

1 ,

2

3

בעד

עובד
עצמאי עובד
ברשות מבוטח

מהכנסה אחוזים

2.5% משכר ניכוי ;8.7%

5.370
בגדר4 שלא מבוטח

31 6.8%פרטים

עובדים ילדי לפי5ב. מבוטח עובד
ו' 1.8%פרק

עבודה נפגעי גי6ג. סרק לסי סעיף160(06מבוטח לסי שבקבע שיעור

אמהות דיד. סרק לפי מבוטח
ב': פרק לפי ולא

7

8

עובד

עצמאי עובד

0.3% משכר ניכוי ;0.6%

''0.6%

יבוא: העיקרי לחוק לוחי'** י"אמקום לוח החלפת

י"א "לוח
(167 (סעיף

ומינים מקסימום הכנסת

מקסימוםבעדפרט הכנסת
בלירות

ו

מינימום הכנסת
בלירות

אועובד1 לחודש 1,500
לשנה 18,000

לחודשאו 50
לשנה 600

עצמאי2 לשנה18,000לשבהעובד 900

אחר3 לשבהמבוטח לשנה"18,000 360



י"ג לוח יבוא:החלפת העיקרי לחוק י"ג לוח במקום .12

י"ג "לוח

(215 (סעיף

ביטוח ענפי של חשבונות זיכוי

ביטוח דבלי
סרטים למי
י' בלוח

הביטוח ענף לזיכוי האחוז

זקנה
אמהותושאירים

מקופחות
מרובות
ילדים

נבותאבטלה
ילדי

עובדים
נפגעי
עבודה

1

2

3

4

5

6

7

8

51. 72

63. 38

84. 91

66. 18

6. 90

8. 45

5. 66

4. 41

100

100

11. 49

21. 13

22. 06

24.145. 75

7. 04

9. 43

7. 35

100

109

י"ד לוח "48"תיקון יבוא "52%" 2,במקום בפרט העיקרי, לחוק י"ד בלוח . 13

.תחילה (באפריל1970) תש"ל ב' באדר כ'"ד זהביום חוק של תחילתו . 14

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

אלמוגי יוסף


