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א .בתחילת האוגדן לפני המחיצות מופיע תוכן עניינים מקוצר של כל האוגדן .בתחילת כל מחיצה
מופיע תוכן עניינים נפרד.
ב .באוגדן  7מחיצות:
 .1חוק הביטוח הלאומי
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,התשנ"ה ,1995-ולוחות א'-י"ח לחוק ,רשימת הפרקים
לחוק ,הסכמים בין המוסד לבין הממשלה ,רשימת התיקונים לחוק ,מפתח עניינים ,רשימת
סעיפי החוק ,ולוחות השוואה )סעיפים חדשים בנוסח החדש המקבילים לסעיפים הישנים
בנוסח הישן(.
 .2חיקוקים שונים
חיקוקים נלווים שביניהם חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו ,חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א-
 ,1980תקנות הבטחת הכנסה ,חוק המזונות ותקנותיו ,סיוע משפטי ,חוק הקצבאות )פיצוי בעד
איחור בתשלום( ותקנותיו ,חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל 1970-וכו'.
 .3תקנות גביה
תקנות גביה בביטוח לאומי ,מקדמות ,הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח )כולל מפתח
עניינים( ,אכיפת גביה וכו'.
 .4תקנות כלליות
תקנות רישום ,ייצוג ,סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים ,קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים,
קיצבת זקנה יחסית ,סיעוד ,מילואים ושירות קבע ,ביטוח ברשות ,תובענות וערעורים,
מתנדבים ,מנגנון ,אבטלה ,הענקות מטעמי צדק ,גמלאות לרבות היוון וכו'.
 .5תקנות נפגעי עבודה
תקנות ביטוח בפני פגיעה בעבודה של עובדים ושל עצמאיים ,טיפול רפואי לנפגעי עבודה,
חישוב שכר עבודה רגיל.
 .6נכות
תקנות ביטוח נכות כלליות ,עקרת בית ,שירותים מיוחדים ,סמכויות ועדה רפואית לעררים,
צמצום בהשתכרות ,אחוזי נכות רפואית ,קביעת דרגת נכות ,נפגעי תאונות ,מענק לפי פרק
ה' ,ניכויים לטובת ארגון נכים ,שיקום מקצועי ,קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ,הסכם
גמלת ניידות ,הכשרה מקצועית ,דמי מחיה ,חוק הנכים )תגמולים ושיקום( וכו'.
 .7אמהות וילדים
תקנות ביטוח אימהות ,מענק אשפוז ,גמלה לשמירת הריון וכו' וכן תקנות קצבאות ילדים,
ילדים עולים וכו'.
ג .הגדרות
ההגדרות הכלליות מופיעות במרוכז בכל חיקוק בסעיף  1שבו ,כשהן מודגשות .לעתים מפוזרות
הגדרות בעלות משמעות מצומצמת יותר בתוך סעיפי החיקוק .בקריאת החיקוקים יש לשים לב
לביטויים שהינם למעשה הגדרות ,שכן משמעותם יכולה להיות שונה מהמובן הלשוני הרגיל.
ד .חשוב להיות מעודכנים ולצורך זה יש לחתום על מנוי לשנה על דפי החלפה ולחדש המנוי במועד.
ארבע פעמים בשנה מקבלים המנויים דפי החלפה שעליהם לשלבם באוגדן.
אף שהאוגדן מכיל חיקוקים רבים הינו נוח לשימוש וניתן לשאתו בתיק מנהלים רגיל .מקווים
שאוגדן זה ימשיך את המסורת הטובה של "אוגדני חיקוקי מסים" ו"דיני עבודה".
הננו מאחלים לקוראינו שימוש יעיל.
בברכה,
מערכת המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ
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תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )רישום בקופת חולים ונהלי מעבר( ,התשנ"ה198....... 1995-לג
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הסדרי בחירה בין נותני שירותים( ,התשס"ה198. 2005-לו
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת
התקשרות למתן שירות רפואי( ,התשס"ה198................................................2005-לח
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )העברת דמי ביטוח בידי משרד הביטחון כמשלם
תגמול( ,התשנ"ו198.................................................................................... 1996-לט
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שינויים בתכנית התשלומים והשירותים
של קופה( ,התשנ"ח198............................................................................... 1998-מ
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )דיווח של קופות חולים על ניפוק מכשירים(,
התשנ"ו198................................................................................................1996-מא
תקנות ביטוח בריאותי ממלכתי )החזר תשלום בעד ביטוח רפואי( ,התש"ס198..... 2000-מד
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )החזר בעד שירותי בריאות( ,התש"ס198 ................. 2000-מה
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי(,
התש"ס198 ...................................................................................................... 2000-מז
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות(,
התש"ס198 ...................................................................................................... 2000-מח
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים(,
התש"ס198................................................................................................ 2000-מט
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )תשלומים לחברת הדואר( ,התשנ"ח198............... 1998-נ
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חיקוקים שונים

מחיצה 2

כון
המ

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים(,
התשס"ה198 .................................................................................................... 2006-נא
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שירות רפואי למבוטחי קופת חולים
ביישובים קטנים( ,התשס"ח198.................................................................. 2007-סג
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )מדדי איכות ומסירת מידע( ,התשע"ב198............ 2012-סה
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר(,
התשע"ב198 ...........................................................................................................2012-סז
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )מסירת מידע ממשרד הביטחון( ,התשע"ח198 ...... 2017-סח
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הגשת דוח( ,התשע"ג198 ............................................. 2013-סט
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )רישום בקופת חולים ,זכויות וחובות של מקבלי היתר
שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג,(2003-
התשע"ו198 ........................................................................................................... 2016-עא
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי ))רישום בקופת חולים ,זכויות וחובות של מקבלי
היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל( )הוראת שעה( ,התשס"ג(2003-
)הוראת שעה( ,התשע"ז198 ..................................................................................... 2016-עה

ל
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הבטחת הכנסה

חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א199................................................................. 1980-
תקנות הבטחת הכנסה ,התשמ"ב211.............................................................. 1982-
תקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות הביצוע( ,התשמ"ב222................. 1982-
צו הבטחת הכנסה )אזורים קרים( ,התשס"ה226............................................... 2004-א

מענקים

1

חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש  -מענק חד פעמי( )הוראת
שעה ותיקוני חקיקה( ,התש"ף226................................................................ 2020-ג

חוק המזונות

חוק המזונות )הבטחת תשלום( ,תשל"ב227....................................................... 1972-
תקנות המזונות )הבטחת תשלום( ,תשל"ג231.................................................... 1973-
תקנות המזונות )בקשות תשלום( ,תשל"ג233..................................................... 1973-

לי
לכ
כ

שירות מילואים

חוק שירות המילואים ,התשס"ח] 2008-סעיפים 235 ............................................... [19-18

אמנות

רשימת אמנות בינלאומיות 241 .....................................................................................
תקנות לעניין אמנות )איטליה( 243 ................................................................................

סיוע משפטי

"מ
בע

חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב244.................................................................. 1972-
תקנות הביטוח הלאומי )סיוע משפטי( ,התשל"ח247......................................... 1978-

חוק הקצבאות

חוק הקצבאות )פיצוי בעד איחור בתשלום( ,התשמ"ד248................................... 1984-א

תגמולים לחסידי העולם

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם ,התשנ"ה248........................................... 1995-ה

1

חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה )הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש( ,התש"ף - 2020-ראו עמ' 396ה.
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נפגעי פעולות איבה
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל248................................................ 1970-ז

תקנות גביה

מחיצה 3

כון
המ

תוכן העניינים

כללי

ל

מפתח עניינים לתקנות העוסקות בתחום הגבייה 250 ...................................................
תקנות הב"ל )גביית דמי ביטוח( ,התשי"ד251 ................................................... 1954-
תקנות הב"ל )מקדמות( ,התשמ"ד262 .............................................................. 1984-
תקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( ,התשל"א267 ............... 1971-
תקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים
במיפקד האוכלוסין והדיור( ,התשנ"ו288 ...................................................... 1995-
צו הב"ל )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח( ,התשנ"ט289 ................................. 1999-
תקנות הב"ל )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( ,התשנ"ה290 .......................... 1995-
תקנות הב"ל )חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית( ,התשמ"ו292....1986-
צו הב"ל )שינוי תקופות ושיעורי קנס( ,התשמ"ו296 ...........................................1985-
תקנות הב"ל )דמי ביטוח  -קנסות והפרשי הצמדה( ,התשמ"ד298 .......................1984-
תקנות הב"ל )דינים וחשבונות של קבלנים( ,תשי"ח300 ..................................... 1957-
תקנות הב"ל )תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים
שונים( ,התשנ"ז305 ..................................................................................... 1997-
תקנות הב"ל )חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי(,
התשמ"ה308 ................................................................................................. 1985-
צו הריבית )שינוי שיעורים( ,התשס"ב308 ........................................................ 2002-
חיקוקי תגמולים לעניין סעיף 309 ...................................................................... 350
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אכיפת גביה

"מ
בע

פקודת המסים )גביה( 317 ........................................................................................
תקנות המסים )גביה( ,התשל"ד324 ................................................................. 1974-
צו המסים )גביה( )שימוש באמצעי אכיפה( ,התשמ"ד1984-
תקנות המסים )גביה( )קביעת הוצאות מרביות( ,התשע"א2011-
תקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית( ,התשע"ח2018-
ראו באתר המשפטי מסטקס

©

249

)1.4.2018 (100

תקנות כלליות

מחיצה 4

כון
המ

תוכן העניינים

ל

1
כללי
תקנות הב"ל )הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה( ,התשנ"ח336........................ 1998-ג
תקנות הב"ל )רישום( ,תשכ"ג337.....................................................................1963-
תקנות הב"ל )ייצוג בפני המוסד( ,תש"ל339...................................................... 1970-
צו הב"ל )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( ,תשל"ב341.................................... 1972-
תקנות הב"ל )תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים(,התשמ"ז346................ 1987-א
תקנות הב"ל )זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי
ישראל( ,התשמ"ז346................................................................................. 1987-ג
זיקנה ושאירים
תקנות הב"ל )קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים( ,התשל"ז347.................... 1976-
תקנות הב"ל )קצבת זקנה יחסית( ,התשל"א350................................................ 1971-
תקנות הב"ל )קצבת שאירים לאלמנה שנישאה( ,התשל"ז352............................. 1976-א
תקנות הב"ל )קצבת תלויים לאלמנה שנישאה( ,התשל"ז352.............................. 1976-ב
תקנות הב"ל )דמי קבורה( ,התשל"ו352............................................................ 1976-ג
הסכם בדבר גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות 352......................................................ח1
סיעוד
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )מניעת כפל תשלומים( ,התשמ"ח352....................... 1988-ט
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגמלת סיעוד
ושיעורה( ,התשמ"ח352.............................................................................. 1998-ט
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת
הזולת של זכאי לגמלת סיעוד( ,התשמ"ח352................................................. 1998-יג
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית(,
התשמ"ח352 ..................................................................................................1988-טו
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )ליקוי זמני( ,התש"ס352........................................ 2000-יז
צו הב"ל )אזורי ניסוי( ,התש"ע352................................................................... 2010-יח
צו הב"ל )אזורי ניסוי( ,התשע"א352................................................................. 2011-יח1
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )ועדות עררים( ,התשס"ט352................................... 2009-יט
תקנות הב"ל )ביטוח סיעוד( )כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי
לגמלתה בכסף( ,התשע"ד352.................................................................... 2014-כב
הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד 352 ...............כד
הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים ומתיישבים התלויים בעזרת הזולת352 .............כו
מילואים 2ושירות קבע
תקנות הב"ל )תגמולים למשרתים במילואים( ,התשל"ח353................................ 1977-
הסכם בדבר תשלום תגמול מילואים לאנשי צוות אוויר
משוחררי צבא הקבע ]355......................................................................... [1984
תקנות הב"ל )דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע( ,התשכ"ה358........................... 1965-
צו הביטוח הלאומי )הגדלת שיעור הענקות( ,התשע"ב360....................................2011-
תקנות שירות מילואים )תגמולים( )הענקות לנערים עובדים
המשתתפים בחינוך קדם צבאי( ,התשל"ז362................................................ 1976-א
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תקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( ,התשל"א .1971-ראו עמ' .267
ראו חוק שירות המילואים ,התשס"ח 2008-סעיפים  19 ,18בנוגע ל"תגמול מיוחד" ול"תגמול נוסף" בעמוד .235

תקנות כלליות

מחיצה 4

ביטוח ברשות
תקנות הב"ל )ביטוח ברשות( ,התשל"ט363....................................................... 1979-
1

תובענות וערעורים
תקנות הב"ל )מועדים להגשת תובענות( ,התש"ל372.......................................... 1969-
תקנות הב"ל )מועדים להגשת ערעור על החלטות מיוחדות( ,התשל"ז373..............1977-

כון
המ

ל

מתנדבים
תקנות הב"ל )מתנדבים( ,התשל"ח374.............................................................. 1978-
תקנות הב"ל )ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית(,
תשנ"ז376 .............................................................................................1997-א
תקנות הב"ל )פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת( ,התשנ"א376 ................... 1991-ב
צו הב"ל )סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל( ,התשמ"ז376........................ 1987-ב
תקנות הב"ל )ביטוח מתנדבים באזור מוחזק( ,התשל"ד377................................. 1974-
תקנות הב"ל )תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב( ,תשמ"א378...................... 1980-
תקנות הב"ל )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,התשס"ב379............................... 2002-
חוק שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( ,התשנ"ח380................. 1998-ג
תקנות שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור(,
התש"ס380................................................................................................ 1999-ד

וץ
יע
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מועצת המוסד ומינהלה
תקנות הב"ל )מועצת המוסד( ,התשי"ח381....................................................... 1958-
תקנות הב"ל )פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם( ,התשל"ג383.............................. 1973-
תקנות הב"ל )כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה
או לחברי ועדה( ,התשס"ב384...................................................................... 2001-

לי
לכ
כ

אבטלה
תקנות הב"ל )ביטוח אבטלה( ,התשל"ג385........................................................1972-
תקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל שעובד בשכר נמוך( ,תשנ"ה392 .................... 1994-
תקנון שירות התעסוקה 392.....................................................................................א
תקנות הב"ל )מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת( ,התשמ"ג392..................... 1983-ו
תקנות הב"ל )סוגי הכשרה מקצועית שבהם שולמו דמי אבטלה
בשיעור מלא( ,התשס"ט394 ............................................................................... 2009-
תקנות הב"ל )הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה( ,התשל"ד395................... 1974-
תקנות הביטוח הלאומי )הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה(,התשע"ד396..... 2014-
תקנות הב"ל )הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח(,
התשנ"ח396...............................................................................................1997-א
תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק הסתגלות מיוחד
לבני  67ומעלה( ,התש"ף496........................................................................ 2020-ג
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה )הוראת שעה  -נגיף הקורונה
החדש( ,התש"ף496.................................................................................... 2020-ה
הסכם בדבר תשלום דמי אבטלה למובטל שלא צבר תקופת אכשרה המזכה
בדמי אבטלה לפי החוק 396 ....................................................................................................י

"מ
בע

1

חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב 1972-ותקנות הב"ל )סיוע משפטי( ,התשל"ח .1978-ראו עמ' .62
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הענקות מטעמי צדק
תקנות הב"ל )הענקות מטעמי צדק( ,התשל"ה397 ......................................... 1975-

תקנות כלליות

מחיצה 4

כון
המ

גמלאות כללי
תקנות הב"ל )תשלום מקדמות של גמלה( ,התשל"ט402 .......................... 1979-א
צו הב"ל )קביעת גוף ציבורי( ,התשמ"ד402 ............................................. 1984-ג
תקנות הב"ל )חלוקת קצבה( ,התשמ"ד402 ............................................. 1984-ד
תקנות הביטוח הלאומי )הודעה בדבר יציאה את ישראל( ,התשס"ה402 .... 2004-ח
תקנות הב"ל )היוון( ,התשל"ח402 ......................................................... 1978-ט
1

ל

הסכמים בין המוסד לבין הממשלה
הסכם בדבר עדכון גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת402 .................לט
הסכם בדבר מימון הובלת נפטרים 402 ...........................................................מז
הסכם בדבר מימון איסוף והעברת קרבנות אסון )כולל הארכת תוקף( 402 ..........נא
הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים 402 .......................................נה

וץ
יע
ול
ים
מס
לי
לכ
כ
"מ
בע

©

1

ראו הסכמים נוספים בעמודים 352ח396 ,358 ,1ג.716 ,

336א

)1.4.2013 (80

נפגעי עבודה

תקנות הביטוח הלאומי

כון
המ

תוכן העניינים

כללי

תקנות הב"ל )ביטוח בפני פגיעה בעבודה( ,התשי"ד404 ....................................1954-

ל

תקנות הב"ל )ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים( ,התשי"ז417 ... .1957-
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תקנות הב"ל )מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה( ,התשכ"ח425 ........................... 1968-
תקנות הב"ל )חישוב שכר העבודה הרגיל( ,התשי"ז429 ................................... 1956-
תקנות הב"ל )תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל( ,התשל"ב433 ..... 1972-
תקנות הב"ל )מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים( ,התשכ"ה434 .......................1965-
תקנות הב"ל )השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה( ,התשמ"ח439 ..1968-
הסכמים בין המוסד לבין הממשלה

לי
לכ
כ

הסכם שיפוי בגין הוצאות פינוי אווירי של נפגעי עבודה 443 ......................................
הסכם עם קופות החולים בדבר מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה 445 ..........................
הסכם עם קופת חולים כללית למתן שירותים לתושבי יש"ע473 ...............................

"מ
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תקנות נוספות הקשורות בנפגעי עבודה

תקנות הב"ל )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,התשט"ז635 ...........................1956-

תקנות הב"ל )היוון( ,התשל"ח402 .................................................................. 1978-ט
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תקנות הב"ל )שיקום מקצועי( ,התשט"ז631 ....................................................1956-

נכות

מחיצה 6

כון
המ
ל

כללי

תוכן העניינים

וץ
יע
ול
ים
מס

תקנות הביטוח לאומי )הגדרת הכנסת נכה( ,התשל"ו605 .................................... 1975-

תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נכות() ,הוראות מיוחדות לעניין עקרת בית(,
התשמ"ד606 ................................................................................................. 1984-
תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נכות() ,מתן שירותים מיוחדים( ,התשל"ט608 ...........1978-

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )סמכויות ועדה רפואית לעררים

וועדה לעררים( ,התשמ"ד613 ................................................................. 1984-

לי
לכ
כ

תקנות הב"ל )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים
ולילד נכה( ,התשנ"ה614 ........................................................................ 1995-א
תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נכות() ,צמצום בהשתכרות( ,התשמ"ד615 ................ 1984-
תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נכות() ,קביעת אחוזי נכות רפואית
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות( ,התשמ"ד617 ....................................... 1984-
תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נכות() ,בדיקה מחדש ותביעה חדשה(,
התשס"א625 ........................................................................................ 2000-
תקנות הביטוח לאומי )ביטוח נפגעי תאונות( ,התשמ"א627 ................................. 1981-
תקנות הביטוח לאומי )ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות
לפי פרק ט'( ,התשמ"ד628 ..................................................................... 1984-
תקנות הביטוח לאומי )ניכויים לטובת ארגון נכים( ,התשמ"ו630 .......................... 1986-
תקנות הביטוח לאומי )שיקום מקצועי( ,התשט"ז631 ........................................ 1956-
תקנות הב"ל )הכשרה מקצועית ודמי מחיה( ,תשל"ט634 ................................... 1979-א
תקנות הב"ל )דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( ,התשנ"ח634 ........... 1998-ה
תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( ,התש"ע634.................................................. 2010-יג
תקנות הביטוח הלאומי )הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות( ,התשע"א634 ...... 2011-יט
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דרגות נכות

תקנות הב"ל )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,התשט"ז635 .............................. 1956-

חוק הנכים )תגמולים ושיקום(

חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח משולב[ ,תשי"ט698 ................................... 1959-א
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הסכמים בין המוסד לממשלה

הסכם בדבר גמלת ניידות 698 .........................................................................כא
הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות 700 ...............................כז
הסכם בדבר מתן תגמולים למי שנפגע מפעולות איבה בתקופה שמיום ט"ז
בכסלו התש"ח ) 29בנובמבר  (1947ועד יום ד' באייר התש"ח ) 13במאי 700 ..............(1948לג

תקנות הביטוח הלאומי

כון
המ

תוכן העניינים

1

ל

אמהות

אמהות וילדים

וץ
יע
ול
ים
מס

תקנות הביטוח הלאומי )אמהות( ,התשי"ד703 1954-
תקנות הביטוח הלאומי )תשלום מיוחד בעד יילוד( ,תשל"ג709 1973-
תקנות הביטוח הלאומי )גמלה לשמירת הריון( ,התשנ"א710 1991-
הסכם בדבר מענק למי שנולדו בלידה אחת שלושה ילדים ויותר 711
הסכם מגן דוד אדום מיום 713 17.4.1996
הסכם משרד הבטחון בדבר דמי לידה 716

ילדים

2

הסכם בדבר תשלום קצבה לילד עולה 725

לי
לכ
כ

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום קצבאות בעד ילדים וחלוקתן( ,התשי"ט719 1959-
תקנות הביטוח הלאומי )נערות נשואות שבגדר ילד( ,התשל"ז720 1976-
תקנות הביטוח הלאומי )חיסכון ארוך טווח לילד( ,התשע"ז721 2016-
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1

2

ראו גם :תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח ברשות( ,התשל"ט 1979-בעמוד  ;362תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )הוראות
מיוחדות לעניין עקרת בית( ,התשמ"ד 1984-בעמוד  ;606תקנות הביטוח הלאומי )הענקות מטעמי צדק( ,תשל"ה 1975-עמוד
.397
ראו גם תקנות הביטוח הלאומי )עיכוב תשלום קצבת ילדים( ,התשמ"ג 1983-בעמוד  299במחיצה .3
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