
 פרק ב': המוסד לביטוח לאומי 
 ]י'[ 

 

 כלליות  הוראותימן א': ס

 

 יסודות  .8

[199  ] 

 )א( המוסד לביטוח לאומי הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.  

היא   המוסד  של  והמבצעת  המנהלת  הרשות  המועצה;  היא  המוסד  של  העליונה  הרשות  )ב( 
 המינהלה. 

וחשבון וכל    לפיקוחו הכללי של השר, והמינהלה חייבת להגיש לשר כל דין)ג( המוסד יעמוד  
 תעודה או פנקס שידרוש. 

בסעיף   כאמור  המדינה  מבקר  של  לביקורתו  יעמוד  המוסד  המדינה,  6)9)ד(  מבקר  לחוק   )
פעולות    1958-תשי"ח על  שלו  וחשבון  הדין  של  עותק  יגיש  המדינה  ומבקר  משולב[,  ]נוסח 

 לחוק האמור.  15, נוסף לאלה שיש להגיש להם דין וחשבון לפי סעיף  המוסד לשר ולמועצה

 

 1הטבות סוציאליות . 9

[200 ] 

המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין    2)א(
או   הממשלה  בשם  ליתן  רשאי  הממשלה,  דעת  על  השר  שקבע  ציבורי  גוף  לבין  או  הממשלה 

הציב סוציאליות  הגוף  הטבות  מהם,  לסוגים  או  המדינה  תושבי  לכלל  קבע,  בדרך  שלא  ורי, 
 שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר. 

)ב( אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות,  
 הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן )א(. 

 

 3ערעור . 10

 א[ 200]

סעיף  קבי לפי  שנערך  הסכם  מכוח  נכות  דרגת  של  סעיף  9עה  מכוח  או  ניתנת    387,  י"ג,  פרק  או 
ניתן לערעור   לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין 
לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו,  

 את שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא. או מ

 

 סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה 

 

 

" 2002-, ר' הוראת שעה בהערות מבוא "חוק ההסדרים במשק המדינה, התשס"ב31.12.02-1.3.02לתקופה    -  9ס'   . 1
 לענין ערך נקודת קצבה. 

: בתקופה שעד הקמתה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הקבועה של  213עפ"י הוראת שעה בת'    -)א(  9סעיף   .  2
ושלוש, העשרים  סעיף    הכנסת  של  "9בסופו  יבוא:  של  )א(  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  הוקמה  לא  עוד  כל 

 הכנסת, תהיה התייעצות לפי סעיף קטן זה עם ועדת הכספים של הכנסת, במקום עם הוועדה האמורה".

 ".387" בא "סעיף 374, במקום "סעיף 1.10.95, ת"ת 26ב"ת  - 10ס'  . 3



 הרכב המועצה וכהונתה . 11

[201 ] 

)א( הרכב המועצה, דרך הקמתה ותנאי הפסקת החברות בה ייקבעו לאחר התייעצות עם ועדת  
 העבודה והרווחה. 

 שנים. )ב( תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע 

 

 תפקידי המועצה   .12

[202  ] 

 -המועצה  

 ( תפקח על פעולות המוסד והנהלתו; 1)

 א';17וסעיף   )א(11תייעץ לשר בבואו להתקין תקנות, חוץ מתקנות לפי סעיף  4(2)

 ( רשאית להמליץ לפני השר על התקנת תקנות; 3)

 ( תמלא כל תפקיד אחר המוטל עליה בחוק זה. 4)

 

 המועצהועדות  . 13

[203 ] 

להן   ולהעביר  חבריה,  מבין  שלא  או  חבריה  מבין  ועדות,  למנות  רשאית  המועצה  )א( 
 מסמכויותיה. 

חוק לפי  הקיימים  מענפי הביטוח  ענף  לכל  של    )ב( המועצה תמנה,  למנהל  ועדה שתייעץ  זה, 
 אותו ענף. 

 

 יו"ר המועצה וסגנו . 14

[204 ] 

 תבחר בסגן יושב ראש.השר יהיה יושב ראש המועצה; המועצה 

 

 הועדה לביטוח אבטלה  . 15

 א[ 204]

 )א( 

)להלן  1) אבטלה  לביטוח  מיוחדת  ציבורית  ועדה  ימנה  השר  לביטוח   -(  אבטלה(,    הועדה 
 והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה. 

כאמור  2) והמעבידים  העובדים  ארגוני  נציגי  מתוך  יהיו  אבטלה  לביטוח  הועדה  חברי   )
 שירות התעסוקה. עיף קטן )ב(, עובדי משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר, ונציגיבס

חברי  3) ממספר  שלישים  שני  שווה,  במספר  יהוו,  והמעבידים  העובדים  ארגוני  נציגי   )
 הועדה לביטוח אבטלה. 

 

 א".17"וסעיף , נוספה הסייפא: 1.9.00, ת"ת 39בת'  -( 2)12ס'  . 4



העובדים  )ב(   ארגוני  המלצת  לפי  יתמנו  אבטלה  לביטוח  בועדה  והמעבידים  העובדים  נציגי 
 מעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר.וארגוני ה 

 )ג( תקופת כהונתה של הועדה לביטוח אבטלה תהיה ארבע שנים. 

 -)ד( הועדה לביטוח אבטלה מוסמכת 

 ( לייעץ לשר בהתוויית המדיניות של ביטוח אבטלה;1)

 ( לייעץ לשר בהתקנת תקנות הנוגעות לביטוח אבטלה; 2)

 האבטלה; ( לאשר את תקציב ענף ביטוח 3)

 ( לפקח על פעולות ביטוח האבטלה; 4)

 ( למלא כל תפקיד אחר לפי פרק ז' שיטיל עליה השר. 5)

)ה( סמכויות הועדה לביטוח אבטלה, בכל הענינים האמורים בסעיף קטן )ד(, אינן נתונות בידי  
המועצה, ואולם אם במסגרת פרק ז' הטיל השר על הועדה לביטוח אבטלה תפקיד הנוגע גם  

 .13ביטוח אחרים, יהא דינה, בכל הנוגע לאותו תפקיד, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף  לענפי

חבריה,   מבין  שלא  או  חבריה  מבין  משנה,  ועדות  למנות  רשאית  אבטלה  לביטוח  הועדה  )ו( 
 ולהעביר להן מסמכויותיה.

 

 הועדה לענין שירות מילואים . 16

 ב[ 204]

 )א( 

ועדה  1) ימנה  )להלן  ( השר  מילואים  לענין שירות  שירות    הועדה  -ציבורית מיוחדת  לענין 
 הועדה.  מילואים(, והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש

שר האוצר,    ( חברי הועדה לענין שירות מילואים יהיו נציג אחד של השר, נציג אחד של2)
 ובדים עצמאיים. נציג אחד של שר הבטחון, נציגי עובדים, נציגי מעבידים ונציגי ע 

עם ארגון העובדים   ( נציגי העובדים בועדה לענין שירות מילואים יתמנו לאחר התייעצות3)
לאחר   יתמנו  מעבידים  נציגי  עובדים;  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  הארצי 

ונוגעים בדבר; נציגי    התייעצות עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים
העצמ ארגונים  העובדים  עם  התייעצות  לאחר  יתמנו  מילואים  שירות  לענין  בועדה  איים 

 עובדים עצמאיים. שלדעת השר הם מייצגים

נציגי   שהם  מילואים  שירות  לענין  הועדה  חברי  מספר  את  ברשומות  בהודעה  יקבע  השר  )ב( 
כמספר  עובדים, נציגי מעבידים ונציגי עובדים עצמאיים, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה  

 נציגי המעבידים. 

 שנים.  ג( תקופת כהונתה של הועדה לענין שירות מילואים תהיה ארבע)

 -הועדה לענין שירות מילואים מוסמכת, לענין הנושאים שבפרק י"ב   )ד(

 ( לייעץ לשר בהתוויית המדיניות; 1)

 ( לייעץ לשר בהתקנת תקנות;2)

 ( לפקח על ביצוע הוראות הפרק;3)

 ד אחר שיטיל עליה השר. ( למלא כל תפקי4)



)ה( סמכויות הועדה לענין שירות מילואים בכל הענינים האמורים בסעיף קטן )ד( אינן נתונות  
הנוגע   בכל  דינה,  יהא  המוסד  של  ביטוח  לענפי  גם  הנוגעים  בענינים  ואולם  המועצה,  בידי 

 . 13לאותו ענין, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף 

מילו שירות  לענין  הועדה  מבין  )ו(  שלא  או  חבריה  מבין  משנה,  ועדות  למנות  רשאית  אים 
 חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה. 

 

 נוהל . 17

[205  ] 

לענין שירות מילואים, יקבעו את סדרי דיוניהן   והועדה  ועדותיה, הועדה לביטוח אבטלה  המועצה, 
 ועבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות. 

 

 5גמול והחזר הוצאות  א.  17

ועצה או חבר ועדה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו  חבר המ  (א)
בישיבת   השתתפות  בעבור  גמול  המוסד  מאת  לקבל  זכאי  בועדה,  או  במועצה  מייצג  הוא 
המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן )ג( ובלבד שאינו מקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור  

 ההשתתפות.

זכאי לקבל    חבר המועצה או חבר  (ב) )א(,  לפי הוראות סעיף קטן  לגמול  זכאי  הועדה שאינו 
מהמוסד החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או הועדה לפי הוראות  

 סעיף קטן )ג(, ובלבד שאינו מקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

של הכנסת,    השר, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות  6(ג)
לחבר   או  המועצה  לחבר  הוצאות  והחזר  גמול  המוסד  ישלם  שלפיהם  ותנאים  כללים  יקבע 

 )ב( ואת שיעוריהם. -ועדה בהתאם להוראות סעיפים קטנים )א( ו

 -בסעיף זה   (ד)

מתוקצב"   גוף  ו"עובד  המדינה"  בסעיף    -"עובד  התקציב,    32כהגדרתם  יסודות  לחוק 
 ; 1985-התשמ"ה

וכן ועדה ציבורית שמונתה לפי הוראות סעיפים    13ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף    -"ועדה"  
 לרבות ועדות משנה שמונו לפי סעיפים אלה.  16או   15

 

 . המינהלה 18

[206  ] 

)להלן    7)א( של המוסד  יהיו המנהל הכללי    הסגנים ,  מנהל המוסד(, המשנה  -חברי המינהלה 
 והחשב. 

 )ב( מנהל המוסד יהיה יושב ראש המינהלה. 

 )ג( המינהלה רשאית לאצול מסמכויותיה לחבר מחבריה. 

 

 

 , בנוסח דלעיל. 1.9.00, ת"ת 39נוסף בת'  -א' 17ס'  . 5
 ר' תקנות הביטוח הלאומי )כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה(. -א)ג( 17ס'  . 6
 , במקום "המשנה והסגנים" בא "המשנה, הסגנים והחשב". 1.1.03, ת"ת 60בת'  -)א( 18ס'  . 7



 קיום סמכויות . 19

[207  ] 

ה  של  אבטלה,  לביטוח  הועדה  של  מועדותיה,  ועדה  של  המועצה,  של  שירות  קיומן  לענין  ועדה 
מילואים או של המינהלה, ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה  

 ליקוי במינויו. 

 

 סימן ג': המנגנון 

 

 המנהל, המשנה והסגנים . 20

[208  ] 

המוסד,   עובדי  נתונים  יהיו  שלמרותו  המוסד  מנהל  את  ימנה  המועצה,  עם  שהתייעץ  לאחר  השר, 
 א, באותה דרך, למנות לו משנה וסגנים. ורשאי הו

 

 מנהלים של ענפי ביטוח   . 21

[209 ] 

 השר, לאחר שהתייעץ עם מנהל המוסד, ימנה מנהל לכל אחד מענפי הביטוח שהם נושא חוק זה. 

 

 עובדים אחרים  . 22

[210  ] 

)א( במסגרת התקן שאישר השר תמנה המינהלה את יתר עובדי המוסד ותקבע את תפקידיהם  
שלוסמ האקטואר  את  להוציא  לסעיף    כויותיהם,  בהתאם  שיתמנה  מנהלי  24המוסד,  ואת   ,

 .23הסניפים, שיתמנו בהתאם לסעיף 

)ב( מינוים של עובדי המוסד לפי סעיף זה יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה,  
כתנאי   יהיו  המוסד  עובדי  של  עבודתם  ותנאי  מחייבם,  שהענין  עובדי  בשינויים  של  העבודה 

 המדינה. 

 

 סניפים . 23

[211  ] 

השר רשאי לקבוע הוראות בדבר פתיחת סניפים של המוסד ובדבר קביעת תחום פעולתם וסמכותם  
 ומינוי מנהליהם. 

 

 8: החשב 1סימן ג'

 

 9החשב  א.  23

   -על אף הוראות חוק זה 

 

 בנוסח דלעיל. 1.1.03, ת"ת 60נוסף בת'  - 1סימן ג' . 8
 . 60בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת'  1.1.03, ת"ת 60נוסף בת'  -א' 23ס'  . 9



ויהיה  1) האוצר  במשרד  הכללי  החשב  בידי  ימונה  המוסד  חשב  אין  (  האוצר;  משרד  עובד 
 ; 1959-בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

 ( הממונה על חשב המוסד יהיה החשב הכללי בלבד; 2)

( המוסד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב המוסד;  3)
בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות    אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מן הצורך 

 כאמור לפי כל דין. 

 

 סימן ד': האקטואר 

 

 האקטואר . 24

[223 ] 

 )א( השר ימנה את האקטואר של המוסד בהתייעצות עם המועצה. 

)א(,  31)ב( נוסף לדין וחשבון האקטוארי, שיצורף לדין וחשבון הכספי השנתי בהתאם לסעיף  
ולמועצה דין וחשבון אקטוארי מלא עם תום כל שלוש שנות    יגיש האקטואר של המוסד לשר

 כספים. 

וחשבון    10(1)ב דין  הגשת  אופן  על  המוסד  של  לאקטואר  יורה  השר,  בהסכמת  האוצר,  שר 
וכן   לעריכתו,  וכללים  פירוטו  מידת  תוכנו,  מתכונתו,  לרבות  זה,  סעיף  לפי  מלא  אקטוארי 

והכ אליו,  לצרף  שיש  והביאורים  ההצהרות  וחשבון  מתכונת  דין  עריכת  למתכונת  בהתאם  ל 
דין וחשבון    -אקטוארי מלא במוסדות ביטחון סוציאלי בעולם, בשינויים המחויבים )בחוק זה 

 אקטוארי מלא(. 

)ג( בפעולתו המקצועית לא יהיה האקטואר כפוף להוראות, והמינהלה חייבת להגיש לו את כל  
 המקצועיות. העזרה הדרושה לביצוע חובותיו 

 

 סימן ה': כספים ומשק 

 

 הצעת תקציב  . 25

[212 ] 

אותה   ותגיש  למוסד  שנתי  תקציב  הצעת  המועצה,  שקבעה  לתאריך  תכין,  המינהלה  )א( 
להגיש תקציב לתקופה   בנסיבות מיוחדות באישור המועצה,  למועצה, אך רשאית המינהלה, 

 ציב(. תק -הקצרה משנה וכן תקציב מילואים )לכל אחד מאלה ייקרא 

בצירוף   השר,  של  לאישורו  אותה  ותעביר  התקציב  בהצעת  תדון  המועצה  ערותיה  ה )ב( 
העבודה   לועדת  יומצא  וההמלצות  ההערות  ושל  התקציב  הצעת  של  העתק  והמלצותיה; 

 והרווחה. 

 

 

 .114להערות מבוא לת'  140ר' הוראת מעבר בסעיף . , בנוסח דלעיל15.7.09, ת"ת 114נוסף בת'   - (1)ב24ס'  . 10



 אישור התקציב  . 26

[213 ] 

בשינויים   או  שהוצע  כפי  התקציב  את  לאשר  במינהלה,  בירור  לאחר  רשאי,  לשהשר  נכון;  ימצא 
 התקציב המאושר ייחתם ביד השר וביד מנהל המוסד ויפורסם בדרך שיורה השר. 

 

 אחריות להנהלת חשבונות . 27

[214 ] 

 המינהלה אחראית להנהלה סדירה ויעילה של חשבונות המוסד. 

 

 חשבונות ענפי הביטוח  . 28

[215 ] 

ביטוח השונים לפי  כל סכום שמשלמים למוסד כדמי ביטוח ייזקף לזכות חשבונות ענפי ה  )א(
מלואם יזקפו לזכות  ביחס שיעורי דמי הביטוח הקבועים בלוח י', ואם לא שולמו דמי הביטוח  

 חשבונות ענפי הביטוח את הסכומים היחסיים. 

נפרד; המוסד, בהסכמת ועדת הכספים של המועצה, יהיה  לכל ענף ביטוח יתנהל חשבון    11)ב(
 ן ענף ביטוח אחד לחשבון ענף ביטוח אחר. או חובה, מחשבו סעיף, זכות  רשאי להעביר

 )נמחק(.  12)ג(

ענפי   של  החשבונות  בין  יחולקו  השונים  הביטוח  לענפי  והמשותפות  הכלליות  ההוצאות  )ד( 
של   האקטואר  של  דעתו  חוות  קבלת  לאחר  המועצה  עליהם  שהמליצה  כללים  לפי  הביטוח 

 המוסד ובאישור השר. 

 

 13הוראה מיוחדת  א. 28

( היה בחשבון ענף ביטוח  1999בינואר    1, הסכום שביום י"ג בטבת התשנ"ט )28האמור בסעיף  על אף  
שירות מילואים ייזקף, ביום האמור, לחשבון ענף ביטוח אבטלה; לענין סעיף זה, "ענף ביטוח שירות  

ו'  -מילואים"   בפרק  התשכ"ח   4כמשמעותו  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  כנוסחו    , 1968-לחוק 
 (. 1994בדצמבר  31כ"ח בטבת התשנ"ה ) ביום

 

  14הוראת שעה  ב.28

סעיפים   הוראות  אף  )33-ו  28על  התש"ס  בטבת  כ"ג  שמיום  בתקופה  יום  2000בינואר    1,  ועד  ט'  ( 
   -, יחולו הוראות אלה לענין ענף ביטוח אבטלה (2014בדצמבר  31בטבת התשע"ה )

 

לתיקון    -)ב(  28בס'   . 11 מבוא  הערות  ר'    ועדת  בהסכמת,  המוסד;  נפרד"  בא: "  יועבר  ולא  נפרד "  במקום  -  165ת"ת 
 נמחקה. -" ובאישור השר.  המועצה בהסכמת  אלא "  והסיפה", להעביר  רשאי יהיה, המועצה של הכספים

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, לא יועבר  נוסחו: ")ג( שזה  28נמחק ס"ק    -  165ת"ת ר' הערות מבוא לתיקון    -  165בת'   . 12
 " סעיף זכות מחשבון ענף ביטוח נכות לחשבון ענף ביטוח אחר.

 . , בנוסח דלעיל1.1.99, ת"ת 34נוסף בת'  -א' 28ס'  . 13
 . , בנוסח דלעיל1.1.2000, ת"ת 37נוסף בת'  -ב 28ס'  . 14

ת"ת  48בת'    -ריישא    -ב  28ס'   "כ1.7.02,  במקום  בריישא   ,( התשס"ג  בטבת  בטבת  2002בדצמבר    31"ו  "י'  בא   ")
 .48(". ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת'  2006בדצמבר  31התשס"ז )

 (".2009בדצמבר   31(" בא "י"ד בטבת התש"ע )2006בדצמבר  31, במקום "י' בטבת התשס"ז )1.1.07, ת"ת 104בת' 
  31(" בא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב )2009בדצמבר    31), במקום "ועד יום י"ד בטבת התש"ע  1.1.10, ת"ת  114בת'  

 (".2011בדצמבר 
" 1.1.11ת"ת    124בת'   במקום   ,  ( התשע"ב  בטבת  " 2011בדצמבר    31ה'  בא   ")  ( התשע"ה  בטבת  בדצמבר    31ט' 
2014 .") 



ביטוח אבטלה, ייזקף באותו חודש הסכום  ( ראה המוסד כי בחודש מסוים צפוי גירעון בענף  1)
 החסר הצפוי מחשבון ענף ביטוח ילדים, בהתאם לאומדן הגירעון לאותו חודש; 

, ייערך חשבון סופי של הגירעון בענף ביטוח אבטלה  31( עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף  2)
או ילדים  ביטוח  ענף  פורסם המאזן, והיתרה תועבר מחשבון  תוחזר    בשנת הכספים שלגביה 

 לענף זה, לפי הענין; 

זה, "אומדן הגירעון"    15(3) ביטוח    -לענין סעיף קטן  ענף  ההפרש שבין אומדן סכום הוצאות 
אבטלה הצפויות בחודש מסוים, לבין אומדן סכום התקבולים הצפויים מדמי ביטוח אבטלה  

סד בעד  באותו חודש, לרבות סכום השווה לחלק היחסי מהסכומים שאוצר המדינה שילם למו 
 , המחושב לפי אומדן התקבולים לענף ביטוח אבטלה; (1)ג32אותו חודש לפי סעיף 

 

 אבטלה  לתשלום הענקת חשבון מיוחד  .29

 א[ 215]

, תשולם מחשבון מיוחד על פי הקצבה מיוחדת של ענף ביטוח אבטלה,  178הענקת אבטלה, לפי סעיף  
 שתיקבע באישור ועדת העבודה והרווחה. 

 

 התעסוקה שירות אותשיפוי הוצ .30

 ב[ 215]

 )א( המוסד ישפה את שירות התעסוקה על כל הוצאה שהוציא במסגרת תפקידיו לפי פרק ז'.

 )ב( כל הוצאה כאמור תיזקף על חשבון ענף ביטוח אבטלה.

 )ג( סכומי ההוצאה ודרכי השיפוי ייקבעו בהסכם שייערך בין המוסד לבין שירות התעסוקה. 

 

 כספימאזן ודו"ח  . 31

[216 ] 

וחשבון   ודין  מאזן  ולשר  למועצה  המינהלה  תגיש  כספים  שנת  מתום  חודשים  ששה  תוך  )א( 
 כספי שאליו יצורף דין וחשבון של האקטואר של המוסד. 

 )ב( המאזן והדין וחשבון הכספי יפורסמו בדרך שיורה השר.

 )ג( שנת הכספים של המוסד תהיה כשנת הכספים של המדינה. 

 

 הקצבות אוצר המדינה למוסד . 32

[217 ] 

להלן,  כספים  שנת  לכל ,  למוסד  יקציב  המדינה  אוצר  16)א( כמפורט  לשיעור  השווה    סכום 
  המדינה   אוצר   ומתשלומי'  י  בלוח  כקבוע  השונים  הביטוח  ענפי  בכל  המוסד  שגבה  מהתקבולים

 

)1.7.02, ת"ת  48בת'    -(  3ב)28ס'   . 15 בפסקה  "סעיף  3,  "סעיף  339( במקום  בא  ר'  1)ג32"  בהערות    הוראות(".  תחולה 
 . 48מבוא לת' 

  187כפי שתוקנו גם בת'    165מבוא בת'    הערות ר'    -  2017-ו  2016והוראות לשנת  . ת"ת  165)א( הוחלף בת'  32ס"ק   . 16
 .2019עד  2017לגבי השנים 

בשנת    193בתיקון    .51.42  לשיעוראחוזים    49-הוחלף השיעור מ  1.1.20, ת"ת  187בת'   כי  יהיה    2017נקבע  השיעור 
יהיה השיעור כנקוב    1.1.20-והחל מ  53.57%השיעור יהיה    2019, בשנת  50.94%יהיה השיעור    2018, בשנת  50.58%

 ונקבעו השיעורים דלעיל.  1.3.18, ת"ת 200כל התיקונים האלה בוטלו בת'  לעיל.
 51.94-ווה ל"סכום השווה לשיעור כמפורט להלן" את המילים "סכום הש החליפו המילים:  1.3.18, ת"ת  200בת'  

 ( בנוסח דלעיל. 3( עד )1אחוזים", ובהתאם, הוספו בסוף ס"ק )א( סעיפי משנה )



 רשאי,  האוצר  שר  ובהסכמת  הכנסת  של  הכספים  ועדת  באישור,  השר(;  1ג )  קטן  סעיף  לפי
 . זה קטן בסעיף הקבוע השיעור את  לשנות

 אחוזים; 57.16  - 2018( בשנת 1)

 אחוזים; 55.96  - 2019( בשנת 2)

 ;אחוזים 55.74  - 2020( בשנת 3)

 ; אחוזים 57.26  - 2021 בשנת 17(4)

 ; אחוזים 53.89  - 2022 בשנת (5)

 ; אחוזים 58.67  - 2023 בשנת (6)

 ;אחוזים 61.12 -  ואילך 2024 בשנת (7)

 )בוטל(.  18)ב(

 )בוטל(.  19)ג(

  20(1)ג

 

ת"ת  202בת'   )א()  1.1.18,  קטנים  בסעיפים  השיעורים  )1עודכנו  עד  קטנים  3(  סעיפים  והוספו  דלעיל,  לשיעורים   )
 ( בנוסח דלעיל. 5)-( ו4)א()

 היה:   165שהוחלף בתיקון הנוסח 

בלוח ב' יקציב אוצר המדינה למוסד, לכל שנת כספים, סכום השווה לצירוף    הנקוביםים  )א( בהתאם לשיעור "
 אלה:  כל

אחוזים מתקבולי המוסד באותה שנת כספים מדמי ביטוח זקנה ושאירים ומתשלומי אוצר המדינה לענף (  1) 
 ;( 1קטן )ג זקנה ושאירים לפי סעיף 

 (; 1קטן )ג אחוזים מתקבולים כאמור מדמי ביטוח ילדים ומתשלומי אוצר המדינה לענף ילדים לפי סעיף (  2) 

טוח נכות ומתשלומי אוצר המדינה לענף נכות לפי סעיף ( מדמי בי 1( אחוזים מתקבולים כאמור בפסקה ) 3) 
 "(. 1קטן )ג 

 )א( כך: 32עד להחלפתו תוקן ס' 
ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת'  .  ("1" בא "סעיף קטן )ג339, במקום "סעיף  1.7.02, ת"ת  48בת'    -(  1)א()32ס'  
48 ;) 
 ; 54הוראת תחולה בהערות מבוא לת'  ל". ר', במקום "שניים" בא "כ1.9.02, ת"ת 54בת'  -ריישא  -)א( 32ס' 
הוראות תחולה בהערות מבוא לת'  (". ר'  1" בא "סעיף קטן )ג339, במקום "סעיף  1.7.02, ת"ת  48בת'    -(  1)א()32ס'  
48; 
הוראות תחולה בהערות מבוא לת'  (". ר'  1" בא "סעיף קטן )ג339, במקום "סעיף  1.7.02, ת"ת  48בת'    -(  2)א()32ס'  
48; 
 . 54, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 1.9.02, ת"ת 54נוסף בת'  -( 3)א()32ס' 

( דלעיל. עד לשינוי היה  7( עד )4( בפסקאות משנה )5)-( ו4הוחלפו פסקאות משנה ) 1.1.22, ת"ת 227בת'  -( 4)א()32ס'  . 17
 ( כדלקמן: 5)-ו (4נוסח פסקאות משנה )

 אחוזים;   56.04 - 2023עד  2021( בשנים 4)"

 "אחוזים.  57.04 -ואילך  2024( בשנים 5)
 . הנוסח הקודם היה: 165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ב( בוטל בת' 32ס'  . 18

של" בשיעור  דרישתו,  פי  על  את המוסד,  ישפה  גמלאות    50%  )ב( אוצר המדינה  למתן  שהוציא  הוצאה  מכל 
 " (.1984באפריל  1שהיו נכים קודמים ערב יום כ"ח באדר ב' התשמ"ד )לנכים 

 . הנוסח הקודם היה: 165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ג( בוטל בת' 32ס'  . 19

לתושבי  " סיעוד  גמלאות  למתן  שהוציא  ההוצאות  על  דרישתו,  פי  על  המוסד,  את  ישפה  המדינה  אוצר  )ג( 
 " .223שבסעיף ( להגדרת "מבוטח" 4ישראל לפי פסקה )

 . 48, בנוסח דלעיל. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 1.7.02, ת"ת 48נוסף בת'  -( 1)ג32ס'  . 20
לתקופה  79בת'    -(  1()1)ג32ס'    ,1.3.05-30.6.05" במקום  )א(,  קטן  בסעיף   ,6.41%" בא  )ב(  6.94%"  קטן  ובסעיף   "

 .79)ב( להערות מבוא לת' 4ר' בסעיף  -". הוראת תחולה 5.82" בא "5.32%במקום "
 .79)ג(, )ד( בהערות מבוא לת'  4ר' הוראת שעה והוראות תחולה בסעיף  - 31.12.05ועד  1.7.05לתקופה מיום 
 . 79)ב( בהערות מבוא לת' -( ו1)א()5ר' הוראת שעה והוראות תחולה בסעיף  - 31.12.06ועד  1.1.06לתקופה מיום 
 . 79)ב( להערות מבוא לת' -( ו1)א()6ר' הוראת שעה והוראות תחולה בסעיף  - 31.12.07ועד  1.1.07לתקופה מיום 
 . 79)ב( להערות מבוא לת' -( ו1)א()7ת תחולה בסעיף ר' הוראת שעה והוראו  - 31.12.08ועד  1.1.08לתקופה מיום 
 . 79)א( להערות מבוא לת' 3-( ו1)2ר' סעיף  -הסכומים דלעיל  ואילך 1.1.09לתקופה מיום 



, יקציב אוצר המדינה למוסד, מדי חודש, סכום לפי סעיף קטן )א(נוסף על ההקצבות    21(1)
 השווה לצירופם של שני אלה:

מסך כל התקבולים שגבה המוסד ממעבידים בחודש שלגביו    7.10%-)א( סכום השווה ל
 מחושב התשלום; 

עצמאיים בחודש מסך כל התקבולים שגבה המוסד מעובדים    5.65%-)ב( סכום השווה ל
 שלגביו מחושב התשלום; 

בין ענפי הביטוח השונים הסכומים האמורים בסעיף קטן זה ובסעיף קטן )א( יחולקו  
 כאמור בלוח י';

 כל התקבולים שגבה המוסד לפי הוראות חוק זה. -( לענין סעיף קטן זה, "תקבולים"  2)

מענק אשפוז לפי הוראות    אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות שהוציא למתן  22(2)ג
   .1לוח ב' 

 )נמחק(.  23(3)ג

 )נמחק(.  24)ד(

 )נמחק(.  25)ה(

 )ו( אופן תשלום ההקצבה ייקבע בהסכם, בין המוסד לבין השר, שיאושר על ידי שר האוצר.

  26)ז(

 : אלה בסכומים, כספים שנת בכל, המוסד את ישפה  המדינה אוצר (1)

 

 ". 7.75%" בא "7.92%, במקום "1.4.11, ת"ת 124בת' 
 . 143רות מבוא לת' ". ר' הוראות תחילה, תחולה ושעה בהע7.10%" 1.1.15-, החל מ" בא7.75%, במקום "143בת' 
של השיעור  א  149בת'   התחולה  לשנת    1.1.16-ל  7.10%נדחתה  שיעור  קביעת  הוראות  2015-ו  2014,  2013תוך  ר'   .

 . 148כפי שעודכנו בת'  143תחילה, תחולה ושעה בהערות מבוא לת' 
היה  הקודם  הנוסח  ("  א)  ןקט  סעיף  לפי"  במקום. ברישה,  165. ת"ת ר' הערות מבוא בת'  165( תוקן בת'  1()1)ג32ס'   .21

(  א)  קטן   ובסעיף  זה  קטן  בסעיף  האמורים  הסכומים"במקום  ,  ובסיפה("  ג)  עד(  א)   קטנים  סעיפים  לפי  והשיפויים"
 ."יחולק  האמור הסכום"היה הקודם הנוסח  " יחולקו

 : , בנוסח 1.1.07, ת"ת 90נוסף בת'  -( 2)ג32ס'  . 22

, בסכום  1ההוצאות שהוציא למתן מענק אשפוז לפי הוראות לוח ב'אוצר המדינה ישפה את המוסד על  (  2")ג
 ." 1מיליון שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מעת לעת, בשיעור העדכון כהגדרתו בלוח ב' 151.6-השווה ל

מיליון שקלים חדשים" וכן נוספה הסייפא המתחילה    237.5מיליון שקלים חדשים" בא "  151.6, במקום "138בת'  
 במילים "ובשיעור שיוסכם..." 

 .138בהערות מבוא לת'  5-ו  4, 3ר' האמור בסעיפים   -לענין עדכון סכומים, תחילה, תחולה והוראות שעה 
בתיקון  165בת'   הערות מבוא  ר'  ת"ת   ,165" נוסחה:  שזה  נמחקה הסיפה  ל,  מיליון שקלים    237.5-בסכום השווה 

ובשיעור שיוסכם בין שר האוצר לבין    1בשיעור העדכון כהגדרתו בלוח ב'  חדשים; הסכום האמור יעודכן מעת לעת, 
 המוסד בהתחשב בגידול שחל במספר מענקי האשפוז ששילם המוסד, לעומת השנה הקודמת."

 זה:  , בנוסח 1.1.08, ת"ת 104ת' נוסף ב - (3)ג32ס'  . 23

בסעיף  (  3")ג כאמור  ביטוח  דמי  מתשלום  הפטור  ביטול  בשל  המוסד  שגבה   )א( 351תקבולים 
)ב(, לא  371( וכן תקבולים שגבה לפי הוראות סעיף  2008בינואר    1)ה( כנוסחו ערב יום כ"ג בטבת התשס"ח )-ו

 "(.1)ג-ייחשבו כתקבולים לעניין סעיפים קטנים )א( ו
 . 1.1.2010וראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי החל ביום ה

 (.2)ג32נמחק ס'  - 165, ת"ת ר' הערות מבוא בת'  165בת' 
 . נוסחו היה: 165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ד( נמחק בת' 32ס'  . 24

ו")ד(   )א(  יע-על אף הוראות סעיפים קטנים  זו בחוק  )ב( לא  על הסכום שנקבע למטרה  לה סך כל ההקצבה 
הרשות   מההקצבה,  קטן  התקציב  בחוק  שנקבע  שהסכום  התברר  אם  ואולם  כספים;  שנת  לאותה  התקציב 
הסכום   את  להתאים  האוצר,  שר  עם  התייעצות  ולאחר  השר  הצעת  פי  על  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  בידי 

 ")ב(.-)א( ושנקבע בחוק התקציב להקצבה לפי סעיפים קטנים 
 . נוסחו היה: 165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ה( נמחק בת' 32ס'  . 25

הנקובים  " השיעורים  את  לשנות  רשאי  האוצר,  שר  ובהסכמת  הכנסת  של  הכספים  ועדת  באישור  השר,  )ה( 
 "בלוח ב'.

 .165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ז( נוסף בת' 32ס'  . 26



 : אלה שני למכפלת השווה סכום (א)

  והשאירים   קצבעות האזרח הותיק  זכאי  באוכלוסיית  הגידול   שיעור  בין  ההפרש  27(1)
  הלשכה   שמפרסמת   כפי ,  הקודמת  בשנה   הכללית   באוכלוסייה   הגידול  שיעור  ובין 

 ; לסטטיסטיקה המרכזית

 ; הקודמת בשנה  ששולמו והשאירים קצבאות האזרח הוותיק סך 28(2)

 : אלה שני למכפלת השווה סכום (ב)

  הגידול  שיעור  ובין  סיעוד  קצבת  זכאי  באוכלוסיית  הגידול  שיעור  בין  ההפרש (1)
  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  כפי,  הקודמת  בשנה  הכללית  באוכלוסייה

 ; לסטטיסטיקה

 . הקודמת  בשנה ששולמו הסיעוד קצבאות סך (2)

 -  זה  בסעיף)  בשנה  חדשים  שקלים  מיליון  750  על  יעלה  לא(  1)  פסקה  לפי  השיפוי   סכום (2)
 שפורסם   המדד  עליית  שיעור  לפי,  שנה  כל   של  בינואר   1-ב  תתעדכן  התקרה(;  התקרה

  השנה  של  בינואר  1  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  לעומת  מועד  אותו  לפני  לאחרונה
 . הקודמת

  סעיפים  בשל  שהוציא  הסכומים  על,  כספים  שנת  בכל,  המוסד  את   ישפה  המדינה  אוצר  29(ח)
 (. א)ג74-ו( ה)ב74

)נגיף    30)ט( חירום  שעת  תקנות  בשל  שהוציא  הסכומים  על  המוסד  את  ישפה  המדינה  אוצר 
לבני   מיוחד  הסתגלות  )מענק  החדש(  התש"ף  67הקורונה  מענק  2020-ומעלה(,  חוק  ובשל   ,

 . 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף  -ומעלה )הוראת שעה    67הסתגלות מיוחד לבני  

המוסד  31)י( את  ישפה  המדינה  נגבו    אוצר  שלא  בריאות  ביטוח  ודמי  לאומי  ביטוח  דמי  בעד 
 ב. 371ממעסיקים בעד עובדיהם בשל הוראות סעיף 

 

 32כיסוי גרעון . 33

 א[ 217]

 )בוטל( 

 

 הוחלף הביטוי "קצבאות הזקנה" בביטוי: "קצבאות האזרח הוותיק".  27.8.17, ת"ת 192בת'  -( 1()א()1)ז()32ס'  . 27
 הוחלף הביטוי "קצבאות הזקנה" בביטוי: "קצבאות האזרח הוותיק".  27.8.17, ת"ת 192בת'  -( 2()א()1)ז()32ס'  . 28
 .165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165)ח( נוסף בת' 32ס'  . 29
ת' . ב30.11.20במקור נוסף ס"ק זה לתקופה שמיום התחילה הנ"ל ועד יום    .30.6.20, ת"ת  215)ט( נוסף בת'  32ס'   . 30

 . 31.12.21עודכן התאריך ליום  225ובת'  29.7.21עודכן תאריך סיום התקופה ליום  (215הוראת שעה לתיקון א )215
 פה שעד תום שישה חודשים מתאריך התחילה האמור., לתקו16.3.21, ת"ת 224)י( נוסף בת' 32ס'  . 31
 . עד ביטולו נוסחו היה: 165. ת"ת ר' הערות מבוא בת' 165בוטל בת'  33ס'  . 32

 גרעון שנוצר בענף ביטוח אבטלה יכוסה מאוצר המדינה.  )א("

   )ב(

צפוי גרעון בענף ביטוח אבטלה, יעביר אוצר המדינה באותו חודש למוסד   מסוים( ראה המוסד כי בחודש  1) 
 את הסכום החסר הצפוי, בהתאם לאומדן הגרעון לאותו חודש.

, ייערך חשבון סופי של הגרעון בשנת הכספים שלגביה פורסם המאזן 31עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף    ( 2) 
 פי הענין.והיתרה תועבר למוסד או תוחזר לאוצר המדינה, ל 

ענף ביטוח אבטלה הצפויות     ההפרש שבין אומדן סכום הוצאות  -לענין סעיף קטן זה, "אומדן הגרעון"    ( 3) 
סכום  לרבות  החודש,  באותו  אבטלה  ביטוח  מדמי  הצפויים  התקבולים  סכום  אומדן  לבין  מסוים,  בחודש 

, המחושב לפי ( 1)ג 32פי סעיף  השווה לחלק היחסי מהסכומים שאוצר המדינה שילם למוסד בעד אותו חודש ל 
 " אומדן התקבולים לענף ביטוח אבטלה. 

ת"ת  34בת'    -)א(  33ס'   סעיף  1.1.99,  כה   33,  סומן  ס'  )א33-מקורי  בת'    -)ב(  33(  ת"ת  34נוסף  בנוסח  1.1.2000,   ,
 דלעיל.



 

 השקעות . 34

[218 ] 

בהשקעות   המינהלה  תשקיע  שוטפות  והתחייבויות  הוצאות  לכיסוי  מיועדים  שאינם  המוסד  כספי 
להמלצות המועצה שאישר השר, ובמסגרת ההשקעות המותרות למוסד  טיביות, בהתאם  דקונסטרוק

 לפי התקנות שהתקין השר בהסכמת שר האוצר, אם התקין תקנות כאלה. 

 

 הלוואות . 35

[219 ] 

נכסים   בשעבוד  המוסד  בשם  הלוואות  לקבל  השר,  באישור  או  להמינהלה רשאית,  סילוקן  הבטחת 
 בלי שעבוד כזה. 

 

 הענקות . 36

[220 ] 

על פי המלצת    -המינהלה רשאית על פי המלצת המועצה, ובנושא הנוגע לביטוח אבטלה    33)א(
,  26הועדה לביטוח אבטלה, ובאישור השר, ליתן הענקות, במסגרת התקציב שאושר לפי סעיף  

למוסד לבטיחות וגיהות, לכל תאגיד או גוף אחר העוסקים בקידום פעולות הבטיחות בעבודה,  
ה בתחומי  מחקרים  תכניות  לעריכת  של  נסיוניות  לבדיקות  וכן  והאבטלה  הסוציאלי  ביטוח 

 לשם תכנון הביטוח הסוציאלי. 

הסכום הכולל של התחייבויות המינהלה, בשנת כספים פלונית, למתן הענקות לפי סעיף    34)ב(
הביטוח   בתחומי  מחקרים  ולעריכת  וגיהות  לבטיחות  למוסד  הענקות  למעט  )א(,  קטן 

יע לא  והאבטלה,  על  הסוציאלי  חדשים  2835לה  שקלים  המוסד    מיליון  התחייבויות  ]ולענין 
 .36מיליון שקלים חדשים[  20לא יעלה על  - 2020בשנת 

 -על אף הוראות סעיף קטן )ב(  37)ג(

( המינהלה רשאית, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף קטן )א(, ובהסכמת שר האוצר, 1)
בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד להתחייב לתת הענקות כאמור בסעיף קטן )ב(,  

שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו תהיה המינהלה רשאית להתחייב  
 בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שתקבע בהסכמת שר האוצר;

)ב(   38(2) קטן  בסעיף  כאמור  הענקות  לתת  מסוימת,  כספים  בשנת  המינהלה,  התחייבה 
הקבוע בו, רשאית היא, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף קטן  בסכום הנמוך מהסכום  

סכום   בתוספת  )ב(,  קטן  בסעיף  הקבוע  בסכום  שלאחריה  הכספים  בשנת  להתחייב  )א(, 
זה, "סכום    20%ההפרש או בתוספת   לענין  הנמוך;  לפי  )ב(,  מהסכום הקבוע בסעיף קטן 

)  -ההפרש"   קטן  בסעיף  הקבוע  הסכום  שבין  להפרש  השווה  שבו סכום  הסכום  לבין  ב( 
 התחייבה המינהלה בשנת הכספים המסוימת; 

 

המקורי סומן )א( ואחרי    36, סעיף  61)ב( להערות מבוא לת'  59ר' בסעיף    -, ת"ת והוראות תחולה  61בת'    -)א(  36ס'   . 33
 ". 1954-המילים "למוסד לבטיחות וגיהות" נמחקו המילים "שהוקם על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 . 61)ב( להערות מבוא לת' 59ר' בסעיף  -, ת"ת והוראות תחולה 61נוסף בת'   -)ב( 36ס'  . 34
 מיליון".  28מיליון" לסכום "  15שונה הסכום " 1.1.22, ת"ת 227בת'   -)ב( 36ס'  . 35
ועד   19.11.20כהוראת שעה שתוקפה מיום    219נוסף בת'    )ב(36הטקסט המוקף בסוגריים מרובעים בסופו של סעיף   . 36

 . עוד נקבע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד בעד התחייבויות שניתנו במסגרת התוספת הנ"ל.31.12.20יום 
 . 61)ב( להערות מבוא לת' 59ר' בסעיף  -, ת"ת והוראות תחולה 61נוסף בת'  -)ג( 36ס'  . 37
בת'    -(  2)ג()36 . 38 שנקבעה  שעה  לתקופה    89הוראת  כי  "או    31.12.07-1.1.07קובעת  המילים  כאילו  הסעיף  ייקרא 

 " נמחקו. מהסכום הקבוע בסעיף קטן )ב(, לפי הנמוך 20%בתוספת 



או  3) ההתחייבות  ניתנה  שבה  הכספים  בשנת  זה,  סעיף  לפי  שניתנה  התחייבות  בוטלה   )
כאמור   ובאישור  המלצה  לפי  המינהלה,  רשאית  שלאחריה,  הכספים  שנות  משתי  באחת 

א  ההתחייבות  בוטלה  שבה  הכספים  בשנת  להתחייב,  )א(,  קטן  הכספים  בסעיף  בשנת  ו 
כספים   שנת  באותה  היא רשאית להתחייב  שבו  לסכום המרבי  בסכום השווה  שלאחריה, 

 (, בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור. 2)-( ו1לפי סעיף קטן )ב( ופסקאות )

  1-בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל  1-הסכום הקבוע בסעיף קטן )ב( יעודכן ב  39)ד(
 מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.  -שקדמה לה; לענין זה, "מדד"  בינואר של השנה

 -בסעיף זה  40)ה(

 לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות;  -"התחייבויות" 

וגיהות"   לבטיחות  על    -"המוסד  הפיקוח  ארגון  חוק  לפי  שהוקם  וגיהות  לבטיחות  המוסד 
 . 1954-העבודה, התשי"ד

 

 נכסים . 37

[221 ] 

 י החלטת המועצה שאישר השר, תרכוש המינהלה מקרקעין למוסד לצרכיו.על פ

 

 פטור ממסים . 38

[222 ] 

 לענין חובת תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים, דין המוסד כדין המדינה. 

 

 

 . 61רות מבוא לת' להע 59ר' בסעיף  -, ת"ת והוראות תחולה 61נוסף בת'   -)ד( 36ס'  . 39
 . 61להערות מבוא לת'  59ר' בסעיף  -, ת"ת והוראות תחולה 61נוסף בת'   -)ה( 36ס'  . 40


