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 חוק ולביטוח הלאומי, תשייד—1953
י א מ צ ד ע ב ו י ע ד ם על י י ד ב ע ו מ ר ה פ ס ת מ ע י ב ר ק ב ד ב , 

ם 1(א) ו־115 להוק הביטוח הלאומי, תשי׳יד—1953 !, י פ י ע ם ה ^ ל ^ י ת ו כ מ  בתוקף ס
: / $6ך£$<1 3&ס) ת אלה ו  אני מתקינה תקנ

ד י סעיף 1 (א) להוק, מספר האנשים שאדם מעבי ^ א מ צ  1. לענין הגדרת עובד ע
 במשלח ידו לא יעלה על שלושה, אך ב&מן האנשים המועבדים כאמור לא יובאו עובדים

ו עולה על חמישה.  ארעיים ובן עובדים עונתיים, אם מספרם א^

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו4זע(קביעת מספר המועבדים על ידי עובד
 עצמאי), תשיי׳ד—1954״.

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו ; 
 ־ת העבודה

״ד(31 במרס 1954)  כ״ו באדר ב׳ תשי
 (חם(11) בל/2)

 0טפר העובדים

 העם

 1 ם״וז 137, וושי״ר, עט׳ 6.

בדת אלא במשק ביתה (להלן — עקרת  נשואה שאי/ה עו

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ת ו ו ה מ ר ק מ ל ה ו נ ק ת ז ע ת ל ו ש ר ב ח ש ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (ב), 3 (ג), 3 (ד), 63 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי,
נה תקנות אלה! ,  תשי״ד—a 1953 אני מתקי

 1. המוסד רשאי לבטח א
ה בכתב לעשות כן תוך ששה חדשים מתאריך י ד ^ צ ^ ק ב ת  . בית) וטרם הגיעה לגיל 55, אס ג

C0T<1.. תחילת תקפו של החוק, או מתאריך היותה לעקוי^־גית *tY-S-tf / 
r ו / -  / ׳
בדת עצמאית וטרם הגיעה לגיל 7" ־;  2. המוסד רשאי לבטח אשה שאינה עובדת ואינה עו
 55 ולפי הסעיפים 2, 5 או 6 לתוספת השניה לחוק או לפי הסעיפים 2׳ 3, 5, 6 או 7 לתוספת J ) י
J r ׳ i הששית לחוק מגיעה לה קצבה, אם נתבקש על ידיה בכתב לעשות כן תוך ששה חדשים 

i V י >)1>י £ * ^ ^ ׳ י ם י י י * א ' ם ד י פ י ע ס ד ה ח ח א ר כ ׳ מ  מהתאריך בו הגיעה לה לראשוני׳ הצבי
 3. (א) המבקשת להיות מבוטחת לפי תקגות 1 או 2 חייבת בתשלום דמי ביטוח בעד
ס לפי התקנות האמורות עד תאריך תחילת הביטוח. י ש ד ז ^ י ^  התקופה מתאריך התחלת ש

 (ב) תשלום דמי הביטוח כ#מגר הוא תנאי מוקדם לתחילת הביטוח.
 (ג) דמי הביטוח בעד מבוטחת על^גי תקנה 1 יחושבו על בסים של שליש ההכנסה .

 שעל פיה משתלמים דמי הביטוח בעד בעלה\1*ה שליש ההכנסה כאמור קטן מהמינימום
נה בתקנות לנדצמעף 45 (א) לחוק, יחושבו דמי הביטוח  שנקבע בסעיף 34 (ב) לחוק כפי ששו

- ftf ?>*־ t <ffl ׳ - * *  על בסיס המינימום כאמור. /

ט— 1949*, 'ייל׳ ׳  4. (א) חיילים המשרתים שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, תש׳
 אינם מבוטחים*

 (ב) המוסד רשאי לבטח חיילים כאמור בתקנת משנה (א), אם נתבקש לכך בכתב
די שר הבטתון.  על י

 1 ם״ח 137, תשי״י, עמי 6,

 ־ ט״ת 25, תי2״ט, עטי 271.

 עקרתביח

 א^טנה בת־קצב ה

 דמי הביטוח
 בער עקרת בית

 או אלמנה
 בת־קצבה

 חיי5ים
 בשירות מדיר
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ת <משנה>ב), לא ישלם המוסד דמי קבורתו לפי סעיף ת מבוטח כאמור בתקנ  (ג) מ
 10 לחוק.

י הביטוח בעד מבוטח כאמור בתקנה 4(ב< הס 3 ל״י לשנה וישולמו על ידי.  5. דמ
 אוצר המדינה. .

 6. דמי הביטוח לפי הסעיפים 33 ו־34 לחוק בעד חייל המשרת שירות סדיר לפי
 התחייבות לשירות קבע ישולמו על ידי אוצר המדינה, הרשאי לנכות מהתשלום לחייל כאמור

 1,4% מההכנסה שלפיה משתלמים על ידיו דמי הביטוח.
EX»..• י 
ח הלאומי (גביית דמי ביטוח), טו ות הבי ה 7 ,לתקנ  7. החובה למסור הצהרה לפי הקנ

 תשי״ד—1954 אינה חלה לגבי חיילים כאמור בתקנות 4 ו־6.

 8. (א) תושב ישראל שאינו אזרח ישראל והוא בשירות דיפלומטי של מדינה זרה או
 נהנה מחסינות דיפלומטית — אינו מבוטח.

 נה זרה או הנהנה מחסי ת משנה(א< אדם בשירות דיפלומטי של מדי נ ק  (ב) לעניז ת
ך על ידי שר החוץ. — הוא מי שלגביו ניתן אישור על ג ות דיפלומטית י  נ

 (ג) המוסד רשאי לבטח אדם כאמור בתקנת משנה (א< אם גתבקש בכתב על ידיו
ת כן תוך ששה חדשים מתאריך תחילת תקפו של החוק או מהתאריך בו התחיל לכהן  לעשו
 בישראל בשירות דיפלומטי או ליהנות מחסינות דיפלומטית *— הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.

ת משפט מוסמך שדן אותו ן סופי של בי  9. (א) אדם הנמצא במאסר על פי פסק די
 למאסר שתי שנים או יותר אינו מבוטח בתקופת מאסרו.

ת מעןנה (א) אם נתבקש בכתב על ידיו נ ק ז מ כ י מ  (ב) המוסד רשאי לבטח אדם ^
ffi. tf f rvf . j * ,  לעשות כן תוך ששה חדשים מתאריך מתן פסקהזיין-הםופי כאמור. /

, 2 l J L L m A * W ¿ $ 
0 8 ׳ א ״תקנות הביטוח הלאומי -(ביטוח ברשות לעת זקנה ולמקרה ה קו י  10. לתקנות אלה י

— 1954״. ד ״ י ש  מוות), ת

 כ״ו באדר ב׳ תשי״ד(31 במרס 1954)
 (חפ(11) בל/3<

ן ו ם ר י א ה מ ד ל ו  ג
-—• . שרת העבודה

 י 1 ס״ת 440, וזעי״ר, עם׳ 649.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ת ו ה מ ח א ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26, 30, 71׳ 115 וסעיף 7 לתוספת השביעית לחוק י־ י
נה תקנות אלה:  הביטוח הלאומי, תשי״ד — 11953י, אני מתקי

דה תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ויצורפו ווכימת דטי  1. תביעה לדמי לי
: ?ידה ו  אלי

j (1) אישור רפואי בדבר יום הלידה המשוער 

 1 ם״ח 137, תש י״ ד, עטי 6.

 דםי ביטוח
 נעד חיילים

 גמירות סדיר

 דמי ביטוח
 בעד חייליב! י

 בישירות קבע

 פטור מהצהרת
 הכנסה •

 אנשים בשירות
 דיפלומטי ע5

 מדינה זרה•

 אסירים
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 ?תיעוב שכר
 מעבודה הרגי?

 אישור ברבר יום
 ר,?ידה המשוער

 (2< אישור מעבידה של המבוטחת, אם המבוטחת היא עובדת, בדבר הפסקת
 העבודה לרגל ההריון ובדבר שכר העבודה של המבוטחת בשלושה עשר השבו

דה( ת שקדמו להפסקת העבו ו  ע

 (3) הצהרת המבוטחת, בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר
ו התעסקותה במשלח יד לרגל ההריון. א ה ת ד ו ^ ת ק ק פ . ה . . * ׳ .  י

ה לראשונה י היום שבעדו מגיעים ל נ פ ל ן נ מ ה ת עבודתה לרגל ה  הוראות מיוהדות 7,2</).הפסיקה מבוטחת א
ת השביעית לחוק לפי שכר פ ס ו ת ^ ־ ׳ ^  דמי לידה, יחושב שבר העבודה הרגיל לענין ס

 עבודתה בשלושה עשר השבועות שקדמו להפסקת עבודת)ו1־׳ש*מור.

 3, אישור רפואי בדבר יום הלידה המשוער יינתן על ידי רופא ויכלול פרטים אלה:

 (1) שם המבוטחת ומענה?

דת הזהות של המבוטחת!  (2) מספר תעו
י ת לפנ עו  (3) תאריך הבדיקה הרפואית האחרונה (לא מוקדם מתשעה שבו

 תאריך הלידה המשוער),*
 (4) יום הלידה המשוער!

 (5) שם הרופא המטפל במבוטחת בקשר להריונה{

 (6) שם המוסד הרפואי אשר בפיקוחו נמצאת המבוטחת בקשר להריונה ו
 (7< התאריך הרצוי להפסקת עבודה«

 (8) תאריך האישור! ; . .
בד!  (9) שם הרופא המאשר ומענו, או מענו של המוסד הרפואי שבו הוא עו

 (10) חתימת הרופא המאשר.

רת  4, (א) י דמי הלידה ישולמו אתת לשבועיים, בסופם, ואם המבוטחת היא עובדת במשכו
ת או עובדת עצמאית — אחת לארבעה שבועות, בסופם.  חדשי

 (ב) המוסד דשאי להרשות למעביד פלוני, בתנאים שייקבעו על ידי המוסד, לשלם
 בשם המוסד דמי לידה לעובדת אצלו.

די  (ג) השתמש המוסד בסמכותו לפי תקנת משנה (ב) ישולמו דמי הלידה על י
ת הסכומים ד א  המעביד, במועדים בהם הוא נוהג לשלם שכר לעובדיו, והמוסד יחזיר למעבי

 ששילם, לאחר שהמציא הוכחות על התשלום.

 אופ! ת׳8?וס
 יטי ד,5ידה

 £0.5 תביעה למענק לידה תוגש למוסד בכתב על טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי
 המוסד ויצורף אליו אישור בית חולים שהמבוטתת הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה.

. ? ־ / ^ '« / ? - ג - ^ 4 ¿0? (*) 
ך ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת שלושים לירות והיתרה תינתן לרכישת א ) .6 
 ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנבון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה,

 7~~ בציוד, בעין בשביל הנולד.
י (ב) המוסד רשאי לתת את חלק מענק הלידה המיועד לאשפוז באמצעות המוסד ו ג ^ 

 המאשפז או המוסד המטפל באשפוז.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(אמהות), תשי״ד — 1954״.

 תביעה
 ?טענה ?ידה

 וזש?ום
 מענק ?ירה

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 כ״ו באדר ב׳ תשי״ד(31 במרס 1954)
 (וומ(11) ב8/5)
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 תסויו ת: התשלום
 לעבוטח

 שאינו עובד
 סועד התשלוס

 למבוטח
 שאינו עובד

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח וגבייתם

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39(א)(2<, 39 (ג), 44 (ד), 47, 48, 54 ו־115_לחוק
: ה ל ״ אני מתקינה תקנות א  הביטוח הלאומי, תשי׳׳ד — 1953 ג

 1. תקופת תשלום דמי ביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד, היא שלושה חדשים.

י מבוטח שאינו עובד, הוא היום החמישה עשר בחודש ד י ל ע ן מ ט  2. מועד תשלום דמי ^
# ה 1. ^0ז, 6 נ ק ת ב ג ע ^ ק נ  שאחרי תקופת התשלום כפי ש

 3. דמי הביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות דרכי תשלום
 פקיד השומה, כמשמעותו בפקודת מם הכנסה, 81947.

 הישוב הכנסתו
 של עובד

 שכיר־יוט

 הערכת הכנסתו
 של חבר אנודה

 שיתופית

 הבר אגודה
ה י פ ו י  ש

 שהכנסתו סחותת
 טהטינימוט

 הצהרת מבוטח
 שאינו עוכר

 הצהרת מעביר
 על שכר עובדיו

 הנשתהצהרה
 באמצעות

 פקיר השוטה

 השפ •

ת מעשרים" יום בתקופת ד פלוני פחו  4. הכנסתו של עובד שכיר־יום, שעבד אצל מעבי
ע לו בעד עבודתו באותה תקופה. י  התשלום שקדמה למועד התשלום, תחושב לפי השבר המג

 5. לעניז הסעיפים 37 ו־38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר אגודק שיתופית העובד במפעל
ודת מס הכנסה, 1947, ן ^פן  האגודה את הכנסתו החייבת במס הכנסה לפי סעיף 5 (1) (אן
 אולם כהכנסתו של חבר קיבוץ ושל חבר מושב שיתופי יראו אח ההכנסה לפיה משתלם מס
די המושב די הקיבוץ או על י  הכנסה על פי סעיף 19א לפקודת מם הכנסה, 1947, על י

 השיתופי, הכל לפי הענין, כשהיא מחולקת למספר החברים.

ה 4 פחותה מהסכום הנקוב בסעיף  6* חבר אגודה שיתופית שהכנסתו המחושבת לפי תקנ
י סעיף 45 (& לחוק, ישלמו בעדו דמי ביטוח כאילו ות על פ  39 (ב) לחוק, בפי ששונה בתקנ

- / ( ^ . * ׳  הכנסתו היתד, הסכום האמור. !

 י.׳מ/4 ^ >^ך >*ך
ת כספים הצהרה׳ לפי" נ  7. מבוט.ח שאינו עובד *^סור במועד התשלום הראשון שבכל ש
 טופס שאפשר להשיגו בכל אוזר מסניפי המוסד, על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה
ו למכסימום הנקוב בסעיף 34 (א) לחוק או בסעיף 36 (א) ת מ כ  בה.מוגשת ההצהרה ן הגיעה ה
ף 45 (א) לחוק, דיו שהצהיר על כך ולא פירט אח #  לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי ס

 ההכנסה. . •
ד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו הצהרה, לפי טופס  8, " (א) כל מעבי
ו בחודש פי המוסד, בדבר השכר ששילם לכל אחד מעובדי י  שאפשר להשיגו בכל אחד מסנ
 שקדם להגשת ההצהרה. עלה שכרו של עובד פלוני על המכסימום הנקוב בסעיף 39 (א) לחוק,

ת השכר.  כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק, דיו שהצהיר על כך ולא פירט א
ד פלוני לסטות מהוראות' שבתקנת משנה  . (ב) י המוסד רשאי להתיך בכתב למעבי

 (א) והנאמד בהיתר יבוא במקום הקביעה בתקנת משנה (א).
י ביטוח באמצעות פקיד השומה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה,,1947,  9, משתלמים דמ

ת ד או 8 באמצעות פקיד השומה. ו  תוגש הצהרה כאמור בתקנ
״ד — 1954״. י ביטוח), תשי מ ת ד י בי ג ) מי ת הביטוח הלאו ו  10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ

ן ו ם ר י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

״ד(31 במרס 1954)  כ״ו באדר ב׳ תשי
 >חט(11)בל/4)

 * סייח 137, תש י ״ד, עסי 6,
10̂, תזס׳ 1 סס׳ 1308, עשי 77.  * ע״ ר 7
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 ¡ . חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ה • ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  י - * י , ת

׳ 71, 93 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, 3 8 , 2 4 , 1  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15׳ 16׳ 7
י מתקינה תקנות אלה: נ א , ד— 1953 1 ״ י• תשי : 

ח ז ט י כ י ח מ ד ד ו ע י : ע ן י ק דאשז ר ׳ פ ' " : " - . • ' . 

י פגיעה בעבודה (להלן — דמי הביטוח), נ י• ״ י 1. ׳, לענין קביעת שיעור דמי הביטוח מפנ י י י  ס

ת כל המפעלים, הפעולות והשירותים (להלן — מפעלים) לענפים, קבוצלת וסעיפי  מסווגים א
 \ סיכון כמפורט בתוספת הראשונה.

ד חייב לשלם בעד ביטוח עובדיו במפעל פלוני, הוא י הביטוח, שמעבי  שיעורדם י 2.̂( שיעור דמ
" י כנקוב בתוספת הראשונה לצד סעיף הסיכון המתייחם לאותו מפעל. י ט י כ  ה

. ?fG> *2* ff'3-rr y 3 t > r .^-/ ^ a¿* 
: ד 3. ^ לענין תקנה 2 יראו כמפעל נפרד חלק ממפעל אם התקיימו בו שני אלה ר פ ? נ J Í B e• 

נת המקום « :  (1} הוא מתנהל בנפרד מבחי
 (2) מתנהלים לגביו חשבונות נפרדים של ריווח והפסד או של הכנסות והו־

 \ r צאות, או הוא מתנהל כיחידת תקציב נפרדת.
ן אהד — ישולמו דמי הביטוח לפי סעיף עי£י יי k ,4 ניתן מפעל לסיווג ביותר מסעיף סיכו  «6ע5 כס
ועד  פיםו־עיניט הסיכון שבו מועבד המספר הגדול ביותר של העובדים בתהליך ייצור או בפעולה שלה נ

r ??<־¿ < - ¿  המפעל. ^ ,
חן מפעל לסיווג באחד מסעיפי הסיכון שבתוספת הראשונה, ישולמו דמי הביטוח י י - 5. ילא נ ט  שיעיר י

T c / j ׳ ׳ r s , r f א ? א 6%׳1׳ ן , , ו ׳ י ו ח ב ו ט י ב י ה מ י ד י ע npM כאילו סווג המפעל בסעיף סיכון ששי

a

 ״™״6
 r Aje ׳

, •ב־9%*^ ם י ג ע ו ל  הקטנת דםי 1 ׳• 6. (א) סוטה שיעור דמי הפגיעה במפעל פלוני, בסיכום של ש
די האקטואר של. ר על י ש ו א ש ^ ן ^ כ ת מהשיעור הממוצע לאותו סעיף סיכון — ה ו ח פ ל ל י ^ & י * י ת ל ד ג  ה
, ו י נ הע / ד שיעור דמי הביטוח, הכל לפ י ב ע מ  ובמוסד — יוקטן_1^_ב»3>5י ?ל פי בקשת ה

• f ? i <' 1 9 6 / <&f׳~ rí * /&¿JtX5%שלאחריהןב־ t íw£¡rvtt ׳ 4 - ? 
ן דמי הביטוח. י פגיעה הוא היחס שבין דמי הפגיעה לבי  o*-,*5" (ב) בתקנה זו שיעור דמ

 f~X N>Í* "Xp t י
 קביעת העיף 7. מעביד חייב למסור למוסד את הפרטים שיידרשו על ידיו לשם קו3נ9מ-&עיף-־הסיפיז

* *JL•* ÁfaO ¿ir ׳/׳ 7,״/*1 ^ ו ט ב ב ב ג 4 » * ד כ ל ת ש ^ ״ ^ נ י ש  ה

¿!¿/i ז ד ד ו עה ה על פגיעד! ג ע ד ו : ה י נ ק ש ר  פ

fH1 ח לפי חלק ב׳ לחוק, או מצבו מחייב ט ו ב מ ת  םםירת הודעה8. . ; על פגיעה בעבודה, שכתוצאה ממנה מ
בד את כשרו לעבודה •א(־2עה ימים לפחות (להלן — מבוטח שנפגע),  י בעבודה" טיפול רפואי או שאי
 תימסר למוסד בהקדם האפשרי הודעה לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד

 (להלן — ההודעה).

 טי חייב 9. (א* החובה למסור הודעה חלה על המבוטח שנפגע, אולם מסירתה על ידי אדם
 לסםודחזדעזז אחר כשרה ופוטרת את המבוטח מחובת ההודעה.

ת מבוטח כתוצאה מפגיעה בעבודה, חלה החובה למסור הודעה על התלויים *  י (ב) מ

 בו הזכאים לגימלה לפי סעיף 22 לחוק, מסירת ההודעה על ידי אהד התלויים או על ידי
 כל אדם אחר בשרה ופוטרת את התלויים האתרים מחובת ההודעה.

 עכז׳ 0.
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 אישור ההודעה
 על ידי המעביד

 *ירוו* אישור
 רפואי ־

 תוצאות אי•
 מסירת ההודעה

 פרטים להעלסת
 ההודעה׳׳

 תוצאות אי•
 מסירת פרטים
 נוטפים י י

 בדיהה רפואית

 שלילת זכות
 לני&להעל
 אי־בדיי׳ה

 תביעת ניטלה

 התודעה כתביעה

 הטצאת מסמכים
 להוכחת הזכות

 לנימלה

 אי־חטצאת
 מספכים

 והשהיית גיםלד

 דרר תי^לוט
 גיטלאור,

• יאשר בגוף ההודעה, לפני מסירתה, את העובדות  10. מעבידו של המבוטח״ שנפגע י
ע ולהעדר ו מהעבודה כתוצאה פג  הנוגעות למעביד, למסיבות הפגיעה, לשכר עבודתו של הנ

ץ זאת בהודעה. צי ד על אחת העובדות האמורות׳ י  מהפגיעה. חולק המעבי

 11. הפסיק המבוטח שנפגע לעבוד כתוצאה מהפגיעה, יצורף להודעה אישורימטעם שירות
 רפואי מוסמך לפי סעיף 19 לחוק (להלן — שירות רפואי מוסמך), על תוצאות הפגיעה ועל

ת אי־כשרו של המבוטח לעבודתו או לעבודה מתאימה אחרת. פ ו ק  ת

 12. לא נמסרה הודעה בהתאם לתקנות אלה, רשאי המוסד לשלול את הזכות לגימלה על
עדת התביעות.  פי המלצת ו

 13. המוסד רשאי' לדרוש מהמבוטח שנפגע או ממעבידו פרטים נוספים ומשלימים בקשר
 לפגיעה בעבודה ותוצאותיה וכן בקשר לכל ענין אחר הקשור במבוטח שנפגע, העשויים
 לסייע למוסד בקביעת הגימלה לפי חלק ב׳ לחוק. הנדרש חייב למסור את הפרטים בכתב

ד המוסד ולאשרם בחתימת ידו.  בחתימת ידו או בעל פה בפני פקי
- 9ף\ !//׳// י / / ׳ > : / / 

 14. לא נמסרו פרטים לפי דרישה בהתאם לתקנה 13, רשאי המוסד לעכב מתן גימלה
 עד שיימסרו הפרטים, אך לא יזדקק המוסד לתקנה זו כשמעביר הוא החייב במסירת הפרטים

 ולא מסר אותם.

 פרק שלישי: בדיקות רפואיות

ע ייבדק על ידי רופא שירות רפואי מוסמך או על ידי רופא שהוסמך פג  15. מבוטח שנ
די שירות רפואי די המוסד, בתאריכים ובמקומות שייקבעו לכך על ידי המוסד או על י  על י
י רופא שירות רפואי מוסמד וימציא למוסד אישור על תוצאות כל בדיקה ד ל י  מוסמך או ע

 ובדיקה.

 16. י לא נבדק אדם כדרוש בתקנה 15, רשאי המוסד לשלול את הזכות לגימלה בעד הזמן
 שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו נבדק למעשה.

 י פרק רגיעי: הגשת תגיעה לגימלה לפי חלק ב׳ לחוק ודרכי הוכחתה י

 17. התובע גימלה לפי חלק ב׳ לחוק יגיש תביעתו לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד
 מסניפי המוסד.

ה 8 שהמבוטח שנפגע או שהתלויים בו תובעים גימלה לפי  18. צויין בהודעה לפי תקנ
עת גימלה.  חלק ב׳ לחוק, יראו את ההודעה כתבי

 19. לכל תביעה יצורפו המסמכים והתעודות להוכחת זכותו של התובע גימלה.

 20. לא נמסרו למוסד המסמכים והתעודות כאמור בתקנה 19, רשאי המוסד להשהות את
ד שיומצאו, ויודיע על כך למגיש התביעה.  הטיפול בתביעה ע

 פרק חמישי: תשלופ גימלאדת לפי חלק כ׳ לחוק
 21. כל גימלה לפי חלק ב׳ לחוק, שאינה גימלה בעין, תינתן על ידי המוסד באמצעות בנק,
 באמצעות בנק הדואר או בהמחאת דואר, הכל לפי בחירת המוסד. במקרים שהמוסד ימצא
 יכי יהיה זה לטובת בר הגימלה לעשות כן, תינתן הגימלה במזומנים במען המוסד או בביתו

 של בר־הגימלה, לפי בחירת המוסד.
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די המוסד׳ לשלם •  22. (א) המוסד רשאי להרשות למעביד פלוני, בתנאים שייקבעו על י
 בשם המוסד דמי פגיעה לעובדיו.

 (ב) השתמש המוסד בסמכותו לפי תקנת משנה (א), ישולמו דמי הפגיעה על ידי
ר למעביד את הסכומים הד  המעביד, במועדים בהם הוא נוהג לשלם שכר לעובדיו והמוסד י

 שהוא שילם, לאחר שהמציא הוכחות על התשלום.

 23. דמי פגיעה ישולמו אחת לשבוע. קצבה לפי הסעיפים 21 או 22 לחוק תשולם אחת
 לחודש ומענק לפי הסעיפים האמורים ישולם תוך חודש ימים מתאריך קביעת הזכות למענק

 24. / הטיל עובד המוסד, שהוס^ד כאמור בסעיף 95 (א) לחוק, ספק בכך אם קיימים התנאים
ד לבירור הספק, אבל ו מקצתה, ו׳טאי הוא׳ילהשהות מתן הגימלה ע ^ ה ל ו ו גימלה, כ א ב ק  ל

ה תימסר לתובע הגימלה. תי בו סי / על ה על ההשהייה ו ע ד ו / . ם י מ  לא יותר מחודש י
, י ל ׳ ח * 4 ^ 

 פרק ששי: הוראות מיוחדות לגכי פוגי מכזטהיפ

 25. מקום הכשרה מקצועית וכן מקום שיקום מקצועי, בהם מועסקים בעבודת כפיים
 לפחות 12 שעות בשבוע, מאושרים בזה לענין סעיף 16 (א)(2) לחוק.

ד —  26. לגבי מבוטח לפי סעיף 16 (א)(2) עד(6) לחוק יראו כמעבי

 (1) לגבי המבוטח המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי — את החייב
 בתשלום שכר עבודה למדריכים ולעובדים אחרים בהכשרה המקצועית או
 בשיקום המקצועי, ואם אין באותו מקום מדריכים או עובדים אחרים המקבלים
 שכר במזומנים בעד הדרכתם או עבודתם בהכשרה או בשיקום — את מי שנושא

 בהוצאות כלכלתם ודיורם של אלה!
 (2) י לגבי המבוטח שהנו חבר מגן דוד אדום בישראל או חבר בארגון אחר כאמור
 בסעיף 16 (א)(3) לחוק — את החייב בתשלום שכר עבודה לעובד שכיר באותו
ד אדום ן דו  ארגון ואם אין עובד שכיר כאמור, את הסניף הנוגע בדבר של מג

 בישראל או של.הארגון האחר, הכל לפי הענין«
 (3) לגבי מבוטח העובד על פי תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם, תש״ח—
ד בצו או בהודעה  11948 — את מי שהמפקח הכללי על כוח אדם קבע כמעבי

ת העבודה ז  אישית שלפיהם נעשי
6) — את )  (4) לגבי מבוטח שהנו אסיר או עציר כאמור בסעיף 16 (א)(5) או

 המדינה.

 27. (א< דמי הביטוח בעד מבוטח לפי סעיף 16 (א)(2) עד (6) לחוק הם 0,2% מהסכום
ות לפי סעיף 45(א) י נה בתקנ  שלפיו משתלמים דמי ביטוח לפי סעיף 39 (ב) לחוק כפי ששו

 לחוק, כפול שלושה.
 . (ב) מקבל מבוטח לפי סעיף 16 (א)(4) לחוק ממעבידו שכד בעד עבודתו, ישולמו'

 עבורו דמי ביטוח בהתאם לסעיפים 38 ו־39 לחוק.
- י ••'.׳.צ.£»
 28. מעבידו של מבוטח לפי סעיף 16 (א)(2) עד (6) לחוק פטור מהגשת הצהרה לפי
, אולם חייב הוא  תקנה 8 לתקנות הביטוון הלאומי (גביית דמי הביטוח), תשי״ד—1954 2

 למסור בכתב, לפי דרישת המוסד, את הפרטים שיתבקש למסרם.

 תשלום רמי
 ש נ יעה באמצעות

 מעביד

 פוער לתשלום
 נימלאות

 ניטלה שבסס?

 אישור משיטות
 הכשרה מקצועית

 ושיקום מסצועי
 קביעת מעב י דפ

 של פוני
 מבוטחיט

 דמי ביטוח בעד
 מבוטחים לפי
 םעיף!16(א<
 (2) ער (6)

 פטור
 מהצהרת שכד

 1 ע׳׳ר חש״וז, תום׳ א׳ מס׳ 23, עט׳ 02.

 * ק״ת 440, תשי״ד, עמי 649.
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) (2) עד•(4) לחוק אינו זכאי לדמי פגיעה, אלא אם כתוצאה... רמי פגיעה א ) ז  29. מבוטח לפי •סעיף 6
 י . , י. י י למבוטחים לפי

 . מהפגיעה בעבודה נגרע מהכנסתו במשלח ידו׳ • סעיף 16 (א)
. >2)ע־• •4) \ , •:;.. . .. 

 ־ . \
 , , ו

ת סוהר, מקום מעצר או מוסד לעבריינים צעירים לענין סעיף שירותים רגילים  •30, שירותים רגילים של בי

' י ה ר משוטיסעצר. י צ ע ו ה  16 (א)(5) ו־(6) לחוק — הם בלי השירותים המיועדים לאספקת הצרכים של האסיר א
ן ומוסד לעבריינים ן ל ק ל ב 1 ע ד ך י מ ש ״ ת ו ב ר 1 ׳ , ן י נ ע י ה פ 1 , 1, כ ה ה ם ן מ , ה , א ר צ ע מ ־ ה ם ו ק , מ ד ה ן ס ה ח ' י ל ג ש " ו  א

.  , צעירים :׳. י
 במקומות אלה ועבודה בגינות נוי וירקות, אולם אם העבודק כאמור בוצעה תוך שימוש •

. ־ . ׳ - ח מיכני, לא יראוה כשירות רגיל. . מ נעות ב  במכונות המו

 31, הודעה על פגיעה בעבודה לאסיר או לעציר כאמור בסעיף 16 (א)(5) ו־(6) לחוק, הודעת אסיר או
. : . עה י נ  , • עציר על פ

 תימסר באמצעות נציב בתי הסוהר או מנהל ׳המוסד לעבריינים צעירים, הכל לפי הענין. בעבודה

ת .: י א ו פ ר ^ י ד ב ב י צ י ג ד ך ע,1 י כ 1 ה , ש ר ן ה . ש א פ ו י ר ד ל י יבךק ע י י  32, אסיר או עציר כאמור בתקנה 31

 בתי הסוהר או על ידי מנהל המוסד לעבריינים צעירים, הכל לפי הענק, או בהסכמת נציב . או עציר
 בתי הסוהר או מנהל המוסד לעבריינים צעירים, על ידי רופא שהורשה לבך על ידי המוסד. • •

ד ניטלאית בעי! ן ע 1 , 1 לןןןק כ ף 8 , ע , ס פ ן ל , -  33, אסיר או עציר כאמור בתקנה 31 אינו זכאי לגימלאות ב
- לאסיר או לעציר  י

ו במעצר, אולם בהסכמת נציב בתי• הסוהר או מנהל המוסד לעבריינים צעירים,  הוא במאסר א
 הכל לפי הענק, רשאי המוסד לתת גימלאות אלה בתנאים שיוסכם עליהם בין המוסד ובין

 נציב בתי הסוהר או מנהל המוסד לעבריינים צעירים. .

' י י ״ ! ־ » ' °  34. אסיר או עציר כאמור בתקנה 31 לא ישלם לו המוסד דמי פגיעה וקצבה לפי הסעיפים י י
 20 ו־21 לחוק, ־ י י -" או לעציר

- ^ ^ א ״ י ^ ח ^ ב * י י ^ י ג ש ו א ת ו ה ד ש י ב ע י מ ד ל י "*י ע  35. לגבי עובד שהוא תושב ישראל ומועבד בתי׳י ^1
 בתוקף הוזה שנקשר בישראל (להלן — עובד בחוץ לארץ< ומעבידו חייב על פי חוקי הארץ
יפגע בתאונת עבודה, י  שבה הוא מועבד לבטחו מפני תאונת עבודה או לשלם לו פיצויים אם'

 חייב המוסד בתשלום ההפרש שבין הגימלאות במזומנים לפי חלק ב׳ לחוק ולבין התשלום,
 המגיע דו ^פי חוק הארץ שבה.נפגע. ־,

ק תקנה 35 תיעשה תוך היוון(קפיטליזציה) של קצבאות קביעת הפרש ־  36. קביעת הפרש הגימלאות לענ
ת יטלאו ל הנ פ ע י פ ס ז כ ו ר ב ע ה , ל מ ש ר ן ה י פ י ל ת  בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 70 לחוק ולפי שער ה

די מי שאינו תושב ישראל לתושב ישראל.  י
ד ולפי המלצת האקטואר, להפחית את דמי דמי ביטוח בעד :  37, ״ מנהל המוסד רשאי,יעל פי בקשת המעבי

ך עובר בחוץ לארץ ב ע ו . מ א ן ץ ה י א י ה ק ן ן י ן ־ ב ^ ־ ו י ן ״ ך י ב ע מ ץ ש ר א ! ; ץ , ו ^ ד ב ב ו ד ע ע  י הביטוח ב

נת עבודה או לשלם לו פיצויים. י תאו  מפנ

( ימלאיתבעי ץ נ ז ז ז א ב ן , ך ד ו ל ע ל כ ^  38, עובד בחוץ לארץ אינז זכאי לגימלאזת בעין לפי סעיף 8! ל
. לעובד בחת י  י-"-' י

 לארץ. לארע
 39. הגימלה במזומנים המגיעה לעובד בחוץ לארץ תשולם בישראל לפקודת בר־הגימלה. איפז תשלום

 גימלאות
 במזומנים לעובר

 כחוץ לארץ

 40. (א) עובד בחוץ לארץ שנפגע בעבודה חייב כתנאי לקבלת הגימלה להשיב על בקורת
ה בחוץ לארץ ע י ג פ 1 ע , ג ן נ ^ ה כ ץ ב ר א 1 ץ , ו ח ת ב י ל א ר ש  שאלותיו של קונסול ישראל או של פקיד קונסוליה י
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 בעבודה ולהמציא לו את הידיעות שנתבקש להמציאן ולהיבדק על *די רופא שנקבע לבך על
 ידי הקונסול.

 (ב< הוראות תקנה 15 בדבר החובה להיבדק על ידי רופא של שירות רפואי מוםמד
 י אינן חלות לגבי עובד כאמור כל עוד הוא שוהה בחוץ לארץ ואינו מסוגל לחזור לישראל

 מפאת מצב בריאותו.

 41. (א) עובד בכלי טיס או בכלי שיט שהוא תושב ישראל מבוטח, אם כלי הטיס או
 כלי השיט —

 (1) הם רשומים בישראל או חייבים להירשם בישראל, או
 (2) אינם רשומים בישראל או אינם חייבים להירשם בישראל והעבודה היא

 בשטח המדינה והמעביד הוא תושב ישראל.
 >ב< המוסד רשאי, אם נתבקש לכך בכתב על ידי מעביד שהוא תושב ישראל, לבטח

 עובד בכלי טיס או בכלי שיט אף אם לא נתמלאו התנאים האמורים בתקנת משנה (א)(1).

 42. התעכב עובד בכלי טיס או בכלי שיט בחוץ לארץ בגלל מחלה, תאונה, אבדן כלי
 הטיס או כלי השיט או נזק בהם והוא חוזר לישראל על חשבון מעבידו, יראו תאונה בדרכו
 לישראל כתאונת עבודה, אף אם בעת קרות התאונה אינו עוד עובדו של המעביד, ולגבי עובד
 בכלי שיט — גם אם הסיכון שהיה נתון בו אי׳» גדול מהסיכון שבו היה נתון בעבודתו אצל
. *0 /- ׳/״/ / ^•;./׳ ד י ב ע מ  ה

 43. נפגע עובד בכלי טיס או בכלי שיט בהיותו בהוץ לארץ, תאושר ההודעה בדבר פגיעה
 בעבודה על ידי המעביד או על ידי הטייס המפקד או על ידי רב החובל, הכל לפי הענין,

 וההודעה תישלח למוסד במישרין או באמצעות קונסול ישראל בחוץ לארץ.

 המבוטחים
 כעובדים בכלי

 טיפ או בכלי
 עיט

 האונה בדרד
 חזרה לארץ

 אישור סיים,
 מפקד ורב־חובל

 פרק שביעי: מחלות מקצוע

 44. מחלה מהמחלות המפורטות בטור 1 לחלק א׳ לתוספת השניה היא מתאריך שצויין
 בטור 3 מחלת מקצוע לגבי בל המבוטחים.

 45. מחלה מהמחלות המפורטות בטור 1 לחלק ב׳ לתוספת השניה היא מתאריך שצויין
 בטור 3 מחלת מקצוע לגבי מבוטחים המועבדים בעבודה, במקצוע או בתהליך ייצור כמפורט

 לצד אותה מחלה בטור 2.

 46. מחלה מהמחלות המפורטות בטור 1 לתוספת השניה שחלה בה מבוטח שלגביו
 נקבעה אותה מחלה במחלת מקצוע, בהיותו מועבר בעבודה, במקצוע או בתהליך ייצור
 במפורט לצדה בטור 2 או בתוך שנה לאחר שחדל להיות מועבד באמור, היא בחזקת מחלה

 שבה חלה המבוטח עקב עבודתו, כל עוד לא הוכח ההיפך.

 קביעת מחלות
ע ?גבי ו מ  ט

 כ? המבוטחים

 קביעת מחלות
 עקצגע ?גגי

 מבוטחים
 טםויימים

 זזזקת מחלה
 מקצוע

 פרק שמיני: השם

 47. לתקנות אלה ייקרא,תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד-
."1954 

 העם
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 התוםפת הראשונה
 ענן»0: חקלאות, ייעור ודיג

0,75 

3,0 

1,0 
3,0 

3,0 

0,75 
1,3 

3,0 
2,5 
3,0 
2,0 

3,0 

2,0 
1,6 
2,5 
1,6 
1,0 
2,0 
2,0 
1,6 
2;5 

ל ד ־ ־  7י-~כ *
 חקלאות

 מפעלים חקלאיים (להוציא קיבוצים ומושבים שיתופיים), העוסקים בגידול יבולי שדה,
 פידות, זרעים, •ירקות״ פרלןיט, גידול בקר, צאן ועופות! גידולי דגים בבריכות, ייצור חלב,
 ביצים, דבש וכוי, ובן שירותים חקלאיים ופעולות הקרובות אליהם, כגון קילוף תירס,
 כבישת קש, שיחתים וטרינריים ושירותים אחריפ לצרכי הטיפול בבעלי חייפ׳ שירותי
 גננות ובוסתנאות, כגון ריסוס (להוציא ריסוס באמצעות אוירון}׳ איסוף פיחת, אריזת
 פיחת, גיזום עצים, הפעלת מערכות השקאד, (לא נכללים בסעיף סיכון זה שירותיפ
 חקלאיים שבהם משתמשים בטרקטורים, קומביינים וציוד כבד אחר ו«שד מופעלים

 כעסק נפרד)
 שירותים חקלאיים שבהם משתמשים ב טרקטורים, קומביינים וציוד כבד אחר ואשר

 מופעלים כעסק נפרד, להוציא אריזת פירות

 ייעוד וכריתת. עצים
 ייעור, להוציא כריתת עצים והובלת בולי עץ

 כריתת עצים והובלת בולי.עץ

 דיג. להוציא־ גידול דגים בבריכות וכן להוציא דיג המבוצע על ידי קיבוצים ומושבים
 שיתופיים

 קיבוצים ומושבים שיתופיים
 קיבוגים ומושבים שיתופיים שפעולתם העיקרית היא חקלאות

ת ו בחכ  קיבוצים ומושכים שיתופיים שפעולתם העיקרית היא דיג, להוציא גידול דגים נ

 ענף! 1 : מכרות ומחצבות
 חיצוב אבנים, תעשיית חצץ, הפקת חימר, חול והמרים דומים לצרכי בנין

 ייצור אשלג ומינרלים אחרים המופקים מים המלח
לל חיפושים) (כו  הפעלת מעיינות נפט וגאז טבעי

 הפקת מלח מבריכות התאדות
 כריה והציבה של המרים מתכתיים ואל־מתכתיים שלא מוינו בסעיפי סיכון

 אחדים

 ענף 3-2: חרושת (תעשיה ומלאכה)
לל תוצרת טבק) (כו ן ו ת מז ו  תעשי

 טחינד, (כולל תעשיית מזונות מוכנים לבעלי חיים ולעופות)
 תעשיית תוצרת מאפה (כולל ייצור מקרוני, אטריות וכדומה), להוציא ייצור מצות

 אפיית מצות
 תעשיית מוצרי חלב, תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני
 תעשיית מוצרי חלב, ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני

 כיבוש ושימור של מלון, להוציא בשר
 בתי חרושת ובתי זיקוק לסוכר

 תעשיית קאקאו, שוקולד, ממתקים, גומי לעיסה וגלידה
 תעשיית שמן מאכל ושומני מאכל

011 

012 

021 
022 

030 

041 
042 

110 
120 
130 
140 
150 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
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 שיעור רטי•
 הביטות באחוזינ
 משכר העבודה

 הקבוצות וסעיפי הםיכו! , ^
 מספר
 סעיו*
 הםילוז

 'מספר
 הקבוצה

—^— . . . . . . . . 
 . 220 . • תעשיית משקאות, כולל זיקוק, מיהול ושאר הפעולות הקשורות בייצור כוהל ומשקאות

 משכרים 2,0
 221 שחיטה, ניקוי וניקור של בשר, ייצור של נקניקים ושימורי בשר 2,5
 222' תעשיית מוצרי טבק 1,3

 223 תעשיית מוצרי מזון שונים שלא מויינו בקבוצות סיכון אחרות, כגון ייצור עמילן ומוצריו,
 אבקת אפיה, תמציות ריחניות, מיצים ממותקים ומרוכזים, חרדל, חומץ! טחינת תבלינים,

 . קליית קפה, עיבוד מלח 1,6
 23 230 תעשיית טכסטיל

 עיבוד סיבי טכסטיל והכנתם לטוויה, ייצור חוטי צמר וכותנה, אריגים, בדים (כולל בדי
 סריגה), תחרים, סרדים, שטיחים ומרבדים % ייצור בגדים בבתי חרושת לסריגה, צביעה
 וגמירה של חוטים ובדים,• ייצור שעווניות, לינוליאום ועור מלאכותי, בדי ציפוי ובדים
 בלתי חדירים למים, ייצור שרוכים, חבלים׳ גדילים וכד, ייצור מחצלות, ייצור לבד,

 בדי ריפוד, כולל גפ ניצול חוטים מבדי פסולת וסמרטוטים 1,3

ית מוצרי הלבשת, להוציא נעלים ותעשיית סחורות טכסטיל מוגמרות אחרות  24 240 תעשי
 ייצור מוצרי הלבשה, לרבות בגדי עור ופרוות ולמעט מוצרי גומי ופלסטיקה, מטריות,
 סחורות טכסטיל מוגמרות, כגון וילונות, סדינים, מפות, שמיכות, בדי קישוט, רקמות

 ונדי 0,75

ית נעלים, להוציא נעלי גומי 1,3  25 250 תעשי

 26 עיבוד עץ ושעם וייצור מוצרי עץ ושעם

 נסירת עץ והקצעתו, ייצור חביות, פורניר, עץ לבוד ומוצריפ דומים, שימור עץ״ ייצור
 מוצרים מוגמרים העשויים בשלמותם או בחלקפ העיקרי מעץ, במבוק, קנה סוף ושעש
 (כולל ייצור מטאטאים, מברשות וצעצועים הקשור בעבודות נגרות), ייצור צריפים,

 ייצור רהיטים ואביזרים
 261 תעשיית עץ ושעם כאמור — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 3,0
 262 תעשיית ע? ושעפ כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1,6

ית נייר וקרטון ותוצרת נייר וקרטון  27 תעשי
 271 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 2,0
 272 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1,0

ות הקשורות להן  28 281 הדפסה, הוצאה לאור ותעשי

 סדרות, הדפסה, ליתוגרפיה והוצאה לאור של טפרים ודברי דפוס אחרים, להיציא עתונים
! שירותים למקצועות הדפוס, כגון תעשיית גלופות נחושת, אבץ ומתכות ת  וכתבי ע

 אחרות וגלוסות עץ וצילום 1 תעשיית אמהות דפוס להוציא יציקה של אותיות דפוס 1,0
 282 הדפסה, ליתוגרפיה, הוצאה לאור והפצה של עתונים וכתבי עת 1,6

ד  233 כריכת ספרים ועבודות אחרות הקשורות לכריכה: ייצור מחברות, קלסירים ותיקים, ה
 בקת מפות ועבודות דומות 1,3

 29 תעשיית עור ומוצרי עור

 291 בורסקאות 2,5
 292 ייצור מוצרי עור, להוציא מוצרי הנעלה ודברי הלבשה אחרים 1,0

ית מוצרי גומי טבעי וסינתטי  30 תעשי
 301 ייצור צמיגים, הפקת גומי מצמיגים משומשים ומפםולת גומי אחרת, ייצור צמיגים

 מחודשים 2,0
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 לשיעור לטי
 הביטוח באחוויפ
 משכר העבודה

 הקבוצות וסעיפי הסיבת י

-

 י• טםפי
 סעיף

 הסיכון
 , מספר

 הקבוצר

 302 ייצור מוצרי גומי טבעי או סינתטי אתרים י 3׳1

מוצרי פלסטיקה 2,0 י ת' י  31 310 תעשי
מית  32 תעשיית כימיקלים ותוצרת כי

 321 ייצור כל הכימיקלים ותוצרת כימית שלא מויינו בקבוצה זו בסעיפי סיכון אחרים 2,5
 322 ייצור חומר נפץ 3,0
 323 ייצור מוצרי נפט ופחם, כולל בתי זיקוק 2,0
 324 ייצור סבון והמרי ניקוי אחרים, ייצור המרי חיטוי ותמרי ליסוש, דבק ונרות 2,0
 325 ייצור בושם ומוצרי קוסמטיקה ותמרוקים אחרים, להוציא סבון 1.3
 326 ייצור תכשירים רפואיים ופרמצבטיים 1,0

ית מוצרי מינרלים אל־מתכתיים, להזציא מועדי נפט ופחם  33 תעשי

 331 שריפת סיד, ייצור מוצרי ביטון,"גבס" וסיד, מוצרי אבן׳ אבני השחזה, מוצרי. אסבסט,
 מוצרי גרפיט וכל יתר מוצרי מינרלים אל־מתכתייס שלא מויינו בסעיפי סיכון אתרים,

 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 3.0
 332 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 2,0 332

 333 ייצור מוצרי חימר לבניה, כגון לבנים, רעפים, צינורות ומוצרים דומים, ייצור מוצרים
 סניטריים מקרמיקה תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 3,0 .

 334 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 2,0 334

. -  335 ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית, להוציא ליטוש עדשות אופטיות 2,5 ,
 336 ייצור כלי חרס וחרסינה כולל שיניים תותבות, להוציא מוצרים סניטריים 1,6
 337 ייצור מלס 3,0

ות מתכת יסודיות  34 340 תעשי
 חיתוך, זיקוק, ערבוב, ריקוע וערגול של מתכות) יציקות, ייצור גושים וצורות יסודיות י
 ממתכת ברזלית ומתכת אל־ברזילית, להוציא עיבוד מתכות יקרות 2,5

ית מוצרי מתכת שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים •  35 תעשי

 עיבוד גושים וצורות יסודיות .של מתכת למוצרים מוגמרים, כגון צינורות, מוצרי פח,
 כלי עבודה׳ כלי אוכל, כלי בית, תבליטי מתכת, אביזרי תאורה, חוטי מתכת מעובדים,
 ארונות וקופות מגן, רהיטי מתכת, קפיצי פלדה, ברגים, אומים, מהדקים ונעציב אותיות
 דפוס, כלי נשק ותחמושת, וכל יתר מוצרי מתכת שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים׳ וכן
 תעשיות העוסקות בציפוי באמאיל, לאקה וחסרים אחרים, גילוון, וליטוש של מוצרי מתכת,

 נפחות והלחמה
 351 ייצור מוצרי מתכת כאמור — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך ד — 351

 אוטומיים, 2,5
 352 ייצור מוצרי מתכת כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך 352

 אוטוגניים 1,6

 36 תעשיית מכונות וחלקי מכונות שלא מ ויינו בסעיפי סיכון אחרים
 361 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך אוטוגניים 2,5
 362 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך אוטוגנייש ־1,6

 37 תעשיית מכונות, מתקנים, מכשירים וציוד חשמליים — שלא מויינו בסעיפי
 סיכון אחרים

37 

 ייצור מכונות, מכשירים וציוד המשמשים לייצור, שימור והעברה של כוח חשמלי, מכשירים
 חשמליים, כולל מכשירי בית, חוטים וכבליפ מבודדים, מנורות חשמל, ציוד קשר, •כולל
 רדיו, סוללות חשמליות, פונוגרפים, מכונות רנטגן, מתקני ריפוי חשמליים אחרים וכל

 מיני מכונות, מתקנים, מכשירים וציוד חשמליים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים.

 *וביזיהתקנות 440, י׳יבבניפז תשי״ר. 15.4.1941



 ן
 שיעני דעי

 הביטוח באחוזים
 משכר העבורח

 הקבוצות וסעיפי הסיכון
 מספר
 סעמי

 הסיכון
 טספר

 ••הקבוצה

2,5 
1,6 

 תוך שימוש במכונות מונעות בכות מיכני או במתקני ריתוך אוסוגניים
 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכגי או במתקני ריתוך אוטוגניים

 תעשיית ציוד תחבורה שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים

371 
372 

38 

2,5 
1,6 

 ייצור ותיקון של ציוד להסעת נוסעים והעברת מטענים ביבשה, באויר וביט — שלא
 מויין בסעיפי סיכון אחדים

 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך אוסוגניים
 באמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במתקני ריתוך אוטוגניים

 מפעלי חרושת שוגים

381 
382 

39 

1,6 
1,0 
1,3 

2,0 
1,0 
2,5 

 ייצור מכשירים מקצועיים ומדעיים, מכשירי מדידה ומכשירי בקורת, להוציא ייצור מכונות
 רנטגן ומתקני ריפוי חשמליים! ייצור צרכי צילום ואופטיקה* ייצור ותיקון של שעונים
 למיניהם, עיבוד מתכת יקרה, אבנים יקרות ויקרות למחצה ופנינים ריצור תכשיטים ומוצרים
 אוזרים מחמדים אלה, להוציא חיתוך וליטוש יהלומים כעסק נפרד. ייצור תקליטים! טכנאות

 שיניים תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני
 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני

 חיתוך וליטוש יהלומים כעסק נפרד.
 ייצור עפרונות, עטים ומכשירי כתיבה וציור אחרים, להוציא מוצרי נייר וקרטון! תכשיטים
 וקישוטים לתלבושת, להוציא תכשיטיה. וקישוטים ממתכת יקרה ומאבנים יקרות ויקרות
 למחצה! נוצות לקישוט ופרחים מלאכותיים, כפתורים, ייצור מטאטאים, מברשות וצעצועים
 שאינו קשור בעבודות נגרות ! זכוכיות, מקטרות ! דוגמאות ותבניות! שלטים ומוצגים
 לפרסומת! חותמות מתכת וגומי, פאות נכריות וכדומה! תוך שימוש במכונות מונעות

 בכוח מיכני
 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני

 ייצור קרח

ה י נ ף 4 : ב נ  ע

391 

392 
393 
394 

395 
396 

 41 410 בניה, להוציא עבודות שמויינו בקבוצות 42—43

3,0 

 בניה, תיקון והריסה של בנינים! ביצוע תכניות הנדסה אזרחית כבדות, כגון התקנת ביוב
 והנחת קוי מים וקוי נפט! סלילת מסילות ברזל והנחת פסי רבבת! בניית רציפים, מנהרות,
 מסילות רכבת תחתית ועילית, גשרים, סכרים! ביצוע תכניות ניקוז, תכניות סניסציה,
 תכניות השקאה והגנה נגד שטפונות! תחנות הידררחשמליות! תכניות לניצול כוח מים!
 בניית נמלים ועבודות הקשורות בה, כגון העמקת קרקע הים, הסרת סלעים ממנה וכוי!
 ייבוש ופיתוח של אדורי החוף! בניית מעגנים ודרכי החבורה מימיים! חפירת בארות מים!
 הקמת שדות תעופה! בניית בריכות שחיה! כל עבודות עזר בבניה כנ״ל כגון שרברבות,
 צבעות, סיוד, ריצוף, זיגוג וחשמלאות בנין ובן עבודות פיצוץ לצרכי כניה כפי שהוגדרה

 בקבוצות 41—42, המבוצעות כעסק נפח־

 42 420 פעולות בניה מיוחדות

2,0 

 בניה ותיקון של כבישים, מדרכות, תעלות ניקוז מתחת לכבישים! בניית מגרשי ספורט!
 השבחת קרקע (להוציא עבודות בניה ועבודות עזר המבוצעות במישרין על ידי מחלקת

 העבודות הציבוריות של הממשלה)

2,5 
דות בניה ועבודות עזר המבוצעות במישרין על ידי מחלקת העבודות  עבו

 הציבוריות של הממשלה
430 43 
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 שיעור דמ*.

 חביסות באחוז >&
 משבר העב ו דו!

 הקבוצות וסעיפי הסיבה |
 מספר
 סעי!*

 הסיכון
 מספד

 הקבוצה

ם י י ר ו ב י ם צ י י ר ט י נ ם ס י ת ו ר י ש ׳ ו , מים, ל מ ש ף 5: ח נ  • - - -• ע

 51 510 ייצור, העברה ואספקה של אור וכוח חשמליים 2,0

 52 520 אספקת מים, כולל אגידה וטהור דמים! הפצת מים לצרכים ביתיים זהעשיתיים, להוציא
 הפעלת מערכות השקאה ... . 2,0

.1,6 
 53 530 שירותים סניטריים ציבוריים, כגון איסוף וסילוק של אשפה ושופכין, הפעלת רשת

 הביוב • 1,6.

ם י פ ס כ ר ו ה ס ף 6: מ נ  ע

 61 מסחר סיטוני וקמעוני לרבות תיווך סחורות

 (כולל מחלקות מכירה של מפעלי חרושת שאפשר לזהותם כעסק נפרד! בתי מרקחת, תזזגות
 בנזין! קיוסקים)

 611 מסחר סיס וני וקמעוני״כאמור — שאינו קשור במשלוח סחורות במידה שלא מדין בסעיפי
 סיכון אחרים 0,75

 612 מסחר םיסוני וקמעוני כאמור — הקשור במשלוח סחורות במידד, שאינו ממדין בסעיפי
 סיכון אתרים 0׳1

 613 מסחר סיטוני בחמדי בנץ, עצימ, מתכת,'גרוטאות כימיקלים ומשקאות משברים, מסחר
, L6 (כולל.גאז) סיטוני וקמעוני בנפט, פתם ומוצריהם 

 62 620 הפעלת שירותי החסנה כעסק עצמאי 1,6

 63 630 בנקאים ומוסדות כספיים אחרים 0,5

 64 640 חברות ביטוח, סוכנים, מתווכים ושירותים אחרים הקשורים לביטוח 0,5

0,5 1 ד י י  65 650 סוחרים לסוכנים בנכסי דלא נ

ם י ל ע פ מ ר ל ז י ע ת ו ר י ם ש נ י א ר ש ש ק ה ו ר ו ב ע ף 7 : ת נ  ע
ת ו ר ח ן א ו כ ת סי ו צ ו ב ק ו ב נ י י ו שמ  ו

 71 710 רכבות 1,6
 72 תעבורה של נוסעים ומטענים בכבישים ״
 721 תעבורה בכבישים על יחי מכוניות 2,5
 722 תעבורה בכבישים בבלי רכב המונעים על ידי בעלי חיים 2,0

 73 תעבורה ימית
 731 תעבורה ימית ותעבורה בדרכי מים פנימיות וחופיות של נוסעים ומטענים, לרבות שירותי

 הצלת אניות במצוקת ומטענן 3,0
 732 שירותים הקשורים לתעבורה ימית, כגון החוקה והפעלה של נמלים ומעגנים ושל בנינים,
 שירותים הקשורים בהם כגון נווטות, סיראות, הפעלה וטיפול במנדלורים ושירותי עזר

 אחרים לספנות, טעינה ופריקה של סחורות ומטענים מאניות! החוקה והפעלה של תעלות ן
 מים המשמשות לתעבורה \ 3,0

 74 תעבורה אווירית
 741 תעבורה אווירית של נוסעים ומטענים לרבות ריסוס מטעים באמצעות אוירונים 3,0

 742 שירותים הקשורים לתעבורה אווירית, כגון הפעלת שדות תעופה ושירותי נווטות, להוציא
 בדק מסוסים מבוצע כעסק נפרד ולהוציא שירותים מטאורולוגיים 1,6

742 

1,6 
פי  75 750 העברת נפט גלמי ומזוקק בצינורות, וכן בל תעבורה אחרת שלא מויינה בסעי

 סיכון אחרים 1,6
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 שיעור דמי
 הניטלת באחוז י0
 משבר העבודה
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ת מבוצעים סבלו . כן נה ופריקה, אריזה ומשלוח של.-סחורות ומטענים ו  טעי
 כעסק נפרד, להוציא טעינה ופריקה מאניות ואריזת סירות כשהן מבוצעות כעסק או

 שירות נפרד
 שירותים הקשורים לתעבורה

 שירותים כאמור — שלא מויינו בסעיפי סיכון אחדים — כולל משרדי נסיעה וסוכני אניות,
 בקורת, לגימה ושקילה של מטענים, שירותים מטאורולוגיים

ו  שירותי קשר על ידי דואר, טלפון, טלגרף ורדי
 לרבות הפעלת תחנות שידור, והקמת מתקני קשר כגון קווי טלפון וטלגרף

ם י ת ו ר י : ש ף 8 נ  ע

 שירותים ממשלתיים ושירותי שלטון מקומי שלא מויינו בענפים קודמים, וכן
 שירותי מכבי אש המאורגנים בנפרד

 שירותי בטחון והצלה של הממשלה ושל שלטון מקומי וכן שירות מכבי אש המאורגנים
 בנפרד

 שירותי בריאות של הממשלה ושל שלטון מקומי
 שירות מדידות ממשלתי

 כל יתר השירותים של הממשלה ושל שלטון מקומי שלא מויינו בענפים קודמים

ים ושירותי עזר לעסקים  שירותים לציבור, שירותים מקצועי

 שירותי חינוך, מדע ואמנות
 שירותי רפואה ושירותי בריאות אחרים, בולל מגן דוד אדום, להוציא שירותים וטרינריים.

 שירותים דתיים, כולל שירותי קבורה
 שירותי סעד

 שירותים משפטיים
 שירותי עזר לעסקים ולאנשים פרטיים, כגון אלה המוגשים על ידי מנהלי חשבונות, רואי
 חשבונות, פנקסנים, סוכנויות פרסומת, שירותי הכפלה, כתיבה במכונה, צילום מסמכים,

 קצתות וכוי להוציא שירותים של מהנדסים, אדריכלים, מודדים, כימאים ופיזיקאים
 שירותים כאמור — של מהנדסים, אדריכלים, מודלים, כימאים ופיזיקאים

 שירותי שמירה מופעלים כעסק נפרד
 שירותים ציבוריים ומקצועיים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים, כולל שירותים של ארגונים
 מקצועיים אזרחיים, חברתיים, עדתיים ופוליטיים, שירותי תיווך עבודה, השאלת ספריפ,

 בתי נכות

 שירותי בידור כולל הסרטת סרטים והצגתם, תיאטרונים, ספורט, גני תיות, גנים ואולמות

 לשעשועים והצגות
 שירותים אישיים

 שירותי משק בית
 מסעדות, בתי קפה, וכל יתר בתי אוכל, להוציא קיוסקים! בתי מלון, פנסיונים, מחנות נופש

 ומקומות הארתה אחרים
 מכבסות ושירותי כביסה, להוציא מכבסות קיטור! ניקוי, גיהוץ, וצביעת בגדים! ניקוי

 וצביעת רהיטים וצרכי בית אחרים! השמות חרקים וחיטוי! ניקוי חלונות
 מכבסות קיטור

 מספרות וסלוני יופי
 שירותים אישייס שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים כולל עבודות צילום.
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 התדם5ת השניה

 חלק א׳
 טור 1 טור 2 טור 3

 העבודות, המקצועות או תהליכי ייצור

 ייצור משמידי חרקים, צבעים או זכוכית, בורסקאות, תעשיית רפואות, תעשיה
 כימית, הפקת זרניך ממחצבים

 ייעזר חומצת כדום ותרכובות כדום או זו־כדום! שימוש בחומצת כרום, בתרכובת
 כרום או דו־כרום, ייצור צבעים, ליטוש רהיטים, צביעת אריג, בורסקאות, תעשיית

 פלדה, ציפוי גלוובי
 עיבוד מחצבי עופרת, יציקת עופרת ותערובת המכילה עופרת, הלחמה בעופרת,
 עבודה בבית דפוס, ייצור מעופרת או תרכובות עופרת ועיבוד מוצרים אלה, ייצור
 של מצברים חשמליים ותיקונם, ייצור צבעים, צבעות, ציפוי בגלזוהז או הבנתה,
 תעשיית זכוכית, ניקוי צבעים מכילי עופרת בעזרת להבה, שימוש במשמידי

 חרקים, מכילי עופרת, שימוש בעופרת ארבע-איטילית או בדלק המכיל חומד זה, -
 ציפוי באמאיל המכיל עופרת

 הפקת פלואור ממחצבים, תעשיית זכוכית, תעשיית מתכת, תעשיה כימית, ייצור
 משמידי חרקים

 ייצור ועיבוד מחצבי מנגן, ייצור מצברים יבשים, עיבוד פלדה המכילה מנגן,
 ריתוך חשמלי של פלדה מכילה מנגן

 ייצור מוצרים המכילים כספית ותיקונם, ייצור מכשירים חשמליים תוך שימוש
 ככספית, תעשיה כימית, בורסקאות, עיבוד פרוות, שימור חיות, ציפוי בעזרת
 כספית ומלחי כספית, תעשיית מראות, תעשיית רפואות, עיבוד זרעים, תעשיית

 כובעים, ייצור כספית רועמת או השימוש בה
 ייצור זרחן לבן או אדום וניקוים, ייצור תרכובות זרחן מזרחן לבן, ייצור

 . חמרי נפץ
 עיבוד מחצבי בריליום, תעשיית נורות פלואורסצנטיות המכילות בריליום, עיבוד

 פלדה המכילה בדיליום
 שימוש בחקלאות במשמידי מזיקים מכילי תליום, תעשיית רפואות הקשורה

 בתליום, ייצור זכוכית וצבעים המכילים תליום
 עבודה ליד מנוע, להוציא מנוע חשמלי, עבודה ליד תנור אש פתוחה

 ייצור בנגול וההומולוגים שלו ושימוש באלה לייצור תכשירי משנה, באכםטרקציה
 בנצולי שמניב, בניקוי יבש, כממיסים בתעשיית גומי, בתעשיה הכימית, בצביעה,

 בייצור עור מלאכותי וחומר פלסטי אתר
 ייצור פחמו דו־גפריתי ושימוש בו

 ייצור של תכשירי ניטרו או אמינו של בנצול והשימוש באלה בתור ממיסים,
 בתעשיית צבעים, בצביעה, בתעשיית חמרי נפט, בתעשיית רפואות, בתעשיית

 גומי, םולקניזציה או בתעשיה של חמרים פלסטיים
 ייצור הלוגנים של הפחמנים המימנייט והשימוש באלה * בתעשיה הכימית, כמימ־

 סים בכיבוי אש, בייצור מקררים, בתעשיית רפואות או בתור משמידי מזיקים

 שם הטחלח

 1. הרעלת זרניך

 2. הרעלת כרזם

 3. הרעלת עופרת

 A הרעלת פלואור

ן ג  5. הרעלת מנ

 6. הרעלת כספית

 ד. הרעלת זרחן

 8. הרעלת בריליום

 9. הרעלת תליום

 10. הרעלת תחמוצת
 פחמן

 11. הרעלת בנצול
 וההומולוגים שלו

 12. הרעלת פחמן
 דו־גפריתי

 13. הרעלת תכשירי
 גיטרו ואמינו

 של בנצול
 14. הרעלה על ידי

 תכשירים הלוגנים
 של״הפחמנים

 המימביים
 15. מחלות עוד

 הנגרמות על ידי
 אבק, נוזלים,

 המרים יציבים
 • או גזים
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 הלק ב׳

 טור 1 טור 2 טור 3

 תאריד
 ׳פט המחלה העכודות, המקצועות או תהליכי ייצור התחולח

 1. גחלת טיפול בבהמות׳ בשלחים, בפגרים או בחלקיהם, כשהעבודה היא בחקלאות, בבית
 ממבחיים, בבורסקאות, בתעשיית מברשות, בתעשיית דבק או כשדלא נעשית על

 ידי עובד וטרינרי 2.4.54

 2. בלוטיח שיפיל כסופים, בפרדות או בחמידיפ 2.4.54
 3. שחפת עובד בבית חולים, במרפאה, במעבדה רפואית, במכון פתולוגי או במכון וטרינרי 1.7.54
 4 ברוצלוזיס טפול בבעלי חיים בחקלאות או בבתי מטבחיים ועובדים וטרינריים 2.4.54
 5. שיתוק ילדים עובדים רפואיים המטפלים בחולי שיתוק ילדים 2.4.54

 6, קדחת צהובה, אנשי צוות אניה או אוירון ששהו בזמן הדגירה המקובלת באזורים הנגועים
2 . 4 3  פילאריאםים, באלזת המחלות שבטור הראשון ליד פרט זה 4

 ליישמניוםיס,
 חולי־רע, דבר,

 י טרופנהוםיאזיס .
 7. צפדת חקלאות, גננות, טיפול בבעלי־חיימ 2.4.54

 8. סרטן עור וכיב ייצור שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח, עבודת בניה או סלילת כבישים
 ממאיר של שבהן בא המבוטח במגע עם חמרים כאמור

 קרנית העין 2.4.54
, בידוד משמידי חרקים, דשנים,  9. צורנית עם שחפח מכרות, מחצבות, תעשיית לבנים, קרמיקה, חמד

 או בלעדיה זכוכית: התזת הול, טחנות אבן, סתתות, ליטוש אבנים ועיבודן, מגרפות אבן 2.4.54
 10. אמיינתית תהליכי ייצור שבהם משתמשים עובדים באצבסין 2.4.54

 11. ירוד עובדי רנטגן! ריתוך, התכת מתכת, עיבוד זכוכית נוזלת! ייצור פלט ואמאיל,
 אפיה, העבודות בהן נתון המבוטח להשפעת אנרגיה מקרינה 24.54

סוך עבודה באויר דחוס 2.4.54. י  12. מחלת ״קי
 13. עויות עובדי אלחוט

 14. מחלות קרינה עובדי רנטגן, עבודה שבה בא המבוטח במגע עם המרים רדיו־אקטיביים, תעשיית
 רפואות תוך שימוש בחמרים רדיו־אקמיביים, ייצור צבעים רדיו־אקטיביים במעבדות

 מדעיות או במפעלי ייצור 1.6.54
 15. מחלות עצמות, עבודה במכרות, במחצבות או בתעשיית מתכת או בסלילת כבישים ובבניה בעזרת

 מחלות פרקים, מכשירים המופעלים על ידי לחץ אויר 2.4.54
 מחלות שרירים,
 מחלות כלי הדם
 או העצבים של

 הגפיים

 16. בורםיטים עובדי ריצוף וליטוש רצפות 1.10.54

״ד(31 במרס 1954)  כ״ו באדר ב׳ תשי
 >חט(11< בל/5)

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו ג • 
 שרת העבודה
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 20! פרוטה


