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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר די׳טום

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17, 60 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ואלה החייבים ברישום:
 (1) עובד בשכר שהקשר המשפטי בינו לבין מעבידו הוא פחות ,משבעים

 וחמישה ימים רצופים לרבות:

 (א) עובד לשעה בעבודה שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד ו
 גב) עובד לשעה בעבודה לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד.אם

 כלל מםפר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על 4 לשבוע«
 י (2) עובד עצמאי!

 (3) מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי ולא הצהיר על הכנסתו לפי תקנה
 7 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי־ביטוח), תשי״ד—21954, או לא שילם

 דמי ביטוח או מקדמות{
 (4) מעביד שטרם הגיש הצהרות לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי(גביית

 דמי־ביטוח), תשי״ד—1954, ולא שילם דמי ביטוח •בעד עובדיו.

 2. המבקש להירשם ימלא טופס המיועד לכך שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד
 ויגישו, כשהוא חתום על ידיו, למוסד. הוגש טופס כאמור, יראוהו כאלו נמסר למוסד בשעה

 24.00 של יום ההגשה.

 3. הוגש הטופס כאמור בתקנה 2 על ידי משלוח בדואר רשום, יראוהו כאילו הוגש
 למוסד בשעה 24.00 של יום המסירה לדואר.

 4. (א) נרשם עובד כאמור בתקנה 1 (1), ימסור לו המוסד פנקם־מבוטח. המוסד רשאי
 למסור פנקם־מבוטח לאדם כאמור בתקנה 1 (2) או(3), אם נתבקש על־ידיו לאחר הירשמו.
 (ב) יצא פנקם־מבוטח מכלל שימוש או אבד, ימסור המוסד למבוטח פנקס אתר לפי

 הפרטים שבידי המוסד או כפי שצויינו באישורי מעבידיו של המבוטח.

 5. כל הפרטים שבפנקס המבוטח ישמשו הוכחה לכאורה על אמיתותם.

 6. (א) עובד כאמור בתקנה 1 (1) חייב ברישום עד יום ח׳ בטבת תשי״ח (31 בדצמבר
 1957) או תוך שבועיים מהיום בו היה לראשונה לעובד כאמור, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.
 (ב) מעביד כאמור בתקנה 1 (4) חייב ברישום תוך שבועיים׳ מיום פרסום תקנות

 אלה ברשומות או מיום היותו לראשונה מעביד כאמור, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 7. לענין הסעיפים 24א ו־24ב לחוק יראו עובד עצמאי או עובד לשעה באמור בתקנה
 1 (1) (א) כרשומים אם נרשמו לפי תקנות אלה.

 החייבים
ט עז  בד׳

 בק׳שה >הירשש

 פטירה ע5 ידי
ר א מ  ה

 פנמם מבוטח

 הוכדוה לכאורה

 מועדי הדיעופ

 רישזםעובד
 עצמאי ועובד

 5שעה

 ם״ח 137, תעי״ר, עסי 6 ; סייח 235, תישי״!, עט׳ 178.
 ק״ח 440, תשי״ר, עפ׳ 648.
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 8. מבוטח שהוא עובד עצמאי ולא הגיש בקשה כאמור בתקנה 2 ולא נדרש בהוחגד, עובד עצמאי
ללעשה»ת יו ד - ב»י ב ו 5  אישית מטעם המוסד להידשמ, יראו אותו כאילו עשה את המוטל עליו כדי להירשם מ

 עצמאי לענין סעיף 24א לחוק אם תוך 12 החדשים שקדמו לפגיעה בעבודה שילמ דמי ביטוח י,0וט? עליו
 , . י • כדי ?הירשם

 שהגיעו לפי סעיף 35 לחוק והתשלום הוא —
 (1) לפי הצהרה אחרונה שנמסרה לפי תקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי(גביית

 דמי־ביטוח), תשי״ד—1954, שממנה נובע כי המבוטח הוא עובד עצמאי, או
 (2) על פי דרישה בכתב של המוסד, או

 • (3) לפי מכסימום ההכנסה הקבוע בסעיף 36 (א) לחוק, כפי ששונה בתקנות

 על פי סעיף 45 (א) לחוק. ץ$ £!/<ן # *ג*& 1*1
 9. חדל מבוטח להיות עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור בתקנה 1 (1)(א),'בטל רישומ5< רישום חייר

 ואם היה מקורם עובד עצמאי, אין רואים אותו כאילו עשה את המוטל עליו כדי להירשם.
 חזר המבוטח להיות עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור, עליו לחזור ולהירשם כאמור

 בתקנה 2, ובאשר לעובד עצמאי — דייו אם עשה את הפעולות האמורות בתקנה 8.
׳ דימום עובד א ו י ק ב, ן ל , ח ך ^ , י ^ א נ ) ת 1 ) 1 1 ד נ ק ת ף ב ן מ א ד כ ב ן ) ^ ע א ) 1 0 

) לב) »  שהמבוטח היה בעת הפגיעה בעבודה רשום במוסד בעובד לשעה כאמור. תקנה 1
 (ב) הוראות תקנה 9 יחולו לגבי רישום עובד לשעה כאמור בתקנה 1 (1) (ב),

 בשינויים המחריבים לפי הענין.

 11. (א) ~ לענין תקופת האכשרה כאמור בסעיף 61 לחוק החייבים ברישום הם המבוטחים רישום ?עני1
 , , , , , חקו2ת האבודה

 כאמור בתקנה 1 (1) (א),(1) (ב),(3), וכן עובד עצמאי שלא הצהיר על הכנסתו לפי תקנה 7
 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי־ביסוח), תשי״ד—1954, או לא שילם דמי ביטוח או

 ,מקדמות.^ ץ7
 (ב) מבוטח שהפך מעובד שמעבידו חייב היה בתשלום דמי ביטוח למבוטח מסוג
 אחר, אינו חייב ברישום לענין תקופת האכשרה לפי סעיף 61 לחוק אס ברשותו אחד מאלה:
 (1) פנקס מבוטח ובו צויין על'ידי מעביד כי שולמו על ידיו דמי ביטוח לגבי

 העובד,
 (2) אישור אחר מאת מעביד כי שולמו על ידיו דמי הביטוח לגבי העובד.

 (ג) חובת הרישום כאמור בתקנת משנה (א) תחול מיום ט׳ בטבת תשי״ח(1 בינואר
 1958) ובלבד שחובת הרישום לפי תקנה זו לא תחול לגבי אדם שנרשם לפני תאריך זה.

ל ו ט י ב  12. תקנות הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה — רישום עובדים עצמאיים), תשי״ז— .
 31957— בטלות.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(רישום), תשי׳יח—1957״. העם

ר י מ י נ כ ד ר  כי׳טבאלולתשי״ז(25בספטמבר 1957} מ
) שר העבודה 7 5 0 3 1 ט 0 ז ו ) 

 ק״ת 729, חשי״ז, עט׳ 1870.

 קונץ התמנות 739, י״מ בת־ערי תשי״זז, 14.10.1057 65



ת תשלים ג ו  ח
 רטי ביטוח

 ע? ירי עובד

ה ס מ ח  חישוב ה

 . חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ות בדבר השלוש דמי ביפות במקרים מיוחדים ,  תקנ

 בתוקף.סמכותי לפי הסעיפים 40א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י/
 אני מתקיז תקנות אלה:

 1. על אף האמור בסעיף 40 לחוק, ישלם עובד בעצמו את דמי הביטוח אס הוא —
 (1) עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח־ידו של המעביד ז

 (2) עובד לשעה בעבודה לצודד עסקו או משלזדידו של המעביד ואם כלל
 י מספר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על 4 לשבוע«

 (3) עובר בחופשה ללא תשלום תקופה קלנדרית העולה על 3 חדשים תמימים
 רצופים ואס באותה תקופה אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי!

 (4) עובד שמעבידו אינו תושב ישראל ואם מקום מגוריו של המעביד אינו
 בישראל ואין לו בישראל מען למסירת מסמכים משפטיים!

 (5) עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, למעט עובד —
 (א) שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח על פי חוזה עם המוסד או על פי

 אמנה בינלאומית, או
 (ב) שהמעביד משלם למעשה את דמי הביטוח גם באין חובה כאמור.

 2, לשם קביעת דמי הביטוח, ידאו כהכנסת כל אחד מהמבוטחים המפורטים להלן את
 הכנסתו שצויינה לצדו, ובלבד שאט אין לו הכנסה כדי המינימום לפיו משתלמים דמי ביטוח :
 לפי סעיף 39 (ב) לחוק, בפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק, ידאו כאילו י׳גיעה.

 הכנסתו למינימום כאבוד:
 (1) לגבי עובד לשעה כאמור בתקנה 1 (1) ד(2) — את הכנסתו כעובד לשעה

 בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים שבה חל מועד התשלום!
 (2) לגבי עובד בחופשה ללא תשלום כאמור בתקנה 1(3) — את הכנסתו
 א ח ל ) 947M,ת המפורטים בסעיף 15() (ג) עד(ז) לפקודת מם הכנסה ו ^ 

 הפקודה), בשנת הכספים שקדמה לשנת הנספים בה תל מועד התשלום ן
 (3) לגבי כל אחד מהעובדים כאמור בתקנה 1(4) ר(5) — את הכנסתו בכל
 אחד משלושת החדשים שקדמו לאחד בחודש בו חל מועד התשלום, מהמקורות

 המפורטים בסעיף 5 (1) (ב) לפקודה,

י הת?!לוש 3. מועד תשלום דמי הביטוח של המבוטחים כאמור בתקנה 1 הוא בהתאם לתקנה 2 עי  מי

/ & ! y * 6 frÀA ff 3 ד ״ י ש ת — 1 9 5  לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח), 4

 הגשת הצהרות 4. (א) כל אחד מהמבוטחים כאמור בתקנה 1 (1), (2) ר(3) ימסור על הכנסתו הצהרה

 כאמור בתקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי(גביית• דמי־ביטוח), תשי״ד—1954.
 (ב) כל אחד מהמבוטחים כאמור בתקנה 1 (4) ר(5) ימסור במועד התשלום הצהרה
 על הכנסתו שהיתה לו בכל אחד משלושת החדשים שקדמו למועד התשלום, בטופס שאפשר

 להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד.

T - V 
 ם׳׳ח 137, תשי״ד, עט׳ 6 ; ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 8ד1.

 2 ׳*״ר 1047, תום׳ 1 טמ׳ 1563, עמי דד.

 3 ?״ו! 440, תש י" ד, עמי 649.
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 שיעוד
 דטי הביטוח

 הטשתלטים
 על ירי עובד

 שיעור
 דמי ביטוח

 המשתלטים ,
 ע? ירי טעביד

 לנכי עובר .
 בחופשת

 עובד אצל.
 מעבירים שונים

 דתיית תשלום
 דטי ביטוח ״

 מבוטח שהוא
 נש עובד ונם
 עובד עצמאי

 י:/

 י ד  5. (א) שיעור דמי־הביטוח מפני פגיעה בעבודה המשתלמים על י
 (!) עובד כאמור בתקנה 1 (1) ו־(2) הוא 1% מהכנסתו בהתאם לתקנה 2 (1)'1
 (2) עובד'כאמור בתקנה 1 (4) ו־(5) — לפי השיעור שמעבידו היה חייב לשלם

 לגבי מפעלו.
 (ב) שיעוד דמי־הביטוח המשתלמים על ידי עובד כאמור בתקנה 1(3) הוא 2,9%״

 מהכנסתו בהתאם לתקנה 2(2).

 6. (א) עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום לפחות חודש תמים אך לא יותר משלושה
 חדשים תמימים רצופים ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר .ואינו עובד עצמאי —
 חייב המעביד בתשלום דמי הביטוח במועדי התשלום בעד תקופה זו לפי שיעוד של 2,9%
 מהמינימום הקבוע בסעיף 39 (ב) לחוק, כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק. המעביד

 רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששולמו על יהיו כאמור.
 (ב) הוראות סעיף 40 (ב) לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי הביטוח

 • כאמור בתקנת משנה(א),

 7. (א) מבוטח העובד אצל מעבידים שונים, יחזיר לו המוסד, לפי בקשתו של המבוטח,
 כל סכום שנוכה משכרו החדשי לפי סעיף 40 (ב) לחוק מההכנסה העולה על המכסימום

 הנקוב בסעיף 39 (א) לחוק, כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק.
 (ב) לבקשה יצורפו אישורים מאת המעבידים השונים, הכוללים פרטים על שכר

 העבודה והזמן בעדו שולם השכר, וכן הסכומים החדשיים שנוכו לפי סעיף 40 (ב) לחוק,
 (ג) הבקשה תוגש למוסד תוך שנים עשר חודש מתום שנת הכספים בה נוכו

 י הסכומים האמורים.

 • (ד) הסכום כאמור בתקנת משנה (א) יוחזר למבוטח תוך שלושה חדשים מיום .
 ,קבלת הבקשה במוסד, ובלבד שאם יש למוסד ספק בדבר זכותו של המבוטח לקבל חזרה

 את הסכום, כולו או מקצתו, רשאי המוסד להשהות את ההחזרה עד.לבירור הספק..
 (ה) נשאר המבוטח חייב דמי ביטוח, רשאי המוסד לקזז מהחוב המגיע לו את הסכום
 י שהוא חייב בהחזרתו, כולו או מקצתו, והסכום שקוזז ייזקף על חשבון פיגוריו של המבוטח.

 8. מבוטח שהיד. רשום בחודש פלוני כדורש עבודה בלשכת העבודה הנתונה לפיקוח
 שר העבודה"ולא עבד באותו יחודש לפי אישור הלשכה ולא היו לו הכנסות באותו חודש
 כעובד עצמאי, יידחה תשלום דמי הביטוח המגיעים ממנו בעד אותו חודש לפי סעיף 31
 לחוקי, ובלבד שהדחיה כאמור לא תחול לגבי תקופה העולה על שלושה תשלומים חדשיים
 תוך שנת כספים אחת. התשלום שנדחה יקוזז מגימלאותיהכםף שישתלמו למבוטח או מכוחו

 • ושאינן דמי פגיעה, דמי לידה או מענק לידה. י י ׳ • ן 2%

 9. (א) מבוטח שהוא גיס עובד וגס עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח לפי סעיף"35/לחוק
 מהכנסה שאינה עולה על ההפרש בין שכרו כעובד ובין המכסימום הנקוב בסעיף 36 (א)

 לחוק, כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק.
 (ב) מבוטח כאמור בתקנת משנה(א), ימסור למוסד על שכרו החדשי כעובד הצהרה
 בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, תוך חודש ימים מיום פרסום תקנות אלה
 ברשומות א; מ>ום היותו גם לעובד וגם לעובד עצמאי — הכל לפי המועד המאוחר יותר,
 וכן ב־15 ב*&3בכל שנת כספים. הסכום המוצהר ייחשב כשכרו החדשי המשוער לכל שנת
 כספים בה ניתנה ההצהרה. הודיע המבוטח למוסד על שינוי בשכרו, ישמש הסכום ששונה

 כשכרו החדשי המשוער של המבוטח.
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 חוק הביטוח הלאומי תשי״ד—1953

 תקנות בדבר דינים וחשבונות של קבלנים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י.
 אני מתקין תקנות אלה: _ .

 הודעת קב?ןע5 1. קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן־משנה, יודיע על כך למוסד, בטופס

 ^?"^"" שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן־המשנה
 משנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן־המשנה, הכל לפי התאריך

 המוקדם יותר,

 פטור מחובת 2. המציא קבלן־המשנה לקבלן אישור מהמוסד׳ כי הצהיר על העסקת עובדים לפי

ה תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח), תשי״ד—1954 *, פטור הקבלן מלמלא ע י י ה  ה

 אתרי הודאות תקנה 1.

ן הבלי 3. לא הודיע הקבלן על העסקת קבלךמשנה כדרוש לפי תקנה 1 נבמועד שנקבע בתקנה י  י

ה זו, יראוהו לענין תשלום דמי־הביטוח והוראות סעיף 49 (א) לחוק כאילו הוא המעביד של

ת

י ״  חוותיו כ
 עובדי קבלךהמשנה,

(דינים וחשבונות של קבלנים),  השט 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)
 תשי״ח—1957״.

י נמ״יר כ ד ר  כ״ט באלול תשי״ז(25 בספטמבר 1957) מ
< י שר העבודה 7 5 0 3 מ ״ ח ) 

 ם״ח 137, חשי״ד, עם׳ 6 ; טייח 235, תשי״ז, עמי 178.
 2 ק״ ת 440, תשי״ד, עמי 649.

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

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—11953, אני
 מתקין תקנות אלה:

ת 1. במקום תקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי־ביטוח), תשי״ד—21954 פ 5 ח  ה

_! _ז  (להלן — התקנות העיקריות), תבוא תקנה זו: תקנת 7 י
 ״הצהרת מבוטח 7. מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה כמשמעותה בתקנות

ד . הביטוח הלאומי (מקדמות), תשי״ח—1957 ׳, לשנת הכספים 1948/49 או ב י ע י נ ' א 1 :  ׳
 לאתריה, ימסור ב־15 באפריל שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס
 שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת
 הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה ו מגיעה הכנסתו למכסימום
 כנקוב בסעיפים 34 (א) או 36 (א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף

 45 (א) לחוק, דייו שהצהיר על כך ולא פירט את ההכנסה,״

 ^ 1 סייח 137, תשי״ה ענו׳ 6; ם״ח 235, תשי״ז, עמי 178.
 / 2 ק׳׳ת 440, תשי״ד, עט׳ 649;
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KD2. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות תיווסף תקנה זו: ;, הוטפתהקנה 
y ״אישור תש5ום 9א. (א) מעביד של עובד שניתן לו פנקסימבוטח לפי תקנה 4 לתקנות 

AJ< ׳ ר כ ם ש ו 1 , ש ת ת ע ׳ ב ד ב ו ע 1 , ן ת  הביטוח הלאומי(רישום), תשי״ח—11957 י
 אישור, בטו&ס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, על הניכוי לפי סעיף
 40 (ב) לחוק. העובד ידביק את האישור בפנקם־המבוטח. שילם מעביד שכר
 לעובד מספר פעמים במשך חודש תמים, רשאי המעביד לתת, בעת התשלום
 . האחרון של השכר באותו חודש, אישור אחד על הניכוי משכר כל החודש.
 (ב) מקבל העובד את שכרו באמצעות לשכת העבודה הנתונה לפיקוח
 שד העבודה, דייו רישום על ידי לשכת העבודה בפנקם־המבוטח על ניכוי

 דמי הביטוח ותקופת הניכוי.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי־ביטוח)(תיקון), תשי״ח— - השפ
 1957״.

 כ״ט באלול תשי״ז(25 בספטמבר 1957)
^ מ ר' ד כ י נ מ י ר 7 3 0 3  >חט 3

 _ שר העבודה •
 4 ק״ת 739, תשי״זז, עט׳ 64.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה ו  תקנ

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 71 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 * מתקין תקנות אלה:

 1. , אחרי תקנה 4? לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד— רופפת
א 2 4 ה נ ? , תיווסף תקנה'זו: ... ת ־ ^ 

 ״עינו ל דט י 24א. פרוטרוט של עשור של דמי פגיעה ליום, שהוא —

 (1< עד 24 פרוטות, לא יובא בחשבון !
 (2) למעלה מ־24 עד 74 פרוטות, יחושב כ־50 פרוטות!
 (3) למעלה מ־74 ועד 99 פרוטות, יחושב כ־100 פרוטות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון), השם
 תשי״ח—1957״.

 כ״ט באלול תשי״ז(25 בספטמבר 1957)
ר י מ ' נ י כ ד ר  (חט75034< מ

 שר העבודה

. V 2 J  ,1< / טייח 137, תשי״ד, עמי 6; ם״ח 235, תשי״ז, 178 '
 / 2 ק״ת 440, תשי״ד, עסי 650 ;
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 מתקין תקנות אלה:

 חיקו! תהנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—21954,

 אתרי תקנת משנה(ב), יווספו תקנות משנה אלה:
 ״(ג) הוראות תקנה זו אינן חלות על דמי הפגיעה ששולמו בהתאפ לסעיף

 14 (א)(1) לחוק.
 (ד) החישוב לפי תקנת משנה (א) ייעדר לראשונה בעד התקופה של שלוש
 שנים המסתיימת ביום כ״ח באדר ב׳ תשי״ז (31 במרס 1957) ולאחד מכן —
 בעד כל תקופה רצופה של שלוש שנים החל מיום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז

 (1 באפריל 1957).״

 המם 2. לתקנות אלה ייקרא ״•תקנות הביטוח ׳הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מם׳ 2), תשי״ח—1957״.

ר י מ י נ כ ד ר  ה׳ בתשרי תשי״ח (30 בספטמבר 1957) מ
) 1 שר העבודה ז 5 0 3 4 ט ח ) 

י 1 סייח 137, תש י ״ד, עט׳ 6.  ^־
V 2 ק״ת 440, תשי״ר, עסי 650 ; ק״ת 505, תשש״ו, עמי 716. " . 

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שכר העבודה הרגיל לחבר אגודה שיתופית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק הבוטוח הלאומי, תשי״ד—p• 1953 והסעיפים יי
 8 ר10 לתוספת הרביעית לחוק, אני מתקין. תקנות אלה:

 שנר העבודה 1. לשם קביעת סכום דמי הפגיעה למבוטח שהוא חבר אגודה שיתופית העובד במפעל

ת האגודה או מטעמה, יראו את הסכום שלפיו השתלמו דמי הביטוח ברבע השנה שקדם ליום , פ ו

י

ת

ב

י ^ 
 שבעדומגיעים לראשונה דמי פגיעה, כשכר עבודתו הרגיל של המבוטח.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שכר העבודה הרגיל לחבר אגודה
 שיתופית), תשי״ח—1957״.

 ה׳ בתשרי תשי״ח(30 בספטמבר 1957) מ ר ד כ י נ מ י ר
 >הפ 750308< שרהעבודח >הם 08:

 סייח 137, תשי״ד, עטי 6.

 תיקון טעות
 בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), תשי״ז—1957, שפורסמו בקובץ
 התקנות 715, תשי״ז,' עמ׳ 1635, בשורה הראשונה, במקום ״לפי הסעיפים 10 ו־113י׳ צ״ל

 ״לפי הסעיפים 10 ו־115״.

57s14.10.1 ,72 , 739קובץ התקנות י״ט בתשר* ת&י״ח 
 המחיר 150 פרומה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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