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ן מס׳ 8), תשכ״ג-1963 * ־קו (תי י מ  חוק הביטוח הלאו

 1, בסעיף 108 לחוק הביטוח הלאומי, וגשי׳*ד-״1195:3 (להלן - החוק העיקרי), בסופו,
 יבוזו:

 ״(ד) שר המשפטים רשאי להסדיר, בתקנות, דמי נסיעה וליגה
 ושכר בסלה של עדים שהוזמנו להעיד בבית הדין.״

ף 14 לתוספת השניה לחוק העיקרי יבוא:  2, אחרי סעי
 ״15. (א) המוסד ישלם לאלמן קיצבה חמש עשרה ל״י.

 (3) אלמן שעמו ילדים, •ישלם לו המוסד, כל זמן שהילדים עמו,
 בנוסף לקיאבתו. תוספת ילדים בשיעור המשתלם לאלמנה שעמה ילדים.

 16. סעיפים 11, 12 ד־13 לתוספת זו יחולו על אלמן, בתיאומים לפי
 העבין.״

 8. רואים תקנה 14 (4) לתקנות הביטוח הלאומי(סדרי הדין בפני בית דין לביטוח לאומי),
 תשי״ז~956ו *׳ כאילו הותקנה כדין.

 4, תהילתם של הסעיפים 15 ר־16 לתוספת השניה לחוק העיקרי היא כיום י׳ כאדר א׳
 תשכ״ב (14. בפברואר 1.982).

ף »10 ן סעי  תיקו

 הוספת סעיפים
ספת  15 ר־16 לתו

 השגיה

ף ק ו  גלתן ת

 תהי לו!

ן ו ל ל א א ג • 
 שר העבודה

ל ו כ ש י » ו  ל
 ראש הממשלה

ן ש ז ר מ ל ר ז ו י א נ  ש
 נשיא המדינה

, עמי 144. ג ״ נ ש רסמו גה״ז! 545׳ ת ר פו ג ס דברי ה ז תשנ״ג(2 !:יולי 1963); הצעת החוק ו ׳ בתמו ט י ו י סת נ נ  * נתקבל בכ
׳ 178; תשי״ט, עמי 160; , עמי 90; תשל׳׳ז, ע« , עמי 127; תשי״ז, עמי 88; תשי״ז  « ס״ ח 137׳ השי־״ד, עמי 6; השט* ו

, עמי 40. ג ״ ג ש  הש״ך, עמי 36; ת
, מע׳ 634. ״ז ת 663, תשי ״  • ק

ת המדינה (מינויים)(תיקון מם׳ 3), תשכ״ג־־1963 * ו ר י  חוק ש

.( ת המדינה (מינויים), תשי״ט-11959 (להלן — החוק העיקרי רו ף 2 לחוק שי  תיקון סעיף % 1, בסעי
 כמקום הדישה יבוא:

״ .  ״חוק זה אינו חל מל קבלת אדמ לשירות המדינה ועל שירותו בה -

ן סעיף 2! 2, בסעיף י; ו לחוק העיקרי, בסופו, יבוא:  תיקו

, או משנבצר ממנהל כללי  ״אולמ משנתפגהה משרתו של מנהל כללי
 תקופה מםויימת להשתמש בסמכותו או למלא תפקידו משום שהוא נעדר
ג י צ ת עם נ יעצו  או נטול כושר מהמת כל סיבה, רשאי השר, לאחר התי
י על עובד המדינה לתקופה ד של מנהל כלל ל אוו התפקי  השירות, להפי

 שלא תעלה על שלושה חדשים.׳׳
י ב י כ ש י הסרר פירס&ו נזז״דז 512, ת דבר י 1963); ר.*«ת חוק ו ל ו י ג (2 ג י ב ע סת ניוט י׳ גה8וז ת נ  * נתקנל בכ

 עמי 192.
 ! ם״ח משי״ט> עמי m\ ס׳׳ו! תש״ך׳ עמי«!8; &״ח ר״שכ״ג׳ זיג!׳ «2.

11.7.1963 , ז תשכ״ג ו מ ת ם 398, י״ט ב י ק ו ח  110 ספר ה



ף 14 ן סעי  3. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי המלים ״או הממונה על התקציבים״ יבוא ״או את תיקו
 נציגיהם״.

ף 20 ן סעי  4. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בסופה יבוא ״לרבות כללים בדבר השתתפות עובדי המדינה תיקו

 במכרז״.

ן סעיף 21  5. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום הסיפה המתחילה במלים ״ולגבי המתקבל למשרה״• תיקו
 יבוא:

 ״וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר,
 בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור,

י חוק זה עקב אחת מאלה:  אם המועמד עובר לשירות המדינה לפ

 (1) העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר
ת המדינה (גימלאות), ו ד  כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שי

 תשט״ו—21955 — לשירות המדינה;

 (2) העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי
 כמשמעותו בפרק החמישי להוק שירות המדינה (גימלאות),
 תשט״ו-1955 ~ לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל

 הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62» לאותו חוק!

 (3) העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל
 עליו.״

ף ג2  6. במקום סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעי

ר 23. למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם י באישו ו נ  ״מי

ה אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; אולם משנתפנתה משרה כאמור ' ל ע מ 5 נ  ה

 או נבצר מעובד המדינה שנתמנה כאמור, להשתמש בסמכותו או למלא
 את תפקידו משום שהוא נעדר או נטול יכולת מחמת כל סיבה שהיא,
 רשאי השר, שעם משרדו נמנית המשרה, להטיל על עובד מדינה אחר את
 מילוי התפקיד הנדון לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים: הממשלה

 רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה.״

• ״ ף י ע ס ת פ ל ח  7. במקום סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא: ה

ת השכלה 27. ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, ד ו ע ת  ׳

• כי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או י י ש כ י ה  א

 השכלה מסוג ממדים יפטרו, כתנאים שתקבע הועדה. את בעלי אותן
 התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.״

ן סעיף«2 קו  8. בסעיף 29 לחוק העיקרי — תי

 (1) האמור בו ״סומן סעיף קטן(א) והםיפה המתחילה במלים ״ועדת השירות
 רשאית״ — תימחק?

׳ עמי 135.  * ס«ח תשט״ו

ז תשכ״ג, 1.1.7.1868 1 ו מ ת ״ט ב  כמר החוסים 308, י



) יבו&: א ) ן  (2) ^חרי סעיף קט
 ״(ב) ועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים,
) את מי א ) ן ט ף ק  לפטור, בתנאים שתקבע או ללא תמו׳׳ מקיומ תנאי מעי
 שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות (1) ו״(2) לסעיף
 21, וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה
 אינו חל עליו ושבו קייס הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת

 קבלתו לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור.״

 החלפת סעיף 32 9, במקום מעיף 32 לחוק העיקרי יבוא:

עדת השירות, בהתייעצות עמ מי שהוסמך לכך על ידי שר  ׳ניבהניה רפואיים 32. (א) ו
 הבריאות, רשאית לקבוע מבחני• מ לכושר רפואי לדרגותיו לענין סעיף
 29, הן בדרך כלל, הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות, וכן רשאית

 היא לקבוע כללים ונוהל לבדיקות רפואיות לפי חוק זה.

 (ב) מבחנים לפי סי-יף זה לא יחייבו בבדיקה כשרו הרפואי של
בר ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל  מי שעו
1 בספטמבר 1956) בלי שנבדק כשרו ) ז ״ פ ש י יומ כ״ה באלול ת  אליה לפנ

 הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה.״

א 10. אחרי מעיף 39 לחוק העיקרי יבוא: 3  הוספת סעיף 9
 *העסקה גתקו8ת • 39א. מי שנתמלאו בו כל התנאים להעמקתו בשירות המדינה פרט להוצאת

ו כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת י י ט  מ

 הנסיון.״

ן סעיף 48 11. בסעיף 48 לחוק העיקרי, אחרי ״38״ יבוא ״39א״.  תיקו

/ 12. בתוספת לחוק העיקרי, במקום ״כל מעירה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ן התום*׳  תיקו

ק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל קו י  ידי הממשלה״ יבוא ״כל משרה שלגביה נקבע מז
. ך י  עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל ד

 תהילה 13, (א) תחילתו של סעיף 1 היא ביום תהילתו של החוק העיקרי.

 (ל.) תחילתם של הסעיפים 8,5 ו*9 היא תשעה חדשים מיום פרסום חוק זה ברשומות.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ג  ש
 נשיא המדינה

ז תשכ״ג, 11.7.1983 ו מ ת  11.2 0פר החוקים 398, י״ט ב



, 2), תשכ״ג-63(!1 * ם ן מ  חוק שירות מילואים(תגמולים)(תיקו

- ״יקיז סעיף 1 ן ל ה ל  1. בסעיף 1 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט--־1959 [נוסח משולב]! (
 החוק העיקרי), תימחק ההגדרה ״מפקחי־/

 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב), יבוא: תיקוןטעיף 5

 ״(ג) מי ששירת במילואים, תוך התקופה שבין 1 באפריל ל־ 31
  במרס של שנה פלונית, תקופות של 5 ימים רצופים לפחות, וסך כל תקו
 פות אלה עלה על 14 יום, יהיה התגמול בעד שירותו בהן החל מן היום
, הכל לפי הענין, בשינויים ( ב ) ו ף קטן (א) א  ה־15, בהתאם לאמור בסעי

 אלה!
 (1) במקום ״50%״ יבוא ״85%״;
 (2) במקום ״65%״ יבוא ״95%״;

 (3) במקום ״80%״ יבוא ״100%.״

ף 5א  3. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעי

 ״דעה של 5א. מי ששירת במילואים תקופה של 5 ימים רצופים לפחות, מקצתם
 רצופהבש״" לפני 1 באפריל ומקצתם לאחריו, יראו, לעגין סעיף 5 (ג). את תקופת
 שביס השירות האמורה כאילו הלה לפני או אחרי 1 באפריל או מקצתה לפניו

 ומקצתה לאחריו הכל לפי כללים שקבע שר העבודה בתקנות.״

u4. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: החלטת סעיף 

-שכר עבודה רגיל 6. שכר עבודה רגיל, לענין סעיף 5, הוא -

 (1) לגבי עובד במשכורת שגמול עבודתו משתלם על בסיס
 של חודש - החלק ה־30 של הגמול שהעובד היה מקבל בעד
 החודש שבו שירת במילואים, אילו לא שירת כך והוסיף
 לעבוד — כפול במספר ימי שירותו במילואים באותו חודש:
 (2) לגבי עובד במשכורת שגמול עבודתו משתלם על בסים
 של תקופה ארוכה מחודש — סכום שחושב על פי הוראות

 משלימות שקבע שר העבודה בתקנות;
 (3) לגבי עובד בשכר — שכר העבודה היומי הממוצע כפול

 במספר ימי שירותו במילואים.״

ן סעיף 8  5. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום ״שחושב לפי סעיף 6 (2)״ יבוא ״שניתן לעובד ששכר תיקו
 עבודתו היומי הממוצע חושב בהתאם לסעיף 7 (2)״.

M ן סעיף קו  6. במקום הדישה של סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא: תי
 ״לעגין סעיף 13, יראו כימי עבודה גם את הימים שחלה בהם הפסקת עבודה

 מחמת —״.

 7. סעיף 18 לחוק העיקרי — בטל. ביטול סעיף 18

׳ 278. מ , ע ג י כ ש י הסבר פורסמו בה״ח 563, ת דבר לי 1963); מצעו! החוק ו ו ז תשכ״ג(2 בי ת ביוט י׳ בתמו ס נ כ  • נתקבל ב
, עמי 99. , עמי 306; 0״ה 317, תש״ך ט י י ש  1 ס״1! 208, ת

11.7.1903 , ז תשב״ג ו מ ת  ספר החוקים 98¿ י״מ ב



ן סעיף»1 8, בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום הסעיפים הקטנים (א) עד 00 יבוא: קו  תי

ל  ״(א) מעביד חייב לשלט לקרן ההשוואה 0,4 אחוזים מהכנסתו ש
 מל עובד שעליה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לפי חוק הביטוח והתקנות

 על פיו,

 (ב) התשלום יהיה באותם המועדים והדרכים הקבועים בחוק
 הביטוח ובתקנות על פיו לתשלום דמי ביטוח.

ל תשלום לפי סעיף זה יחולו הסעיפים 51 ו־53 לחוק הביטוח,  (ג) ע
 בשינויים המחוייבים לפי העגין.״

ל הסעיפים 9, הסעיפים 21׳ 22 ו־24 לחוק העיקרי - בטלים.  ביטו
 21, 22 ו־!.2

, יבוא: , בסעיף 25 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) ף 25 ש ן סעי  תיקו

 ״(0 תשלומים על ידי קרן ההשוואה לפי סעיף זה ולפי סעיף 13(0
 ייעשו באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 (ד) קרן ההשוואה החזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו כל
 סכום שהוציא המוסד עבורה, כאמור בסעיף קטן(ג) וכן את החלק היחסי
 מההוצאות המינהליות של המוסד לביטוח לאומי, הנובע מביצוע פעולות
 המוסד למען קרן ההשוואה לפי חוק זה, בשיעור שייקבע בהסכם שבין

 קרן ההשוואה לבין המוסד לביטוח לאומי.״

 הוספת סעיף 25א 11. אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:

 ״קיזיז 25א. קרן ההשוואה רשאית לקזז כל תגמול שהיא נותנת, או כל סכום
 שהיא מהזירה לפי סעיף 25(א), כנגד כל חוב המגיע לה מאת הזכאי

 לתגמול או מאת הזכאי לסכום המוחזר.״

 החלפת סעיף 26 12. במקום סעיף 26 לחוק העיקרי יבוא:

 ״סייג לתחולת 26. הוראות פרק זה אינן חלות לגבי עובד בעבודה שאינה לצורך עסקו
ת או משלח־ידו של המעביד; אולם אס שילמה קרן חופשה תגמול לעובד י א ־יר  י

 לפי סעיף 13 (ב) תחזיר קרן ההשוואה את סכום התגמול לקרן החופשה.״

 החלפת סעיף»2 13. במקום סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא:

 ״פיקה! 28. מי שהוסמך לפי סעיף 55 לחוק הביטוח רשאי להשתמש בסמכויותיו
 אלה גם לענין חוק זה.״

 החלפת סעיף 23 1.4. במקום סעיף 29 לחוק העיקרי יבוא:

 ״יין והשמן 29. (א) לענין חוק זה רשאית קרן ההשוואה להיזקק לכל דין וחשבון
 שהוגש למוסד לביטוח לאומי, לפי חוק הביטוח והתקנות על־פיו, על ידי
 מי שחייב בתשלום לקרן ההשוואה, וכן רשאית היא לקבל מן המוסד

 לביטוח לאומי העתקים של הדין וחשבון.
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 >ב) התובע תשלום מאת קרן ההשוואה לפי םעיף 25(3) יהיה מנוע
 מלטעון שבתקופה פלונית היתה ההכנסה המשמשת יסוד לחישוב הסכום
 הנתבע, גבוהה מזו שנקב בדין וחשבון שהגיש למוסד לביטוח לאומי,

 לגבי אותה תקופה.״

ף0! למי טו י  15. סעיף 30 לחוק העיקרי - בטל. ג

ג הוראות מעבר ״ כ ש ן ת ס י נ ׳ ב  16. (א) האמור בסעיף 2 יחול גם על מי ששירת במילואים בתקופה שבין ז
 (1 באפריל 1963) עד תחילתו של חוק זה, או ששירת שירות רצוף שמקצתו לפני התקופה
 האמורה ומקצתה בתוך התקופה! שולם לעובד לפני תחילתו של חוק זה התגמול שהיה מגיע
 לו בעד תקופת שירותו כאמור אלמלא הוראת סעיף קטן זה, ישולם ההפרש המגיע לו לפי

 סעיף קטן זה על ידי קרן ההשוואה.

 (ב) בתקנות לפי סעיף 3 רשאי שר העבודה לקבוע הוראות גט לגבי שירות מילואים
 שמקצתו לפני ז׳ בניסן תשכ״ג (1 באפריל 1963) ומקצתו לאחריו.
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 ראש הממשלה שר העבודה
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 נשיא המדינה
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 ;המחיר 16 אגורות הודפס ע״י המז י הממשלתי, ירושלים


