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 מתפרסמות בזה העעות חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק הפםיבולוגים (תיקון מס׳ 4), התשם״ב-2002
(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה  תיקון סעיף ו 1. בחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-ד197י

 ״מועצה״ יבוא:

 ״״ועדת הרישום״ - ועדה שהתמנתה לפי סעיף 13;

 ״פסיכולוג מומחה״ - פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים כבעל תואר מומחה
 בענף מומחיות שהוכר לפי חוק זה;

 ״פסיכולוג מומחה-מדריך׳ - פסיכולוג מומחה, הרשום לפי חוק זה בפנקס
 הפסיכולוגים גם כמדריך.״

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

 ״(ב1) המשלים לימודים כאמור בסעיף 15(3) לא יעסוק בפסיכולוגיה, אלא במשך
 התקופה שנקבעה להשלמת לימודיו לפי הסעיף האמור ובתנאים אלה:

 (ו) בפיקותו או בהדרכתו של פסיכולוג:

 (2) במקום עבודה שהכירה בו המועצה או בצבא הגנה לישראל:
 ובלבד שתקופת העיסוק, תוך כדי השלמת הלימודים, לא תעלה על 3 שנים מיום

 קביעת התכנית להשלמת הלימודים כאמור באותו סעיף.״

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

-איסור שימוש 5א. (א) לא ישתמש פסיכולוג בכל הקשור לעיסוקו, אלא בתואר מוכר
י בפסיכולוגיה שהוענק לו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח- ו נ י כ ^ , : ל ^ ו ^ 

 או בדזגדר 1 1

 1953/ ואם הוענק התואר מחוץ לישראל, שועדת הרישום הכירה בתואר
 במוסד האקדמי שהעניק את התואר ובלימודים לקראת התואר; ולא
 ישתמש בכינוי או בהגדר שיש בהם בדי לטעת בקרב הציבור רושם שאינו

 נכון על ההכשרה המקצועית המוכרת שלו או על כישוריו.
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 על פסיכולוג בעל תואר ממוסד בחוץ לארץ,
 להשלים את לימודיו ולהירשם בפנקס הפסיכולוגים
 בתוך 3 שנים. במשך תקופת השלמת הלימודים יובל
 פסיכולוג כאמור לעסוק בפסיכולוגיה בפיקוחו או
 בהדרכתו של פסיכולוג הרשום בפנקס ובמקום עבודה
 שהכירה בו מועצת הפסיכולוגים או בצבא הגנה

 לישראל בלבד.

 לסעיף 3
 בפקודת הרופאים [נוסח־ חדש£-התשל״ז-7ד1-9-,
 ובפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-9ד19,
 המסדירים עיסוק במקצוע רפואי, נקבע איסור על בעל
 המקצוע להשתמש בהגדר או בכינוי העשויים לטעת

 רושם לא נכון לגבי הכשרתו.

 הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מסי 4), התשס״ב-
 2002 (להלן - החוק המוצע), המתפרסמת בזה פורסמה
 בתיקון מס׳ 3, בשינויים אחדים, בהצעות חוק התשנ״ח,
 עמ׳ 298 (להלן - תיקון מסי 3), אך הליכי החקיקה לא
 הגיעו לסיומם; בהצעת חוק זו הושמטו סעיפים 2, 5 ו־6,

 מתיקון מסי 3.

 לסעיפים 2 ו־ד
 לפי סעיף 2(ב) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-דד^
 (להלן - החוק), אפשר להכיר בתואר מוסמך
 בפסיכולוגיה שניתן במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ
 שחוכר לפי החוק, רק אם הוא שווה ערך לתואר מוסמך

 בפסיכולוגיה שניתן באוניברסיטה מוכרת בישראל.
 מוצע לאפשר לבעלי תואר מוסמך בפסיכולוגיה
 מחו״ל, אשר תוארם אינו שווה ערך לתואר מוסמך
 בישראל, להשלים לימודים בהתאם לקביעת ועדת

 הרישום.

 י ם״ח התשל״ז, עמי 158; התשנ״ו, עמי 336.
 2 סייח התשי״ח, עמי 191; דזתשנ״ח, עמי 128.

 596 הצעות חוק 3122, כ״ה סיון התשס״ב, 5.6.2002



 (ב) השתמש פסיכולוג בתואר, בכינוי או בהגדר, שלדעת המנהל
 יש בהם כדי לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון כאמור בסעיף קטן(א),
 רשאי הוא להורות לפסיכולוג להפסיק את השימוש בתואר, בכינוי או

 בהגדר.
 (ג) שר הבריאות רשאי, בצו, לקבוע כי פסיכולוג, .לא ישתמש
 בתואר, בכינוי, או בהגדר שקיבל ממוסד פלוני, אשר לדעת השר אין זה מן
 הראוי לעשות שימוש בתארים שאותו מוסד מעניק: פורסם צו באמור, לא
 ישתמש פסיכולוג בתואר, בכינוי או .בהגדר, בכל הקשור לעיסוקו

 בפסיכולוגיה, ואם השתמש יחדל להשתמש במועד שנקבע בצו.
 >ד) בסעיף זה -

 ״השתמש״ - לרבות בהודעה, בשלט, בנייר מכתבים, בכרטיס ביקור,
 באמצעי אלקטרוני או בכל אמצעי אחר:

 ״״תואר״, ״כינוי״ או ״הגדר״ - לרבות קיצורים, ראשי תיבות וכל דבר
 המרמז על תואר, כינוי או הגדר.״

 4. בסעיף 8 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 8

 (1) בסעיף קטן(א^), אחרי ״לקבוע״ יבוא ״בתוספת״:
 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) כל אחד מענפי הפסיכולוגיה המפורטים בתוספת הוא מומחיות
 מוכרת.״

 5. בסעיף 2ו(א) לחוק העיקרי, אחרי ״לפי חוק זה:״.יבוא ״היה הפסיכולוג בעל תואר תיקון סעיף 12
 מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר

 בפנקס״.

 6. בסעיף בו לחוק העיקרי - תיקון סעיף 13

 (1) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בו) יושב ראש המועצה רשאי להשתתף בישיבות ועדת הרישום ותהיה לו
 דעה מייעצת.״;
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 לסעיף 5

 מוצע שבפנקס הפסיכולוגים המתפרסם ומתעדכן
 זה במה שנים, ייכללו נוסף על שמות הפסיכולוגים
 המורשים, גם תואריהם הנוספים כמו ״פסיכולוג מומחה״
 או ״פסיכולוג מומחה-מדריך״. הפנקס משמש, בין
 השאר, למתן מידע לציבור. (ראה לענין זה גם את
 ההגדרה ״פסיכולוג מומחה־, ו״פסיכולוג מומחה-מדריך׳

 שבסעיף ו להצעת החוק).

 לסעיף 6 (פסקאות (י) ו־(3))
 להגברת התיאום בין מועצת הפסיכולוגים וועדת
 הרישום מוצע שיושב ראש המועצה יהיה רשאי לשבת
 בדעה מייעצת בישיבות ועדת הרישום. כמו כן מוצע
 לקבוע מנין חוקי של חברי ועדת הרישום בישיבותיה

 (ועדת הרישום הוגדרה בסעיף ו להצעת החוק).

 הטעם לכך הוא ניסיון למנוע את הטעיית המטופל
 הפוטנציאלי אשר עלול לחשוב שלבעל המקצוע יש
 כשירויות שלמעשה אין לו. לגבי פסיכולוגים נקבע הסדר
 דומה בתקנות הפסיכולוגים (פרסומת), התשל״ט-9ד19;

 מוצע לכלול הוראה זו בחקיקה ראשית.
 הסעיף המוצע כולל, בין השאר, מתן סמכות לשר
 לקבוע בצו, איסור על שימוש בתואר בפסיכולוגיה
 שהוענק על ידי מוסד מסוים. זאת לנובח התופעה של
 הקמת סניפים ושלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו״ל
 שאינן מוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
 והמעניקות תארים על סמך לימודים לא מוכרים, חלקם

 בהתכתבות.
 תסעיף מוצע בעקבות החלטת בית המשפס העליון
 בבג״צ 4120/95 יעקב דפנה נ׳ שר הבריאות (טרם

 פורסם).
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 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״עוד פעם אחת״ יבוא ״ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי
 רצופות לא יתמנה חבר וערה באמור לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ו) שלושה חברי ועדת הרישום ובהם יושב ראש הועדה יהוו מנין חוקי
 לישיבות הועדה.״

 תיקון סעיף 15 7. בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה או בעל תואר בפסיכולוגיה גבוה ממנו,
 שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו ועדת הרישום, ואשר השלים את
 לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, מאחר שהועדה מצאה כי
 ערכו של התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפסקה (1); ובלבד שהשלים
 את לימודיו כאמור, בתוך תקופה שלא עלתה על 3 שנים מיום קביעת תכנית

 הלימודים על ידי ועדת הרישום.״

 תיקון סעיף 33 8. בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) הוזמן להופיע לפני ועדת התלונות או ועדת המשמעת ובלא הצדק סביר לא
 הופיע:״.

 תיקון סעיף 35 9. בסעיף 35 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(ב), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) פסיכולוג שהוא עובד המדינה, וכן עורך דין שהוא עובד המדינה שיוכל
 לשמש גם כתובע בועדת המשמעת.״;

 (2) בסעיף קטן(ד), במקום ״עוד פעם אחת״ יבוא ״ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי
 רצופות לא יתמנה חבר לאחת מהועדות האמורות לתקופה נוספת, במשך חמש שנים

 לפחות״.

 תיקון סעיף ד3 10. בסעיף 37(א) לחוק העיקרי, אחרי ״על אחד״ יבוא "או יותר״.

 לסעיף 9 (פסקה (1)) ולסעיף 11
 סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים בנוסחו היום, שענינו
 ועדת תלונות וועדת משמעת, קובע בסעיף קטן (בץ2)

 לאמור:
 ״(ב) חברי ועדת התלונות יהיו:

 (ו)
 (2) שני עובדי משרד הבריאות שאחד מהם חבר
 לשכת עורכי הדין והוא יהיה התובע מטעם

 הועדה נלהלן - התובע).״
 מוצע לאפשר לכל משפטן שהוא עובד המדינה
 להופיע בועדת תמשמעת בתובע ולא רק למשפטן שהיה
 חבר ועדת תתלונות, וזאת אם הוסמך כאמור בסעיף

 41>ב) החדש, המוצע בסעיף וו להצעת החוק.

י ר ב  ד
 לסעיף 6 (פסקה (2)), סעיף 9 (פסקה (2)) וסעיף 14
 מוצע להבהיר ולקבוע בחוק במפורש שניתן לחזור
 ולמנות תבר ועדת רישום, ועדת תלונות, ועדת משמעת
 וחבר מועצת הפסיכולוגים לתקופת כהונה נוספת ובלבד
 שלאחר בהונה בשתי תקופות מינוי רצופות, תהיה
 הפסקה בכהונתו של שלוש או חמש שנים, כמשך

 קדנציה אחת, לפי הענין.

 לסעיף 8
 מוצע להוסיף לעבירות תמשמעת עבירה נוספת
 והיא כאשר פסיכולוג מוזמן להופיע לפני ועדת התלונות
 או ועדת המשמעת לשם ניהול ההליך המשמעתי

 המתקיים נגדו, ואינו מופיע בלא מתן הצדק סביר.
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 11. בסעיף ד4 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: תיקדן סעיף ו4
 ״(ב) התובע בדיון המשמעתי יהיה היועץ המשפטי של משרד הבריאות, או עורך
 דין עובד המדינה שהוא הסמיך לכף, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו רשאי

 לשמש תובע, אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה לפי נסיבות הענין.״

 12. בסעיף 43(א) לחוק העיקרי - תיקון סעיף 43

 (ו) במקום פסקה (3) יבוא:

(להלן - חוק x1̂) לחוק העונשין, התשל״ז-ד197ג  ״(3) 61קנס כאמור בסעיף (
 העונשין);״;

 (2) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) התליית רישומו בפנקס לתקופה קצובה שלא תעלה על 5 שנים; החליטה
 ועדת המשמעת על התליית הרישום כאמור, רשאית היא להורות מנימוקים
 שיירשמו בהחלטתה, שההתליה תחול רק על חלק מהרישום וכן רשאית היא

 להורות שההתליה, כולה או חלקה, תהא על תנאי לתקופה שתורה;״.

 13. בטעיף 47 לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא: תיקון סעיף 47

 ״(1) שר הבריאות או פסיכולוג מומחה-מדריך שהוא ימנה לבך, והוא יהיה היושב
 ־ראש:״.

 14. בסעיף 49 לחוק העיקרי, במקום ״עוד פעם אחת״ יבוא ״ובלבד שאחרי שתי תקופות תיקון סעיף 49
 מינוי רצופות לא יתמנה חבר המועצה לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות״.

 15. במקום סעיף 53 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 53

 ״עונשין 53. (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף
 61(אץ2) לחוק העונשין:
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 לסעיף 13

 ״ יושב ראש מועצת הפסיכולוגים לפי סעיף 47(1)
 לחוק הוא שר הבריאות או מי שהוא ימבה.

 מוצע שאם השר ימבה יושב ראש, זה יהיה
 פסיכולוג בדרגת מומחה-מדריך (שהיא הדרגה הגבוהה
 ביותר) ולא בעל מקצוע אחר. הדבר מתבצע הלכה

 למעשה ב־15 השנים האחרונות.

 לסעיף 15
 מוצע לנסח מתדש את סעיף העונשין תוך תתאמה
 לתיקונים המוצעים לחוק. תה לשונו של סעיף 53 לחוק,

 בנוסחו היום, שמוצע להחליפו:

 ״עונשין
 53. (א) העושה אחת מאלה, דיני - מאסר שנה אי

 קנם 0,000 ז לירות:
 (1) עובר על הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5

 או 7:

 לסעיף ׳1 ז
 התיקון המוצע בסעיף 11 יאפשר חקירה בתלונה
 על ידי חבר אחד או יותר מחברי ועדת התלונות, לפי
 הצורך; היום, לפי סעיף ד3(א) לחוק, ניתן למנות רק חבר
 אחד לחוקר, דבר המונע גמישות, בגון מצב המצריך

 חקירה על ידי משפטן ופסיכולוג גם יחד,

 לסעיף 12
 סעיף 43 לחוק המוצע ענינו אמצעי המשמעת
 שרשאית ועדת המשמעת להטיל על פסיכולוג שמצאה

 אותו אשם בעבירת משמעת.
 הקנס המוצע בפסקה (ו) מאמץ את הוראות סעיף
 61(אץז) לחוק העונשין •הקובע סמכות לתת קנם עד

 לגובה העומד היום יעל סך 9,600 שקלים חדשים.
 כן מוצע בפסקה (2) להסמיך את ועדת המשמעת
 לקבוע כי ׳עונש של התליית רישום בפנקס יהיה על

 תנאי.

 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשס״א, עמי 449.
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 (ו) עוסק בפסיכולוגיה בניגוד להוראות סעיף 2 או בניגוד
 לאיסור או להגבלה שהוטלו עליו לפי הוראות חוק זה או

 בתקופה שרישומו בפנקס מותלה לפי הוראות חוק זה;

 {2) מעסיק אדם בפעולות שהן עיסוק בפסיכולוגיה, בניגוד
 להוראות סעיף 3;

 (3) נותן טיפול לאדם בדרך של מתן תרופה או הלם חשמלי,
 בניגוד להוראות סעיף 4;

 (4) משתמש בתואר ״פסיכולוג״ או בביטוי או בקיצור כאמור
 בסעיף 5, בניגוד להוראות אותו סעיף או משתמש בתואר,
 בכינוי או בהגדר באמור בסעיף 5א, בניגוד להוראות צו שהוצא

 לפיו; ,

 (5) מגלה מידע כאמור בסעיף 7, בניגוד להוראות אותו סעיף,
 או מגלה, בלא רשות בדין, דבר שנודע לו בתוקף תפקידו לפי
 חוק זה או בישיבה של ועדת הרישום, ועדה רפואית, ועדת

 התלונות או ועדת המשמעת.

 (ב) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנם
 כאמור בסעיף 61(אץו), לחוק העונשין:

 (1) עוסק בפעולה שיוחדה לבעלי מומתיות מוכרת, בניגוד
- להוראות סעיף 9(א) או נותן טיפול בפסיכותרפיה בניגוד

 להוראות סעיף 9(ב);

 (2) משתמש בתואר של מומחיות מוכרת או בביטוי או בקיצור
 כאמור בסעיף 1.0, בניגוד להוראות אותו סעיף:

 (3) אינו מוסר הודעה בניגוד להוראות סעיף 2ו(ב) או לא נותן
 למנהל הפנקס, לפי דרישתו, ידיעה על פי הוראות אותו

 סעיף:

 (4) לא מוסר מידע או מסמך על פי דרישת ועדת הרישום
 בניגוד להוראות סעיף 26.״

 הוספת תוספת 16. אחרי סעיף 58 לחוק העיקרי יבוא:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ג) מי שאינו מקיים הוראה של תקנות לפי חוק
 זה כשנקבע שאי־קיום ההוראה תהיה עבירה, דינו
 כנקבע בתקנות, ובלבד שהעונש לא יעלה על הקבוע

 בסעיף קטן(ב).״

 לסעיפים 4 ו־16
 מוצע להוסיף לחוק תוספת ובה פירוט כל תחומי
 המומחיות בפסיכולוגיה שהכיר בהם השר עד כה:
 התוספת תתעדכן בצו וייווסף בת כל תחום מומחיות

 נוסף בפסיכולוגיה שיכיר בו השר.

 (2) מגלה, ללא רשות כדין, דבר שנודע לו
 בתוקף תפקידו לפי חוק זה או מישיבה של
 ועדת הרישום, ועדה רפואית או ועדת

 המשמעת:
 (3) עוסק בפסיכולוגיה בניגוד לאיסור או
 להגבלה שהוטלו עליו בתוקף הוראות חוק
 זה או בתקופה שהוא מושעה על פי חוק

 זה.
 (ב) העובר על הוראות סעיפים 10,9, 12(ב) או 26,

 דינו - מאסר שישה חודשים או קנס 5,000 לירות.
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 ״תוספת
 (סעיף 8(ב»

 ענפי הפסיכולוגיה שהם מומחיות מוכרת

 ו. פסיכולוגיה קלינית:

 2. פסיכולוגיה חינוכית;

 3. פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית:

 4. פסיכולוגיה שיקומית;

 5. פסיכולוגיה התפתחותית;

 6. פסיכולוגיה רפואית.״

 העעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 53 והוראת שעה), התשס״ב-2002

 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995וי (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף ג
 בסעיף ו בהגדרה ״ועדת העבודה והרווחה״, במקום ״העבודה והרווחה של הכנסת״ יבוא

 ״העבודת הרווחה והבריאות של הכנסת״.

 2. ״ בחוק "העיקרי בסעיף 345 - - תיקון סעיף 345

) סיפה, אחרי ״בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות״ יבוא ״בכפוף 3 x 1 ) ף קטן ) י ע ס ב א ) 
 להוראות סעיף 345א״:

, בסופו יבוא: (2Xבסעיף קטן)(ב) 1 

 ״הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי הפרש רמי ביטוח שסכומו אינו עולה על •9
 שקלים חדשים: הסכום האמור ישתנה לפי שיעור התנודות שחלו בשכר

 הממוצע.״

י ה ס ב ר  ד ב ר

 השאר, כי המקדמות יעודכנו 4 פעמים בשנה (בכל
 רבעון), בהתאם לעדכונו של השכר תממוצע במשק.

 לאור שיעור האינפלציה הנמוך בשנים האחרונות,
 והעדרם של שינויים תכופים בשבר הממוצע, אין צורך
 בעדכון רבעוני של המקדמות, והדבר גורם לטרחה
 מינהלית מיותרת לחלוטין, .המתבטאת בשליתתם של 4

 פנקסי תשלומים במשך השנה והברוכה בעלות רבה.

 סעיף 2 סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשנ״ה-995ו (להלן - החוק),
 קובע את אופן חישוב הכנסתו השנתית של עצמאי,

 לצורך תשלום דמי ביטוח.
- - בסעיף-קטן (ב) בקבעו,..לענין זה, הוראות בדבר
 תשלום מקדמות, ובתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות),
 התשמ״ד-984ו, נקבעו כללים מפורטים תקובעים, בין
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 סייח התשנ״ה, עמי 207.

 הצעות תוק 3122, ב״ת םיון תתשם״ב, 5.6.2002



 הוספת סעיף 5. אחרי סעיף 345 לחוק העיקרי יבוא:
 345א - הוראה

 שעה ״תשלום מקדמות 345א. (א) לענין תשלום מקדמות על חשבון דמי הביטוח, בחישוב
[ השיעורים המופחתים, הסכום המרבי והסכום המזערי, יום העדכון יהיה, ר ך ב ! ת < נ ע  ב

 על אף האמור כהגדרה ״יום העדכון״ שבהגדרה ״השבר הממוצע״ בסעיף
 ו, ב־ ו בינואר של כל שנת מס וכן בכל אחד מהמועדים שבאותה שגת מם,

 במפורט להלן:
 (1) ב־ ו ביולי, אם השכר הממוצע עלה בחודש יולי
 ביותר מ־ס/נ<5 אך לא יותר מ־^סו לעומת השבר הממוצע

 כפי שעודכן בחודש ינואר של אותה שנת מס:

 (2) ב־ ו בחודש של החודש הראשון מבין החודשים
 אפריל, יולי ואוקטובר, אם עלה השכר הממוצע בחורשים
 אלה ביותר מ־־0%ו לעומת השבר הממוצע כפי שעודכן

 בחודש ינואר של אותה שנת המם.

 לענין זה -

 ״מקדמות על חשבון רמי הביטוח־ - כמשמעותן בסעיף 545;

 ״הסכום המרבי והסכום המזערי״ - כמשמעותם בהוראות שנקבעו לפי
 סעיפים 545 ו־349 ובלוח י״א;

 ״שיעורים מופחתים״ - כמשמעותם בהוראות שנקבעו לפי סעיף ו34.

 (ב) עלה המדד בשנת מס בשיעור העולה על 20%, רשאי השר
 באישור ועדת העבודה והרווחה לקבוע שיטת עדכון לשכר הממוצע

 השונה מהאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) סעיף זה יחול בתקופה שמיום ו׳ בטבת התשם״א(ו בינואר ו200)
".(5ZOD בדצמבר )ועד ליום ל׳ בכסלו התשם״ו 31 

 תחילה ותחולה 4. תחילתו של סעיף ו ביום ו׳ בטבת התשס״א (ו בינואר 2001) (להלן - יום התחילה),
 והוא יחול על מקדמות המשולמות בעד יום התחילה ואילך.

ר ב ס  ה

 2. השבר הממוצע עלה ביותר מ־0%ו באחר
 מהחודשים הראשונים של בל רבעון (אפריל, יולי

 ואוקטובר).
 עוד מוצע לקבוע כי המוסד ׳'א יגבה הפרש דמי
 ביטוח שאינו עולה על 90 ש״ח, באשר התמורה
 המתקבלת מגביה של הפרשים זעומים אלה אינה

 מצדיקה את העלות המינהלית הכרוכה בגבייתם.

י ר ב  ד

 סעיף ג מוצע לקבוע בהוראת שעה לשנתיים, כי
 השכר הממוצע לענין תשלום המקדמות
 יעודכן, בכלל, רק בראשיתה של השנה, בעקבות זאת

 יישלת רק פנקס תשלומים אתר.
 במהלך שנת המם יבוצעו עדכונים נוספים רק אס

 התקיימו אחד או יותר מהתנאים האלה:
 1. השכר הממוצע עלה בייתר מ־5% עד חודש יולי.
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