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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח וגבייתם י

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39 (א) (2), 39 (ג), 47 ו־115 לחוק מביטוח הלאומי,
, אני מתקין תקנות אלה:  תשי״ד—1953 ג

 1. ,תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי״ד—1954 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), תסומן כתקנה 1א׳ ולפניה תיווסף תקנה זו:

 ״הנורות . ; 1. בתקנות אלה— :,:^.•^\1י;: ::

 ה וספת. תקנה 1

!  ״הפקודה״ — פקודת מס־הכנסה, 1947 3
 ,,אגודה״ — אגודה שיתופית, למעט קיבוץ 1

 ״קיבוץ״ — כמשמעותו בסעיף 19א לפקודה, לרבות מושבישיתופי!
 ״חבר״ — מבוטח העובד במפעל האגודה או הקיבוץ והוא חבר: באגודה

 או בקיבוץ.״

 :הח5פת תמנה 5 2, במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

 ״הערכת הכנסתו 5. לענין הסעיפים 37 ו־38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר אגודה את
• , «״ , . . .  •על דבר אגידה .

 הכנסתו —
 (1) לחודש שקדם לחודש בו חל מועד התשלום כשהיא מהמקו

 רות המפורטים בסעיף 5 (1) (ב) לפקודה!
 (2) לשנת הכספים שקדמה לחודש בו חל מועד התשלום כשהיא

 מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1) (א), (ד) ו־(ח) לפקודה.״

 3, אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יווםפו תקנות אלה:

י 5א. דמי הביטוח בעד חבר אגודה, לגבי הכנסתו מהמקורות: המפורטים ט ב י ו ש י ח ־  ׳

ה בסעיף 5 (1) (א), (ד) ר(ח) לפקודה, יחושבו לפי התשלומים ששולמו ד ״  חבר א

 לו ממקורות אלה מאת האגודה תוך שנת הכספים כאמור בתקנה 5.

 הערכת הכנסתי 5ב. (א) לענין הסעיפים 37 ד38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ

ר את ההכנסה מאותו חלק של השומה הסופית האחרונה, שנערכה לפי ב , • י  ש

 סעיף 19א (2) (א) לפקודה לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל לכל שנה
 (להלן — השומה), כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר

 השנה שלגביה נערכה השומה.

 (ב) לא נערכה השומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, תחר
 שב ההכנסה לפי השומה, בתוספת אחוזים לכל שנה שייקבעו על ידי שר
 העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות, בשים לב לתנודות מדד יוקר

 המחיה שלפיו משתלמת תוספת היוקד לעובדי המדינה.

 הוספת תקנות
ג 5 ר ע א 8 

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6•

 2 >ז״ת 440, תשי״ד, עט׳ 649 ; ק״ת 786, ת׳עי״ח, עמי 1054.

 3 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמ׳ 77.
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 (ג) בהכנסתו של הבר קיבוץ, שבואינם קיימים התנאים הקבועים
 בתקנה 11 (א) לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום
, רואים, במידה שטרם.נערכה שומה לגבי  דמי ביטוח), תשי״ח—1957 4
 הקיבוץ, את ההכנסה המוצהרת של הקיבוץ בהתאם לתקנת משנה .(ד),

 כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמד שנת הכספים שקדמה :
 לשנה שבה מוגשת ההצהרה.

: י (ד) קיבוץ האמור בתקנת משנה (ג) ימסור ב־15 באפריל לכל י  י

 שנת כספים דין וחשבון ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה
 לשנה שבה מוגשת ההצהרה.

ר 5ג. (א) דמי הביטוח המשתלמים בעד חבר קיבוץ הס מכפלת דנןי י ע י ( !  ׳
ח , ,  דמי ביטו

ץ הביטוח היומיים במספר הימים בשנת התשלום שבהם היה חבר הקיבוץ, בו  שלקי

 (ב) דמי ביטוח יומיים יחושבו לפי החלק ה־360 מהכנסתו של
 החבר כאמור בתקנה 5ב.״

קח תקנה 6  4. בתקנה.6 לתקנות העיקריות, במקום ״לפי תקנה 4״, יבוא ״לפי התקנות 5,5א, ר5ב״ תי
 5. בתקנות 3 ד9 לתקנות העיקריות, במקום ״בפקודת מס־הכנסה, 1947״ יבוא ״בפקודה״. תיקו!

 תקנות מ ר9

 6. תחילת התקנות 5ב ו־5ג לתקנות העיקריות היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט תחילה
 (1 באפריל 1959).

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי.ביטוח) (תיקון)׳ תש״ך— השט
.  1959״. י

 א׳ בכסלו תש״ד (2 בדצמבר 1959) מ ר ד כ י נ מ י ר
) שר העבודה 7 5 0 3 ט 3 ח ) 

 . 4 ק״ת 739, תשי״ח, עמ׳ 66 ; ק״ת 969, תש״ו, עמ׳ 392.

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

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11540א ד לחוק.הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953J, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) החלפת תקנה 6
, תבוא תקנה זו:  (תיקון), תשי״ט—1959 צ

 ״תחילה 6. (א) תחילתה של תקנת 5 היא ביום י״ט בתשרי תשי״ח (14

 באוקטובר 1957).
 (ב) תחילתן של יתר התקנות היא ביום כ״ג באדר ב׳ תשי״ט

 (1 באפריל 1959)״.

 •%. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ה׳8ט
 ביטוח) (תיקון) תשי״ט—1959 (תיקון), תש״ך—1959״.

 א׳ בכסלו תש״ר (2 בדצמבר 1959) מ ר ד ב י נ מ י ר
 (חמ 780313) שר העבודה

 1 סייח 137, ת^י״ד, עמי 6.
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 חוק הביטוח. הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקריים מיוחדים;

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 40א ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 תשי״ח—1957 2 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי ״ובלבד שלגבי עובד לשעה כאמור

 בתקנה 1 (2)״ יבוא ״ולגבי עובדים כאמור בתקנה 1 (4) ד(5)״.

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב), תבוא תקנת משנה זו: ;
 , ,׳(ב) עובד כאמור בתקנה 1 (3). ישלם דמי ביטוח מהכנסתו לפי תקנה 2 (2)
 בשיעור כאמור בסעיף 33 (א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45 (א)

 לחוק.״

 3. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״לפי שיעור של 2.9%״
 יבוא ״בשיעור של 3.5%״.

 4. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, בפסקה (2), במקום ״סכום שייקבע לפי סעיף 33
 לחוק״ יבוא ״סכום בשיעור שייקבע לפי סעיף 33 (א) לחוק״.

 5. בתקנה 11 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), אחרי פסקה (3) תיווסף פסקה זו:

 ״(4) תשלום דמי הביטוח נעשה על ידי המתיישב באמצעות ועד הישוב כבא־
 כוחו של המתיישב״,׳

 (2) אחדי תקנת משנה (א) תיווסף תקנת משנה זו:
 ״(א1) על אף האמור בתקנה 5ג(ג) ו־(ד) לתקנות הביטוח הלאומי (גביית
, ישולמו דמי ביטוח בעד חבר של קיבוץ כמש־  דמי ביטוח), תשי״ד—1954 3
 מעותו באותן התקנות (להלן — קיבוץ), שלגביו לא- נערכה שומה, לפי ההכ
 נסה של 60 לירות לחודש, אם נתקיימו לגבי הקיבוץ התנאים האמורים בתקנת

 משנה (א),״
 (3) אחרי תקנת משנה (ז) תיווסף תקנת משנה זו:

 ״(ח) הוראות תקנות משגה (ב)׳ (ג) ד(ה) חלות לגבי חבר קיבוץ, בשינויים
 המחוייבים לפי הענין.״

 6« תחילתה של תקנה 5 של תקנות אלה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח) (תיקון), תש״ר—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  א׳ בכסלו תש״ך (2 בדצמבר 1959) מ
 >חמ 750313) שר העבודה .

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמי 6.

 3 ל״ת 739, ת׳עי״ח, עט׳ 06; ק״ת 922, ת׳טי׳׳ט, עמי 1500.

 3 ק׳׳וז 440, תשי״ד, עמי 649 ; ין״ת 969, תש״ד, עמי 390.



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953.
ות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה  ,ל•.••...־.׳../:•-.׳ •י• תקנ

, אניי  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 נ
: .  מתקין תקנות אלה:

 1. בחל?! א׳ לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה),
 תשי״ד—1954 2 (להלן —התקנות העיקריות) —

 (1) בפריט 13—
 (א) בטור 1׳ במקום ״הרעלת תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול״ יבוא ״הרעלה

 על־ידי׳ תרכובת ניטדו ואמינו של בנצול וההומולוגים שלו״?

 (ב) בטור 2 —
 (1) במקום ״ייצור של תכשירי ניטדו או אמינו של בנצול״ יבוא
 ״ייצור של תרכובת ניטדו ואמינו של בנצול וההומולוגים שלו״.

 (2) במקום ״בתעשיית חמרי נפט״ יבוא ״בתעשיית, חמרי נפץ״.

 (2) אחדי פריט 15 יווספו פריטים אלה:

 תאר י ד
 התחולה

 •«פ המחלה העבודות, המקצועות או תהליכי הייצור

1,4.58 

 עבודה בבית חרושת או בסביבתו הק
 רובה, בו מיוצר ניקל על ידי התפרקות

 של תרכובות ניקל בצורת גזים
(gaseous nickel compound) 

 או מבוצע בו תהליך תעשייתי הקשור בזה

 סרטן הרירית של
 האף או הגתות הק

 שורות באף

 ״16.

1,4.58 
 הרעלה על ידי ניקל מגע עם גזים של ניקל קרבוניל

 קרבוניל
.17 

1.4.58 
 הרעלה על ידי קד־ ספיגת אדים העולים מקדמיום

 מיום ותרכובותיו
.18 

1.4.58 

 עבודה המחייבת תנועות חד־גוגיות של
 היד ואצבעותיה החוזרות ונשנות ברצי

 פות

 דלקת מרשרשת או
 מהצרת של גיד?ם
 ליד פרק היד ותיקי־

 הם של הגידים

.19 

 14.58״.

 שיתוק עצבים פריפ
 ריים על ידי לחץ

 ממושך

.20 

 1 ס״ח 137, תש י ״ד, עמי 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי׳ 650; ק׳׳ת 950, תש״ד, עמ׳ 204.

\ • . . . 
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 תיקח ח5קב׳ 2. בחלק ב׳ לתוספת השניה לתקנות העיקריות״ במקןום פריט 1 יבוא פריט. זה:

 תאר י ד י"
 ׳015 המחלה העבודות, המקצועות או תהליכי הייצור התחולה

 ״1. כל מחלה המועברת בתהליכי עבודה בהם באים במגע עם
 מבעל חיים לאדם בעלי חיים או בפגריהם, או בחלקיהם והפ־
 דשותיהם וכן עבודה במעבדות רפואיות,
 ביאולוגיות וטרינריות ומכונים פתולר

 גיים. 1.4.58״.

 שבתוספת השניה

 3. תחילת תקנה 1 (1) היא ביום כ״ה באדר ב׳ תשי״ד (2 באפריל 1954).

 £ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מס׳ 4), תש״ד—1959״.

 תחילה

 השפ

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 א׳ בכסלו תש״ד (2 בדצמבר 1159)
 (חמ 73034)

 קובץ התקנות 969, כ׳ בכסלו תש״ר, 21.12.1959

 הווסס ע״י המ1«ים הממשלתי״ ירושלימ
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