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 המוסד לביטוח לאומי
 הלשכה המשפטית

 
 7102ינואר,  3  
 ' טבת, תשע"זה  

 ככר ד"ר גיורא לוטן
 ירושלים 03שד' ויצמן 

 17-8219376טלפון: 
 90919מיקוד: 

 17-8701101פקס:

 
 (0-א-1386) תיק 

 
 אל:

 
 
 
 
 
 

פרסום ברשומות של חוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב הנדון: 
 7102 -(, התשע"ו 7102 -ו 7102

 
 

  .  7102 – 7102חוק ההסדרים לשנים ממצ"ב הפרסום ברשומות של החלקים הרלבנטיים 
 

 להלן רשימת הנושאים הכלולים במסגרת החוק )על פי סדר הופעתם( :
 
  ;(771)עמ'   תיקון שיעור דמי הביטוח לעובדים עצמאיים .א

 ;(747-746 -ו 738-747)עמ'  אימוץ המלצות ועדת גורן )טיפול באנשי קבע במסגרת פרק נפגעי עבודה( .ב

 ;(778 -777)עמ'   סכומים בין קופ"ח בעבור צריכת שירות במחלקות פנימיותחלוקה מחדש של  .ג

 ;(797 -767)עמ'   רפורמה במיסוי קיבוצים .ד

 223העמקת גביה, סעיף  תוספת ותק, נכות כללית,בדבר שיפוי המוסד,  27סעיף ) לאומיתיקוני חוק הביטוח  .ה

 ;(310 -797)עמ'  וביטול ועדות שומה(

 (;317 -310)עמ'  )הגדלת שיעור הגמלה לקשישים והדיסריגארד מעבודה( הכנסהתיקונים לחוק הבטחת  .ו

 ;(314- 317)עמ'  גיל הפרישה לנשיםהעלאת דחיית  .ז

 .(306)עמ'  תיקון לעניין חיסכון לכל ילד .ח

 
 פירוט קצר של תיקוני החקיקה.וכן  מחוק ההסדרים העמ' הרלבנטייםבזאת  מצורפים

 
 

 לעיונכם,
 
 

 ,בברכה

 

 
 ד "עו שלומי מור, 

 סגן היועץ המשפטי

 המנהל הכללי
 חברי המנהלה

 היועץ המשפטי
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 7102 – 7102חוק ההסדרים לשנים תמצית 
 

 
 (.  771)עמ'   תיקון שיעור דמי הביטוח לעובדים עצמאיים .א

 
 שינוי אחוזי הגבייה מעצמאיים באופן המטיב עם בעלי ההכנסות הנמוכות יותר.

 
 0.0.7102:  תחילה

 
 (747-746 -ו 738-747)עמ'   אימוץ המלצות ועדת גורן .ב

 
העברת הטיפול במשרתי הקבע בכוחות הביטחון ואנשי קבע בצה"ל  -לחוק הביטוח  הלאומי    0הוספת פרק יג

אל המוסד. התיקון יחול על חבלות שאינן ייחודיות לשירות הצבאי/ביטחוני ועל מחלות שאינן מוגדרות 
 כמחלות מקצוע.

  
 ואילך  ועל מחלות שפרצו   72.4.02חול על חבלות  שאירעו מיום והוא  י 72.4.02:  תחילת התיקון  ביום תחילה

 .7104החל מינואר          
        

 
 (778 -777)עמ'   חלוקה מחדש של סכומים בין קופ"ח בעבור צריכת שירות במחלקות פנימיות .ג

 
 שינוי בחישוב העברת הכספים לקופ"ח ע"פ צריכת שירותי אשפוז בבתי חולים.

 
 .7106: נובמבר  תחילה

 
 (797 -767)עמ'   רפורמה במיסוי קיבוצים .ד

 
 שינוי של רכיב הדיור בהכנסות חבר קיבוץ ואי האפשרות לקיזוז הכנסות פטורות של הקיבוץ.  –קיבוץ שיתופי 

שינוי שיטת הגבייה מחברי קיבוץ מתחדש, על בסיס דיווח חודשי של הכנסות החברים לפי  -קיבוץ מתחדש 
 מרכיבי השכר השונים. 

 
 לעניין הקיבוץ המתחדש. 0.2.02 -לעניין הקיבוץ השיתופי ו 0.0.02:  תחילה

 
 (:310 -797)עמ'  תיקוני חוק הביטוח לאומי .ה

 
   –רפורמה בתיקוני לרון  .0

 
 .והרחבת מעגל הזכאים ןתיקון שיעורי הקח" .א
, ביטול שלילה 7,247-ל 0,962-ביטול "קצבת עידוד", הגדלת הדיסריגרד מעבודה מ   – תיקוני 'לרון' .ב

 האוטומטית למקבלי דמי מחלה ועוד.
 

 .2/7102, ואולם תשלומים ראשונים ישולמו רטרואקטיבית בחודש 0.0.02:  תחילה
 

 ול הוראת החוק בדבר ועדות השומה וקביעת מנגנון השגה חלופי. ביט - ביטול ועדות שומה .7
 

 למעט מקרים בהם החלה ועדת השומה בשמיעת טענות הצדדים. 0.0.02:  תחילה
 

  -העמקת הגבייה .3
   
המוסד יהא רשאי "להרים את מסך ההתאגדות" לפי התנאים הקבועים בחוק ]הוראת – הרמת מסך .א

 שנים[.  3שעה למשך 
 בעל שליטה יהא רשאי לתת ערבות להסדר חוב של חברה שבבעלותו ]הוראת   –חברהערבות בעלי  .ב

 שנים[. 3שעה למשך        
יתאפשר לעקל רכבים מבעלי חובות, גם ברשות הרבים, לפי תנאי  0.0.02הל מיום  – עיקולי רכב .ג

 החוק. 
 

בגין עובדו את הגמלאות  מתן אפשרות לגבות ממעסיק שלא דיווח או שילם דמי ביטוח – 389תיקון סעיף  .4
 ששולמו לעובד באמצעות פקודת המסים )גביה(, בכפוף לתקרת תשלום שעוגנו בחוק. 
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לכל שנת ביטוח לקצבאות זקנה ושארים החל משנת העבודה הראשונה  7%צבירת ותק בשיעור של  .7
 כיום( וזאת בארבע פעימות : 00)במקום מהשנה ה 

 
 שנים 9תוספת ותק לאחר אכשרה של  0.0.02

 שנים 6תוספת ותק לאחר אכשרה של  0.0.06

 שנים 4תוספת ותק לאחר אכשרה  0.0.09

 תוספת ותק החל מהשנה הראשונה 0.0.71

 
מי שהיה זכאי להטבות הנלוות ואלה נשללו ממנו עקב תשלום התוספת, ימשיך להיות זכאי להטבות 

 האמורות. 
 
 
 לחוק הביטוח הלאומי )שיפוי המוסד(.  37תיקונים לסעיף  .8

 
 ( :317 -310)עמ'  תיקונים לחוק הבטחת הכנסה .ו

 
)בשתי  הגדלת שיעור הקצבה למי שהגיעו לגיל פרישה או משתלמת לו קצבת זקנה, שארים או תלויים .0

 פעימות(.
 

הגדלת הסכום שאינו מובא בחשבון לעניין מי שהגיע לגיל פרישה או משתלמת לו קצבת שארים או   .7
 ₪( 047 -)בתלויים 

 
 7102:  ינואר   תחילה

 
 (314- 317)עמ'  גיל הפרישה לנשים דחיית העלאת .ז

 
להגיש את . על שר האוצר  7102נדחה מועד תחילת השינוי בגיל הפרישה לנשים מחודש ינואר לחודש אוגוסט 

 .31.4.02המלצותיו בעניין זה לוועדת הכספים עד ליום  
 

 (306)עמ'  תיקון לעניין חיסכון לכל ילד .ח
 
 771) 07/03וגילאי  ₪(  771) 3לגיל  06מגיל  ₪ 711הקדמת המענק בסך  – 0.0.02לעניין ילדים שנולדו ביום  .0

 נוספים(.₪ 
 

 הצמדת סכום החסכון הנוסף. .7
 

 
 

 


