חוק הביטוח
החלסת מינוח

תיקון סעיף 5

הלאומי )תיקון מס'  ,(17תשל"ה*1975

תשכ"ח11968
 .1בכל מקום בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,
העיקרי( ,שבו נאמר "קיצבת משפחה" יבוא "קיצבת ילדים"
העיקרי,

 . 2בסעיף  5לחוק
בהתאם לכך" .

תיקון סעיף 9

3

תיקון סעיף 11

.4

תיקון סעיף 12א

בסעיף 12א לחוק
,5
ו)א. "(1

 .בסעיף  9לחוק העיקרי,

בהגדרת "ילד"

אחרי פסקה ) (4יבוא

)להלן

 החוק

"והמונח הורה יתפרש

במקום "לפי פרטים  1עד  4בלוח ד'" יבוא "לפי סעיף . "21

בסעיף  11לחוק העיקרי 
בסעיף קטן )א( ,במקום "בסעיף קטן )ג(" יבוא "בסימן זה" ובמקום
)(1
"לפי השיעור הקבוע בלוח ג' מהשכר הממוצע" יבוא "בשיעור של 16%
מהשכר הממוצע";
)(2

אחרי סעיף קטן גא( יבוא:
")א (1היו למבוטח האמור בסעיף קטן )א( תלויים
בעדם ,בנוסף לקיצבה שלו' תוססת תלויים כדלהלן:
בעד
)(1
הממוצע;

בןהזוג לפי סעיף  (1) 17או ) 8%  (3מהשכר

בעד כל אחד משני
)(2
הממוצע ".
בסעיף קטן )ד(  ,במקום
)(3
קטנים )א( ו)א."(1

תיקון סעיף 21

.6

בסעיף  21לחוק
)(1

העיקרי,

במקום

 תשולם לו

"הקבועים

"לפי

ילדיו

בלוח ג'"

הראשונים
יבוא

סעיף ) 11א(" יבוא

 5%

"הנקובים

"לפי

מהשכר
בסעיפים

סעיף ) 11א(

העיקרי

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( נפטר מבוטח' ישלם המוסד מענק כאמור בסעיף  23או קיצבת
שאירים חדשית באחד משיעורים אלה:
)(1

הממוצע



16%

מהשכר

)א(

לאלמנה שעמה

)ב(

לאלמן שעמו ילדים ,כל זמן

ילדים;
שהילדים עמו;

לאלמנה או לאלמן שערב פטירתו של המבוטח
)ג(
לא היו מסוגלים לכלכל עצמם ,כל זמן שאינם מסוגלים
כאמור;
)ד(

*

נתקבל בכנסתביום
עמ' .371

לאלמנה או לאלמן שהם בני

חמישים ומעלה;

ג' באב תשל"ה ) 10ביולי ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  ,1190תשל"ה,

 1ס"ח תשכ"ח ,עמ'  ;108תשל''ה ,עמ' . 102
ספר החוקים,773י"ב באב תשל''ה20.7.1975,

מהשכר הממוצע לאלמנה או לאלמן שהם בני
12%
)(2
ארבעים ומעלה ועדיין אינם בני חמישים ולא נתקיים בהם
אחד התנאים שבפסקה ))(1א( עד )ג( .
)א (1אלמנה או אלמן שעמם ילדים ,ישלם להם המוסד ,כל זמן
5%
שהילדים עמם ,תוספת בעד כל אחד משני ילדיהם הראשונים
מהשכר הממוצע .
)א (2ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין
לקבל בעדם תוספת ,יהיו שיעורי הקיצבה כך:

אלמנה או אלמן

הזכאים

בכפוף לאמור בפסקה ) ,(2אם לילדים הורה  תשולם
)(1
הקיצבה בשיעור של  10%מהשכר הממוצע כשישנו ילד אחד
 71/2%מהשכר הממוצע בעד כל ילד משני
בלבד ובשיעור של
הילדים הראשונים;
) (2אם אין לילדים הורה ,או שההורה גר דרך קבע בחוץ
לארץ  תשולם הקיצבה בעד כל ילד מהילדים בשיעור
של  10%מהשכר הממוצע ;".
בסעיף קטן )ד(  ,במקום
)(2
קטנים )א() ,א (1ו)א". (2
,7

בסעיף  23לחוק
)(1

"הקבועים בלוח ד'" יבוא

"הנקובים

בסעיפים

תיקון סעיף 23

העיקרי 

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( אלמנה שלא מלאו לה עדיין ארבעים שנה ואינה זכאית לקיצבה,
או אלמנה שפקעה זכותה לקיצבה ,ישלם לה המוסד מענק בסכום השווה
לקיצבת שאירים לפי שיעור הקיצבה כאמור בסעיף ) 21א( ) (1כפול
שלושים ושש ;".

)(2
.8

בסעיף קטן )ב(  ,הסיפה

המתחילה במלים

בסעיף  24לחוק העיקרי ,במקום "לפי לוח ד'"

"והמוסד ישלם לה"  תימחק .
תיקון סעיף 24

יבוא "לפי סעיף . "21

בסעיף  28לחוק
.9
ו)א."(2

העיקרי ,במקום "לפי פרט  5בלוח ד'" יבוא "לפי סעיף ) 21א(1

תיקון סעיף 28

.בסעיף  54לחוק
10
תימחק .



תיקון סעיף 54

, 11

העיקרי ,

בסעיף קטן )ב(  ,הסיפה

המתחילה

במלים

תיקון סעיף 90

בסעיף  90לחוק העיקרי ,בהגדרת "יתום" 
בראשה יבוא "יתום שהוא";
)(1
במקום הסיפה המתחילה במלים "שמשתלמת לו" יבוא
)(2
הורהו קיצבת שאירים או קיצבת תלויים".

. 12

"לענין זה"

בסעיף  101לחוק

העיקרי,

בסעיף קטן )ב(  ,הסיפה

המתחילה במלים

"שמשתלמת מכוח

"לענין זה"



תיקון סעיף 101

תימחק.
. 13

במקום כותרת פרק ה' לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ה'  :ביטוח ילדים"

החלפת הכותרת
של פרק ה'

14.

תיקון סעיף 104

בסעיף ) 104א( לחוק
)(1

העיקרי



במקום הגדרת "מבוטח" יבוא:
""מבוטח" 
)(1
)(2

מבוטח לפי פרק ב';
יחיד היושב בישראל,

ואינו

ממנה אלא

נעדר

העדר

ארעי שהוא סביר לדעת עובד המוסד שהוסמך לכך ואין בו
לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל ,ואינו מבוטח
לפי פרק ב' ,למעט

י

עקרתבית ;"

בהגדרת "ילד" ,במקום הקטע המתחיל במלים "ובלבד שהילד" ומסתיים
)(2
במלים "כדי מחייתו" יבוא "ובלבד שהילד נמצא בישראל ולא מלאו לו
שמונה עשרה שנה" .
החלפת סעיף 105

15

סעיף  105לחוק

.במקום

"זכות

לקיצבת

. 105

ילדים

תיקון סעיף 106

הורה

העיקרי יבוא:
מבוטח זכאי לקיצבת ילדים חדשית לפי פרק זה בעד כל ילד ".

בסעיף ) 106ב( לחוק העיקרי ,בראשו יבוא
, 16
האב המבוטח זולת אם הוא נמצא עם האם בלבד?".

החלמת סעיף 109

. 17

סעיף  109לחוק

במקום

''שיעורי הקיצבה

)א(

. 109

"ילד שיש לו שני הורים ,יבוא

במנין

העיקרי יבוא:
קיצבת הילדים לחודש תהיה 
לפי ערך נקודת קיצבה  בעד כל אחד משני
)(1
הראשונים שבמנין ילדיו של ההורה?
לפי ערך נקודת קיצבה ורבע  בעד כל ילד מעל לשני
)(2
הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של ההורה;
כמשמעותה בסעיף 33א לפקודת מס
"נקודת קיצבה" 
הכנסה,2
הילדים

)ב(

השר

לאחר

רשאי,

התייעצות בשר

העבודה של הכנסת ,לשנות בצו את
בשים לב לתנודות בשכר העבודה ".

ביטול סעיף 109א

. 18

תיקון סעיף 114

19

.בסעיף

 114לחוק

בסעיף

 115לחוק

תיקון סעיף 115
ו

החלפת סעיף 116

האמורים בסעיף קטן )א( ,

109א לחוק העיקרי  בטל.

סעיף

, 20

הסכומים

האוצר

ובאישור

ועדת

העיקרי ,במקום
העיקרי,

"לאחר

המלים "או

שנוצרה" יבוא "שבו
עשרים

וחמש שנה,

נוצרה".

הכל לפי

הענין"



יימחקו .
 .21במקום סעיף  116לחוק העיקרי יבוא :
"פטור הקיצבה
ממסים

קיצבת ילדים כאמור בסעיף  109לא תיחשב כהכנסה לענין פקודת
. 116
מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים ".

 2דיני מדינת ישראל  ,נוסח חדש  ,6עמ' 120

. 22

)א( פרק ו' לחוק

ביטול פרק ו'

העיקרי  בטל.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם קיצבת הילדים בעד הילד הראשון והשני
למבוטח שהוא עובד עלידי מעבידו לתקופה שקבע השר בצו' ויישארו בתקפן לאותה
תקופה הוראות סעיפים 118 ,118א 125 , 123 , 122 , 121 , 120 ,ו) 231א( ) (7והתקנות
לפיהן ,בשינויים המחוייבים; שולמה לעובד בעד תקופה זו קיצבה שהיא פחותה מקיצבת
הילדים בשיעורה המלא  ,ישלים המוסד את הקיצבה עלפי בקשת העובד או ביזמת המוסד,
הכל כפי שייקבע בתקנות.
)ג( לענין סעיף קטן )ב( רשאי השר לקבוע בתקנות למי מבני הזוג המבוטחים
ועלידי מי תשולם הקיצבה אם אחד מבני הזוג מבוטח שלא כעובד ,על אף האמור
בסעיף . 118
. 23

סעיף 127יא לחוק

ביטול סעיף 127יא

העיקרי  בטל.

בסעיף 127כה )א( ) (3לחוק העיקרי ,בסוף פסקת משנה )ג( יבוא
. 24
זו" ,נכה"  אף מי שדרגת נכותו פחותה מ. "50%
. 25

בסעיף 127לז לחוק

"לענין פסקת משנה

העיקרי 

תיקון סעיף 127לז

)(1

בסעיף קטן )א(  ,במקום " "20%יבוא ";"25%

)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( היו לנכה תלויים  תשולם לו בעדם,
מלאה ,תוספת תלויים ,כדלהלן:
בעד בן זוג שהכנסתו
)(1
בסרט  1שבלוח ב' 12. 5%

בנוסף

לקיצבת יחיד

אינה עולה על
מהשכר הממוצע;

הנקוב

בעד הורהו כהגדרתו בסעיף ) 74א( ) (3שכל
)(2
עליו   10%מהשכר הממוצע;
 5%

מהשכר

בעד כל אחד משני

ילדיו

הראשונים

כמשמעותו
לענין זה" ,ילד" 
הממוצע;
עד ) (3להגדרת "ילד" שבסעיף ". 5
. 26

הסכום

פרנסתו

)(3

בפסקאות )(1

הוספת
סעיף 127נב

אחרי סעיף 127נב לחוק העיקרי יבוא:

''מימון פעולות
לפיתוח שירותים
לנכים

תיקון סעיף
127כה

המיועדות
המועצה יממן המוסד פעולות
בהתייעצות עם
127נב. 1
לפיתוח שירותים לטובת הנכים ,ובלבד שסך ההוצאה השנתית לפעולות
אלו לא יעלה על  5%מאומדן הגביה השנתית של דמי ביטוח נכות ".

בסעיף  127נג לחוק
. 27
ותגמול" יבוא "תגמול" .
. 28

סעיף  132לחוק

. 29

כסעיף  139לחוק

העיקרי,

בהגדרת

"שכר

עבודה",

במקום

"קיצבה לפי פרק ו'

העיקרי  בטל.
העיקרי ,במקום

")ב( המוסד רשאי לקזז



תיקון סעיף 127נג

ביטול סעיף 132

סעיפים קטנים )ב( ו)ג( .יבוא:

תיקון סעיף 139

כנגד גימלאות כסף
)(1
סכומים אלה בלבד:
גא(

המגיעות ממנו לזכאי או לכל אדם אחר מכוח הזכאי

דמי ביטוח;
לגימלה

מהמוסד על חשבון

)ב(

מפרעות שקיבל הזכאי

)ג(

סכומים ששילם המוסד לזכאי כטעות או שלא כדין;

גימלאות;

כנגד קיצבת ילדים המגיעה לזכאי או לכל אדם אחר מכוח הזכאי 
)(2
מס הכנסה שהזכאי חייב בו לפי פקודת מס הכנסה ,ובלבד שלא יקוזז סכום
שיפחית את הכנסתו של אדם לפי חישוב חדשי מן הסכומים הנקובים כסעיף 8
תשי"ח , 1958לפי הענין .
לחוק הגנת השכר,
דמי

)ג( המוסד לא יקזז כנגד קיצבה ,זולת
ביטוח בסכום העולה על מחציתה.

קיצבת ילדים ,אם הזכאי לה אינו מבוטח,

)ד( סכום מס הכנסה שקוזז כאמור בסעיף קטן )ב( )(2
חשבון מס הכנסה של הזכאי לקיצבה ".
הוספת סעיף 139א

.30
'"עיכוב

יועבר לאוצר המדינה

לזיכוי

אחרי סעיף  139לחוק העיקרי יבוא:
תשלום

139א) .א( לא הגיש הזכאי לקיצבה דין וחשבון על הכנסתו למוסד לפי
חוק זה או לפקיד השומה לפי פקודת מס הכנסה ולפי תקנותיהם ,רשאי
המוסד ,לפי כללים שיקבע השר  בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור
ועדת העבודה של הכנסת ,לעכב את תשלום קיצבת הילדים ,כולה או
חלקה; הוגש הדין וחשבון כאמור ,ישלם המוסד את הסכומים שעוכבו ".

קיצבת ילדים

תיקון סעיף 140

, 31

תיקון סעיף 142

. 32

בסעיף

תיקון סעיף 143

33

.בסעיף

תיקון סעיף 157

. 34

תיקון סעיף 187

. 35

 140לחוק

בסעיף

העיקרי 

במקום הרישה יבוא "שילם המוסד ,בטעות או שלא כדין ,גימלת כסף או
)(1
/
כל תשלום שהמוסד חייב בו לפי כל דין ,יחולו הוראות אלה;"*.
)(2

במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3סכום שנוכה או נתקבל לפי סעיף זה שלא לטובת המוסד
יחזירו המוסד למי שנושא במימון התשלום".

 142לחוק העיקרי ,בסוף פסקה ) (2יבוא
) 143ד( לחוק
")(1

בסעיף

העיקרי' במקום פסקה ) (1יבוא:

קיצבת ילדים?".

 157לחוק העיקרי 

בסעיף
)(1
"ואימהות";
)(2

בסעיף

"ומועדי

תשלומך.

קטן )א(,

במקום

"אימהות

ומשפחות

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד( מבוטח כמוגדר בסעיף ) 104א( )(1
ילדים ".

) 167א( לחוק

העיקרי' אחרי ")ג(" יבוא ")ד(" .

מרובות

ילדים"

יבוא

ישתלמו בעדו דמי ביטוח

36

 169לחוק העיקרי 

.בסעיף

תיקון סעיף 169

)(1

בסעיפים קטנים )ב() ,ב (1ו)ג(  ,לפני

)(2

בסעיף קטן )ה(' פסקה )  (1תימחק.

. 37

בסעיף

. 38

בסעיף

 171לחוק העיקרי,
) 188א( לחוק

")ד "(1יבוא ")ד(";

תיקון סעיף 171

בסופו יבוא "ולכל דמי הביטוח או לחלק מהם" .

העיקרי' המלים "או סכום קיצבת ילדי עובדים לפי פרק

ו'"

תיקון סעיף 188

יימחקו.
. 39

הוספת סעיף 196א

סעיף  196לחוק העיקרי יבוא:

אחרי

"סמכות לדרוש
ידיעות רשמיות

196א ) .א( על אף האמור בכל דין אחר ,רשאי עובד המוסד שהמינהלה
הסמיכה אותו לכך לדרוש מכל עובד של גוף ציבורי שיספק כל פרט
הנדרש לענין חוק זה והוא בידיעתו או ברשותו של אותו עובד /אך אין
לחייב מכוח סעיף זה עובד כאמור לגלות פרטים שעליהם הוא חייב בשמירת.
תשל"ב ,31972לפי
הסטטיסטיקה ננוסח חדש[,
סודיות לפי פקודת
תשי"ד
תשי"א ,41951או לפי חוק בנק ישראל'
חוק בנק הדואר'
.51954
לענין סעיף זה" ,גוף ציבורי"  המדינה ,רשות מקומית,
)ב(
חברה שהממשלה משתתפת בהנהלתה וכל גוף אחר העומד לבקורתו של
מבקר המדינה ".
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 217לחוק העיקרי 

בסעיף

) (1בסעיף קטן )א( ) , (2במקום,
"מדמי ביטוח ילדים";

"מדמי

) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום "שונה
"רשאי השר" יבוא "השר רשאי" .

ביטוח משפחות

שיעור דמי

מרובות

הביטוח מכוח

ילדים" יבוא
סעיף ) 159ב( ,

. 41

בסעיף

) 230א( לחוק

. 42

בסעיף

) 231א( לחוק העיקרי  ,פסקה )  (7תימחק .
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. 43

לוחות

ג' ,ד' ח' וט' לחוק העיקרי  בטלים .

ביטול לוחות ב',
ד' ,ח' וטי

. 44

בלוח

י' לחוק
)(1

העיקרי' פסקה )  (7תימחק .

העיקרי
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תיקון לוח י'

במקום פרטים  4ו 5יבוא*.
הניכוי
פרט

ענף הביטוח

"4
)(2

פרט 7

ילדים
 יימחק .

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 24עמ' . 500
 4ס"ח תשי''א ,עמ' 219.
 5ס"ח תשי"ד ,עמ' 192.

אחוזים מההכנסה
או השכר
3. 4

משכר

העובר לענין סעיף
) 161ג( באחוזים
_" .

החלפת לוח י"ד

.45

תיקון חוק החיילים
המשוחררים
)החזרה לעבודה(

46
חוק

תחילה

. 47

הוראות מעבר

 . 48הסכום הכולל של קיצבאות המשתלמות לזכאי מאת המוסד ,לרבות הטבות מכוח
סעיף  200והענקות לפי סעיף ) 40ב (1לחוק החיילים ,לא יפחת /מפאת השינויים שבחוק
זה בלבי /מהסכום הכולל שהיה משתלם כאמור ערב תחילתו של חוק זה. .

במקום לוח י"ד לחוק העיקרי יבוא.
"לוח

הקצבת

י"ד

האוצר

למוסד

)סעיף (217
הבסיס לחישוב

סרט

1

שיעור

דמי ביטוח זקנה
וביטוח שאירים
דמי ביטוח ילדים

2

.בסעיף ) 40ב (1לחוק החיילים
החיילים( /אחרי פסקה ) (2יבוא:

15%
"100%

המשוחררים )החזרה לעבודה( ,

")2א( הוראות
]נוסח משולב[,
על הענקות
פסקה )". (2

תש"ט1949

)6להלן 

סעיף  116ופרק זי לחוק הביטוח הלאומי
תשכ"ח , 1968יחולו ,בשינויים המחוייבים,

המשתלמות

לחיילים או לבני

משפחותיהם לפי

תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בתמוז תשל"ה ) 1ביולי . (1975

רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה
 6ס"ח תש"ט ,עמ'  ;13תש''ל ,עמ' . 121

כרעם
משה
שר העבודה

