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 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 58), התשמ״ו—1985

 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 59), התשמ״ו—1985 .

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה
 &יפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ״ו—1985

 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ׳׳ו—1985 ,



 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 58), התשמ״ו-1985 *

 1. בסעיף 92 (א) לחוק הביטוח הלאומי ןנוסה משולב], התשכ״ח—1968 1 (להלן —
 החוק העיקרי) —

 (1) ברישה, במקום ״מבוטחת למענק :לידה״ יבוא ״מבוטחת למענק אישפוז,
 למענק לידה ולקיצבת, לידה״;

 •(2) בפסקה (2), אחרי ״המועסק בישראל״ יבוא ״6 חדשים רצופים לפחות בתכוף
 לפני הלידה״.

ן סעיף 92  תיקו

 ״!הזכות למענק
 אישפה, למענק
 לידה ולקיצבת

 לידה

 2. במקום הכותרת של סימן ב׳ בפרק ד׳ לחוק העיקרי יבוא:

 ״סימן ב׳: מענק אישפוז, מענק לידה וקיצבת לידה״.

 3. במקום סעיף 94 לחוק העיקרי יבוא:

 94. (א) מבוטחת שהזדקקה לאישפוז בקשר ללידה זכאית:
 (1) למענק אישפוז;

 (2) למענק לידה;
 (3) לקיצבת לידה — אם ילדה יותר משני ילדים בלידה

 אחת.
 (ב) אם אין המבוטחת בחיים, זכאי למענק הלידה ולקיצבת

 הלידה •בעלה או האפוטרופוס על ׳הנולד, לפי הענין.״

 4. אחרי סעיף 94 לחוק העיקרי יבוא:

ז 94א. (א) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע ו פ ש י א ק נ ע מ  ״

 בתקנות את סכום מענק האישפוז.

 (ב) מענק האישפוז ישולם לבית החולים או למוסד הרפואי שבו
 אושפזה המבוטחת בקשר ללידה, על פי תביעה שתוגש באמצעות בית

 החולים או המוסד הרפואי.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), אם ארעה הלידה .בחוץ לארץ
 או בבית. חולים או במוסד רפואי שהתביעה למענק אישפוז אינה ניתנת
 להגשה באמצעותו, ישולם מענק •האישפוז למבוטחת בסכום השווה
 להוצאות האישפוז שהיו לה בקשר ללידה, ובלבד שסכום זה לא יעלה
 על סכום מענק האישפוז שנקבע לענין סעיף קטן (ב), כפי שהיה במועד

 בו ילדה המבוטחת.

 94ב. (א)! נולד ילד אחד, ישלם המוסד למבוטחת מענק לידה בשיעור
 של 20% מהשכר הממוצע.

 (ב) נולדו שני ילדים או יותר,בלידה אחת, ישלם המוסד, בכפוף
 לאמור בסעיף קטן (ג), מענק לידה בשיעורים אלד,:

 מענק לידה

ת ביום י״א בטבת זזתשמ״ו (23 בדצמבר 1985) ; הצעת החוק ודברי הסבו־ פורסמו בה״ח 1675, ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ד, עמ׳ 196.

 1 ס״וו התשכ״ח, עמי 108; התעזמ״ו, עמי 60.
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 (1) בעד שני ילדים — 100% מהשכר הממוצע;
 (2) , בעד כל ילד נוסף — 50% מהשכר ׳הממוצע.

 (ג) מענק הלידה לפי סעיף קטן (ב) ייקבע לפי מספרי הילדים
 שהיו בחיים שבעה ימים, ואם יצאו מבית ׳החולים לפני תום שבעה ימים

 מיום הלידה — לפי מספר הילדים שיצאו מבית החולים.

 קיצבת לידיי 94ג. (א) נולדו בלידה אחת יותר משני ילדים, ישלם המוסד למבוטחת,

 בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קייצבת לידה חדשית בשיעורים אלה:
 (!) בעד שלושה׳ ילדים — 50% מהשכר הממוצע;

 (2) :בעד ארבעה ילדים — 75%׳ מהשכר הממוצע;
 (3) ,בעד חמישה ילדים או יותר — 100% מהשכר •הממוצע.

 ׳(ב) קיצבת הלידה תשולם בעד התקופה המתחילה ב־1 בחודש
 שלאחר הלידה והמסתיימת בתום ששה חדשים ממועד זה.

 !(ג) הקיצבה תשולם לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב־1 בחודש
 שבעדו משתלמת ר״קיצבה ואולם בעד החודש ׳הראשון׳ שלאחר חודש
 הלידה תשולם׳ הקיצבה, לפי מספר 1הילידים שהיו בחיים בתום, שלושים

 ימים מיום הלידה.

 חישוב ועדכון 94ד. מענק לידה וקיצבת לידה יחושבו בכל שנת כספיים על בסיס

 וקייצבת^ידה השכר הממוצע ׳כפי שהיה ב,־1 באפריל; חל׳ לאחר מכן •פיצויי, יוגדלו

 מענק הלידה וקיצבת, הלידה׳ בשיעורי הפיצוי מיום תחילת הפיצוי, ואולם
 מענק הלידה למבוטחת שילדה בין ה־1 בחודש לבין ד<־25 בו ישולם

 בשיעור, שהיה בתוקף לפני ה־1 באותו חודש.״

! ס,עיף 96 קו  5. בסעיף 96 לחוק העיקרי, במקום הגדרת ״היום הקובע״ יבוא: תי

 ״ ״היום הקובע״ — היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריץ שנסתיים
,  בלידה שלגביה, מוגשת התביעה לדמי לידה; ״

ת פ ל ח  6. במקום סעיף 98 לחוק העיקרי יבוא: ה
 סעיף 98

 ״תנאי הזכאות 98. (א) :מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או

 ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית (בסעיף זה — דמי
 ביטוח), תהיה זכאית לדמי לידה —

 (1) בעד פרק זמן של 12 שבועות — אם שולמו דמי,ביטוח
 בעד 10 חדשים מתוך 14 החדשים שקדמו ליום, הקובע או
 בעד 15 חדשים מתור 22 החדשים שקדמו ליום הקובע;
 (2) בעד פרק זמין שלי 6 שבועות — אם שולמו׳ דמי ביטוח

 בעד 6 חדשים מתוך 14 החדשים שקדמו ליום הקובע.
 (ב) לענין סעיף קטן (א) יראו תקופה מהמנויות להלן שקדמה

 ליום הקובע כתקופה שבעדה שולמו דמיי ביטוח:
 (1) תקופה שבעדה שולמו לאשיה דמי פגיעה, דמי לידה,

 דמיי אבטלה או דמי תאונה;
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 (2) תקופה שבעדה שולמו לאשה דמי מחלה או תמורת
 חופשה שבתית באמצעות קופת גמל כמשמעותה בסעיף

 127 נג;
 (3) . שני החדשים הראשונים של חופשה ללא תשלום;

 (4) תקופה שבה היתד, האשה מבוטחת לפי סעיף 92(ב)(2),
 ובלבד שעבדה כעובדת או כעובדת עצמאית לפחות 30 ימים

 רצופים בתכוף לפני היום הקובע;
 (5) תקופה שבה היתה האשד, עובדת עצמאית, ומועד
 תשלום דמי הביטוח בעד אותה תקופה חל לאחר היום הקובע

 או בחודש שבו ארעה ׳הלידה.

 (ג) השרי רשאי לקבוע׳ בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה
 של הכנסת, נסיבות, תנאים וכללים לפיהם ייראו התקופות 1האמורות
 בפסקאות (1) עד ׳(3) של סעיף קטן (ב), כולן או מקצתן, כתקופות
 שבעדן שולמו דמי ביטוח אף אם תקופות אלה חלו לאחר היום הקובע.״

 7. במקום סעיף 98א לחוק העיקרי יבוא:

 ״דמי לידה 98א. (א) מבוטחת שהיא עובדת שהאריכה את חופשת הלידה שלה

ם לפי סעיף 6 (ג) או(ד)(1) לחוק עבודת נשים, התשי״ד—1954 2 (להלן — י 3 ט ו  נ

 חוק עבודת נשים), תהיה זכאית לדמי לידה נוספים בעד,תקופת ההארכה,
 ובלבד שבסך הכל ילא ישולמו דמי לידה ׳בעד פרק זמן העולה עלי —
 (1) ששה עשר שבועות — אם היא זכאית לדמי לידיה לפי

 מעיף 98 (א)(1) ;
 (2) שמונה שבועות — אט היא זכאית לדמי לידיה לפי
 סעיף 98 (א)(2) והאריכה את, חופשת הלידה לפי סעיף
 6(ג) ו־(ד)(1) לחוק עבודת נשים או רק לפי סעיף 6(ד)(1)

 לחוק עבודת נשים;
 (3) שבעה שבועות — אס היא זכאית לדמי לידה לפי
 סעיף 98׳ (א)(2) והאריכה את חופשת הלידה לפי סעיף

 6 (ג) לחוק עבודת נשים.

 (ב) מבוטחת שהיא עובדת שפיצלה את ׳תופשת הלידה שלה
 כאמור בסעיף 6 (ד)(2) לחוק עבודת נשים, ובתום שלושה שבועות
 מיום הלידה, היא עדיין זכאית להמשך תשלום דמי לידה, יידחה תשלום

 יתרת דמי הלידה לפי סעיף 98 עד שהילד יעזוב את ביית החולים.

 (ג) מבוטחת שהיא עובדת עצמאית, שהיתה זכאית לחופשת
 לידה מוארכת או לפיצול תופשת הלידה בנסיבות האמורות ,בסעיף 6
 לחוק עבודת נשים, אילו היתה עובדת, יחולו עליה הוראות סעיף זה,

 בשינויים המחוייבים.״

 2 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 154; התשל״ג, ע«׳ 260,
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ת פ ל ח  ה
 סעיף 99

ן סעיף 102 קו  תי

 הלידה

 8. במקום סעיף 99 לחוק העיקרי יבוא:

פת דמי 99, (א) התקופה שבעדה ישולמו דמי לידה תיקבע כך שמחצית מפרק  ״תקו

 הזמן שבעדו זכאית מבוטחת לדמי לידה לפי סעיף 98 תקדם ליזם, הלידה
 ויתרת פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה לפי סעיפים: 98 ו־98א
 תהיה מיום הלידה; חל היום הקובע בתקופת המחצית הראשונה האמורה
 או ביום הלידה, תחושב :התקופה שבעדה ישולמו דמי הלידה מן היום

 הקובע.
 (ב) הגישה המבוטחת תביעה לדמי לידה לפני יום: הלידה, יראו

 לעגין סעיף זה את יום הלידה המשוער כיום הלידה.״

 בסעיף 102 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת — הוראות וכללים להגשת
 תביעות ודרכי!הוכחתו לעניו פרק זה.״

ן סעיף 114 ק העיקרי _ תיקו ו ח  בסעיף 14! ל

 (1) האמור בו יסומן (א), והס יפה המתחילה במלים ״אולם אם נפטר״ — תימחק;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 ״(ב) לא תשולם קיצבת ילדים אלא בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או

 שיצא מבית החולים.
 (ג) נפטר ילד שבעדו שולמה קיצבת ילדים, ימשיכו בתשלום הקיצבה

 שלושה חדשים מתום החודש שבו נפטר.״

.10 

ת סעיף פ ס ו  ה
 139 ב

ן סעיף 143 קו  תי

ל לוח ו׳  ביטו

ן חוק  תיקו
ת נשים, ד ו ב  ע

 התשי״ד—1954

 11. אחרי סעיף 139א לחוק העיקרי יבוא:
ר 139 ב. על אף האמור בסעיף 230, הרואה עצמו נפגע מקיזוז מס הכנסה  ״ערעו

 כנגד קיצבת ילדים לפי סעיף 139 (ב)(2) או מעיכוב תשלום קיצבת ילדים
 לפי סעיף 139א בשל אי הגשת דין וחשבון לפקיד השומה, רשאי לערער
 על יכך רק לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו' פעל פקיד השומה,
 ופקיד השומה יהיה המשיב בערעורי; על ערעור כאמור יחולו הוראות

, בשינויים המחוייבים.״  סעיפים 153 עד 158 לפקודת מס הכנסה3

 12. בסעיף 143 (ד) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) קיצבת לידה:
 (5) תשלום מיוחד לפי׳ סעיף 103 ב.״

 13. לוח ו׳ לחוק העיקרי — בטל.

 14. בסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי״ד—1954, סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) יסומנו
 (ה) ו־(ו) כסדרם, ובמקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) חופשת הלידה היא שינים עשר שבועות, מהם ששה שבועות או פחות מזה,
 פרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער׳ והשאר אחרי יום הלידה.

פת חדש 6, עמ׳ 120. ו נת ישראל, נ י מדי נ  3 די
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 (ג) עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אהד ושניים מהם חיו שבעה ימים
 לפחות, ובתום חופשת הלידה של שנים עשר שבועות היה בחיים ילד שנולד

 באותה לידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים.

 (ד) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית
 החולים לאישפוז, תוך תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג),

 לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאחת מאלה:
 (1) להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האישפוז, אך לא ביותר
 מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה; לא תעלה בסך הכל על ששה

 עשר שבועות;
 (2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו בתכוף אחרי
 יום הלידה ויתרת החופשה תהיה אחרי ־היום שבו הילד יעזוב את בית

 החולים;

 לא יהיה תוקף לבחירה לפי סעיף קטן זה אלא אם כן העובדת הודיעה עליה בדרך,
 במועד ולמי שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.״

לה 15. תחילתו של חוק זה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986), והוראותיו,  תחילה ותחו

 למעט הוראות סעיפים 9, 11 ו־12, יחולו לגבי מי שילדה אחרי תחילתו.

ב צ ה ק ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר העבודה. והרווחה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 59), התשמ״ו-985ו *

! סעיף 1. בסעיף 127יג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 •י, אחרי סעיף  תיקו

ג קטן (ג1) יבוא: י 1 2 ' 
 ״(ג2) מובטלת שבתכוף לפני התאריך הקובע נעדרה מעבודתה לפי סעיפים 6
 או 7 לחוק עבודת נשים, התשי״ד—1954 2, ולאחר תום התקופה ששימשה בסיס
 לחישוב השכר היומי הממוצע, חל פיצוי, יוגדל השכר היומי הממוצע לפי שיעור

 התנודות של השכר הממוצע, מיום השינוי בשכר הממוצע.״

לה 2. תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר יום פרסומו ברשומות והוא יחול על תחו לה ו חי ! 

 מובטלת שהגישה תביעה לדמי אבטלה אחרי תחילתו.

ב צ ה ק ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ג ם ה ר צ ו י י  ח
 נשיא המדינה

ק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1759, ת ביום י״א בטבת החשמ״ו (23 בדצמבר 1985) ¡ הצעת החו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ה, עמי 47.

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ו, עמי 60 ועמי 64.
 2 ס״ח התשי״ד, עמי 154.
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 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון

 וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ״ו-985ן *

 A תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון והבל עזה — שיפוט בעבירות הארכת תוקף
 ועזרה משפטית), התשכ׳׳ז—11967 (להלן — התקנות), בניסוחן המתוקן לפי חוק זה

 מוארך בזר, עד יום י׳ בטבת התשמ״ח (31 בדצמבר 1987).

ת פ ס ו  2. אחרי תקנה 5 לתקנות יבוא: ה
ה 5א  תקנ

ר קצי! 5א. (א) הורה ,בית משפט בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק הנוער  ״תסקי

ו לגבי קטין תושב האזור, רשאי :בית המשפט להסתמך על תסקיר של ח ב  מ

 קצין מבחן, בוחן גוער או רשות אחרת המוסמכת לתת תסקיר באזור.
 (ב) בתקנה זו ובתקנה 6א —

 ״חוק הנוער״ — חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 התשל״א—21971;

 ״קטין״ — כמשמעותו בחוק הנוער.״

ה 6א נ ק ן ת  3. בתקנה, 6א לתקנות — תיקו
 (1) במקום! כותרת, השוליים יבוא: ״ביצוע מגשים וצווים באזור״;

 (2) האמור בתקנה יסומן (א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין תושב האזור במעון
 נעול לפי סעיף 25 (א) לחוק הנוער או על הפעלת אחד או יותר מהאמצעים
 ודרכי הטיפול המנויים בסעיף 26 לחוק הנוער, ניתן לבצע את הצו, במידה
 שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור
 צו דומה שנתנה, ערכאה שיפוטית באזור; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות
 סעיפים 31 עד 37 ו־42 לחוק הנוער והוראות סעיף 11 (ב) לחוק־יסוד:
; לענין זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר  נשיא המדינה 3
 הממונה על המעונות או שר העבודה' :והרווחה יבוא במקומם קצין המטה

 לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.
 (ג) .נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן — צו המבחן) על קטין
 תושב האזור, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא
 תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית
 באזור; ׳הפרה באזור של צו המבחן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת

 המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט—1969 4 (להלן — הפקודה), יחולו.
 (ד) נבחן שערכאה שיפוטית באזור הרשיעה אותו על עבירה שבוצעה
 בתקופת תקפו של צו מבחן, תהיה הרשעתו בהרשעת נבחן על עבירה
 נוספת כמשמעותה בסעיף 13 לפקודה, ובית משפט בישראל יהיה רשאי

 •לפעול כאמור בפרק :ב׳ לפקודה.״

רסמו גה״ח 1759, ר פו ג ס ק ודברי־ ה ת ביום י״ב בטבת התשמ״ו (24 בדצמבר 1985) ; הצעת החו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ו, עמ׳ 42.

 1 ם״ח התשכ״דו, עמי 20; התשמ״א, עמי 327; התשמ״ב, עמ׳ 18; התשמ״ד, עמ׳ 36.
 2 סי״ת התשל״א, עמי 134.
 3 ס״ה התשכ״ד, עמי 118.

וסח חדש 14, עמ׳ 312. נת ישראל, נ י מדי נ  4 די
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ספת 4. אחרי תקנה 7 לתקנות יבוא:  הו
ה 7א נ ק  ת

״ 7א. (א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע הוראות  ״עזרה משפטי

ם בדבר גבייתו •בישראל של מס שהוטל באזור וכן בדבר אכיפתן בישראל י ס י פ ' י נ ע  ב

 של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס.
 (ב) בתקנה זו, ״מס״ — כמשמעותו לפי כל דין או תהיקת
 בטחון החלים באותו אזור, לרבות תשלום אשר לפי הדין או תחיקת

 הבטחון באותו אזור נגבה כאילו היה מס.״

 תחילה 5. תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).

ם י ס ה נ ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ר. ר צ ו ג י י  ח
 נשיא 1המדינה

 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

9 ו * 8 5 -  התשמ״ ו

 הארכת תיקי• 1. תקפן של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשי״ז—1956 מוארך בזה

 עד יום כ״ג בסידן התשמ״ו (30 ביוני 1986).

ק ר ב י ן ח צ ס י ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר הבטחון

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

סת ביום י״א בטבת התשמ״ו (23 בדצמבר 1985) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1760, ל בכנ ב ק ת  * נ
 התשמ״ו, עמי 50.

 1 ק״ת התשי״ז, עמי 334; סייח התשל״א, עמ׳ 156; התשל״ג, עמי 46; התשל׳״ג, עמ׳ 80; התשמ״א, עמי 122;
 התשמ״ד, עמי 24; התשמ״ר, עמי 14.
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