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ת הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון מס׳ 4), הונשמ׳יא—1981 ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 1

6 ה ג , ל ״ ז ו ק י  1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד--1954 2 (להלן — התקנות ת
 העיקריות), במקום ״4100 שקלים״ יבוא ״5000 שקלים״.

 1 ס״דו התשכ״ח, עמי 108.
 2 ל!״ת התשי״ד, עמ׳ 647 ; התעומ״א. עמי 112. 0ז1, 449.

B05 31.3.1981 ,ק1ב«ן התקנות 4220, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א 



 2. בתקנה 6א לתקנות העיקריות, במקום ״4206 שקלים״ יבוא ״5423 שקלים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 תיקון מקנה 6א

 תחילה

ץ ל כ א ר ש  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י
< שר העבודה והרווחה 3 ~ 1 8 מ 5 ח ) 

ת הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), ו  תקנ
 חתשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 170 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 נ

 1. בתקנות אלה —

;  ״הפקודה״ — פקודת ימס הכנסה 2

 ״שכר חדשי רגיל״ — לרבות הפרשים הנובעים מהעלאות בשכר, פרמיות וגמול בעד
 עבודה בשעות נוספות;

 ״תשלום נוסף״ — כל תשלום מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה, הניתן לעובד
 בנוסף לשכרו החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו לו כבונוס או כמענק

 השתתפות ברווחי המעביד.

 2. הכנסת העובד כמפורט להלן תיחשב כתשלום נוסף, ולא ישולמו ממנה דמי ביטוח:

 (1) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו להחזקת רכב וכן שוויו של
 השימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד;

 (2) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו להחזקת טלפון והשימוש בו;
 (3) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות נסיעתו מהמעון לעבודה

 וחזרה — עד 225 שקלים לחודש;
 (4) תשלומים שניתנו לעובד כקצובת הבראה — עד 2,500 שקלים לשנה;

 (5) הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 3(ה) ו־(ט) לפקודה;

 (6) הכנסות עובד הפטורות ממס הכנסה לפי סעיף 9 לפקודה, למעט
 פיסקאות (1), (5), (11) ו־(12).

 3. (א) עלה התשלום הנוסף על מחצית שכרו החדשי הרגיל של העובד — יחולו
 הוראות תקנה 4.

 (ב) היה התשלום הנוסף נמוך ממחצית שכרו החדשי הרגיל של העובד —
 יצורף התשלום הנוסף, לענין תשלום דמי ביטוח, לשכר אותו החודש בו שולם.

 4. (א) שולם תשלום נוסף בעד תקופה החלה בשנת הכספים שבה שולם התשלום
 הנוסף (להלן — שנת הכספים השוטפת), או בעד תקופה החלה בשנת הכספים שלאחריה,

 ינהגו, לענין תשלום דמי ביטוח, כדלקמן:

ר מתשלום  פטו
 דמי ביטוח

 הוראות כלליות

 חלוקת התשלום
 הנוסף

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 6, עמי 120.

ה באדר ב׳ התשמ״א, 81.3.1981 ״  806 קובץ התקנות 4220, כ



 (1) שולם התשלום הנוסף בחודש אפריל — יחולק התשלום הנוסף במספר
 החודשים שבהם הועסק העובד בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים
 השוטפת, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מחודשים

 אלה;
 (2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש אפריל — יחולק התשלום הנוסף
 במספר החודשים שחלפו מתחילת שנת הכספים השוטפת, שבהם הועסק
 העובד, ועד החודש שבו ניתן התשלום הנוסף, והמנה תצורף לשכרו החודשי

 הרגיל של העובד בכל אחד מחודשים אלה.

 (ב) שולם התשלום הנוסף בעד תקופה שקדמה לשנת הכספים השוטפת, ינהגו,
 לענין תשלום דמי ביטוח, כדלקמן:

 (1) שולם התשלום הנוסף בחודשים אפריל עד יוני — יחולו הוראות
 פיסקה (1) שבסעיף קטן (א);

 (2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש יוני — יחולו הוראות. פיסקה (2)
 של סעיף קטן (א).

 5. מועד התשלום של דמי הביטוח על התשלום הנוסף כאמור בתקנה 4 הוא ב־15 מיעד תשלים

ט נוסף ו י ש ת ל , ע f ] ! ־ m ם ו ל ש ת ׳ ם י ל י ו ש ב ש ש ר ד ח ר ה ח א ל  בחודש ש

 6. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), •התשב״ו—1966 3 ביטול תקנות
 — בטלות.

ה ל י ז ״  7. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981). י

ץ ל כ א ר ש  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י
י שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ ־ 3 9 1

מ  ז ז  י
, עמי 1680 ; התשכ״ה, עמ׳ 992 ; התש״ם, עמי 600.  3 ק״ת התשכ״ו

׳ 2), חתשמ״א—1981 ת הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקיו מס ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968/ אני מתקין תקנות אלה:

קה תקנה 12 , אחרי תי  1. בתקנה 12 ׳לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל״ט—1979 2
 תקנה משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) האמור בתקנה זו לא יחול על חיילים המשרתים בשירות סדיר, כאמור
 בתקנת משנה (א), כל עוד הם עובדים או עובדים עצמאיים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981). ת״ילין

ץ ל כ א ר ש  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י
< שר העבודה והרווחה 3 ~ 2 9 מ 8 "  י

 1 ם״ח התשב״ה, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 526 ; התשמ״א, עמי 112.

 קובץ התקנות 4220, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 807



וחדות בדבר תשלוט דמי ביטוח) ת הביטוח הלאומי (הוראות מי ו נ ק  ת
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 ג

 תיסיז תקנה 6 1. בתקנה 6(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 התשל״א—21971 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי ״4״ יבוא ״5״.

 בתקנה 20 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״3״ יבוא ״5״, ובמקום ״מסכום השווה לרבע
 המקסימום״ יבוא ״מסכום השווה •ל ־1/6 המקסימום״.

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי פיסקה (2) יבוא:
 ״(3) אשד, נשואה שהיא עובדת בחופשה ללא תשלום כאמור בתקנה 1(3),
 תשלם דמי ביטוח בעד כל תקופת שהותה בחוץ לארץ, מהכנסה כאמור

 בתקנה 2(א) (2) או (ג), לפי הענין, ובשיעור האמור בתקנה 5(ב)״.

 בתקנה 21 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), הסימן (א) — יימחק, ובסופה יבוא ״ובלבד שלא
 ישלם דמי ביטוח מסכום העולה על מקסימום ההכנסה שלפיה משתלמים דמי

 ביטוח״;

 (2) תקנת משנה (ב) — בטלה.

 תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

ל ב ץ א ר ש  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 8 3  '"מ 8

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458; התשמ״א, עמ׳ 499.

 תיקון מקנה 20

 תיקון תקנה 21 3

 תחילה 4_

ת הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), חתשמ״א—1981 ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 ? אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשל״ז—1977 2 (להלן — התקנות ה נ ק  תיקון ת

 העיקריות), ההגדרה ״דין וחשבון זמני״ — תימחק.

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 (א) לתקנות העיקריות, המילים ״או על בסיס דין וחשבון זמני״ —

 יימחקו.

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1284 ; התש״ם, עמי 1309.

 80a קובץ התקנות 4220, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 81.8.1981



 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת ־משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) האמור בתקנה זו לא יחול אם נקבעה ההכנסה בהתאם להוראות סעיף 164
 (ב) (2) לחוק״.

 4. בתקנה 6 (א) לתקנות העיקריות, במקום ״אחרי תום שלושה חדשים״ יבוא ״אחרי
 תום חדשיים״.

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י ש ר א ל כ ץ
• שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ ־ 6 1 י מ 1 ז ז ) 

בת ארגון גבים), ת הביטוח הלאומי (ניכויים לטו ו  תקנ
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: x 1968התשכ״ח-״ 

 1. הסכום המכסימלי הניתן לניכוי מקיצבת נכות מעבודה ומקיצבת אלמנה או אלמן
 לפי פרק ג׳ לחוק הוא —

 (1) כדמי חברות לטובת ארגון הנכים — 3.35 שקלים לחודש;
 (2) כתשלום לקרן לעזרה הדדית של ארגון הנכים — 1.65 שקלים לחודש.

י י מ  2. (א) בתקנה זו, ״מדד יסודי״ — המדד הממוצע לחודשים יוני, יולי ואוגוסט הצמדה ?
 1980, לגבי העדכון שמ־1 באפריל 1981, ולאחר מכן — המדד הממוצע שלפיו נעשה

 לאחרונה העדכון.

 (ב) הסכומים המכסימליים האמורים בתקנה 1 יעודכנו —
 (1) ב־1 באפריל של כל שנה — לפי שיעור השינוי שחל במדד הממוצע
 לתקופה מדצמבר עד פברואר, שקדמה לאותו תאריך, לעומת המדד היסודי;
 (2) ב־1 באוקטובר של כל שגה — לפי שיעור השינוי שחל במדד הממוצע

 לתקופה מיוני עד אוגוסט, שקדמה לאותו תאריך, לעומת המדד היסודי.

 (ג) כל סכום, המעודכן כאמור בתקנה זו, יעוגל כדלקמן:
 (1) סכום עד חמש אגורות חדשות — יחושב כחמש אגודות חדשות;

 (2) סכום למעלה מחמש אגורות חדשות — יחושב כעשר אגורות חדשות.

י טי  3. תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשל״ו—1975 2 — בטלות. בי

 4. תקפן של תקנות אלה מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) עד ליום ז׳ ״חילה
 בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982).

ץ ל כ א ר ש  י״ח באדר ב׳ התשמ״א (24 במרס 1981) י
׳ . שר העבודה והרווחה 3 ־־ 5  >״״ ״

ח התשכ״ח, 0מ׳ 108. ״  1 ם
, עמי N»M»m ;202, «מ׳ 354.  2 ק״ת התשל״ו

 תיקון תקנת 3

 תיקון תקנה 8

 תחילזן

 הסכום
 המכסימלי

 לניכוי

 קובץ התקנות 4220, כ״ה באדר כ׳ התשמ״א, 31.3.1981



 צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח י׳), חתשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [מסח משולב],
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: x 1968—התשכ״ח 

 1. בלוח י׳ לחוק, בפרט 11, במקום ״2.6״ יבוא ״2.3״ ובמקום ״0.5״ יבוא ״0.4״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 תיקון לוח י׳

 תחילה

ץ ל כ א ר ש  י
 שד העבודה והרווחה

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981)
 >חמ 911—3)

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108 ; התש״ם, עמי 117 : התשמ״א, עמי 7.

נימום בלוח י״א), התשמ״א—1981  צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי המי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 167 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, ־ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  התשכ״ח—1968 ג

 1. במקום סכומי הכנסת מינימום בשקלים שבלוח י״א לחוק יבוא:

 (1) בפרט 1, במקום ״700 לחודש או 8,400 לשנה״ יבוא ״1,700 לחודש
 או 20,400 לשנה״;

 (2) בפרט 2, במקום ״8,400 לשנה״ יבוא ״20,400 לשנה״;
 (3) בפרט 3, במקום ״1,200 לשנה״ יבוא ״3,000 לשנה״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 שינוי לוח י״א

 תחילה

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981)
 (חמ 392—3)

 1 טייח התשכ״ח, עמי 108 ; התש״ם, עמי 117.

ת הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התשמ״א—1981 ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 171, 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ״ח—1968 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד—1954 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), בפיסקאות (1) ו־(2), במקום ״1,000 שקלים״ יבוא ״2,400 שקלים״.

 2. ,בתקנה 5ב (ד) לתקנות העיקריות, אחדי ״ישולמו״ יבוא ״או יוחזרו״.

 3. (א) תחילתה של תקנה 1 ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 (ב) תחולתה של תקנה 2 לגבי דמי הביטוח בעד שנות הכספים מ־0'198 ואילך.

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981)
 (חמ 299—3)

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 5ב

 תחילה
 ותחולה

 1 ם ״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 946 ; התש״ם. עמי 2108.

 810 קובץ התקנות 4220, כ״ה כאדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1081



,  צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות)
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ג ז־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של x 1968—התשב״ח 

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

י ו ע ש ״ ״ ח פ  1. שיעור ההפרשה השנתית הנקוב בסעיף 198ב לחוק ישונה «־0.1% ל־0.01% ה
 ההפרשה

 מתקבולי המוסד.

 2. תקפו של צו זה מיום כ׳׳ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) עד יום ז׳ בניסן תיקח
 התשמ״ב (31 במרס 1982).

ץ ל כ א ר ש  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) י
׳ 392-*< שר העבודה והרווחה ־ m 

; ק״ח התשל״נ, עמ׳ 126. a y  1 ם״ח התשכ״ח, 108 <

ת לוח ו׳) (מם׳ 3), התשמ׳׳א—1981 פ ל ח ה ) י מ ו א ל  צו הביטוח ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, ובאישור .ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  התשכ״ח—1968 ג

ת פ , ת : ה א ו ב י  1. במקום לוח ו׳ לחוק 2
ח ו׳  י לו

 ״לוח ו׳

ה ד י ק ל נ ע  מ

 (סעיף 94)

ר הילדים שנולדו שקלים פ ס  פרט מ

 1 ילד אחד 6,085

 2 שני ילדים שנולדו חיים
 בלידה אחת 10,425

 3 שלושה ילדים שנולדו חיים
 בלידה אחת 15,846״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981). תי׳ייח

ץ ל כ א ר ש  כ׳ באדר בי התשמ״א (26 במרס 1981) י
< שר העבודה והרווחה ־־3 1 8  >חמ 4

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 118 ; התשמ״א, >!0י 450.

ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ״  קובץ התקנות 4220, כ



ם וקביעת מעבידים) (תיקון), טחי  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבו
 חתשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—•
 1968/ ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 4 לצו הביטוח הלאומי(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל״ב—
- הצו העיקרי), יבוא: (להלן - 2 1972 

י ׳**יני 4. מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית ייחשב לענין ת מ ו  ״םי

 עיבד עצמאי החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״.

 החלפת סעין! 4

ר 1.׳  טו
 המעביד

 החייב בתשלום
 גמול העבודה לפי

 ההתקשרות״.

 2. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, אחרי סעיף 10 יבוא:

ר ב׳  טו
 תנאי העבודה

 מבצע העבודה הופנה לע
 בודה לפי התקשרות בינו
 לנין אדם שעיקר עיסוקו
 במשלוח ובהפנית עובדים,
 וגמול העבודה •משתלם לו
 על ידי מי שהפנה אותו,
 למעט מי שנשלח כאמור
 על ידי שירות התעסוקה.

ר א׳  טו
 םוגי העבודה

 ״11. עבודות
 משרד, שירותים,

 תעשיה ומסחר

 תיקי) התוססת
נה  הראשו

ספת התוססת אחרי התוספת השניה לצו העיקרי יבוא:  הו
 השלישית

ת השלישית פ ס ו ת ה  ״
 (סעיף 4)

 1. ספורטאי, העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט או מטעמה,
 בין אם היא פועלת באופן עצמאי ובין אם היא מסונפת לארגון ספורט או

 להתאחדות או לאיגוד ספורט, ולמעט מדריד ספורט ומאמן״.

 תחילח 4. תחילתו של סעיף 2 לצו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981)
 וחמ 1337—3)

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ס״ת התשל״ב, עמי 1578; התשמ״א עמי 381.

 812 קובץ התקנות 4220, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1881
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