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 ביטוח לאומי חוק ותקנות
 תוכן ענינים מורחב

 
  חוק הביטוח הלאומי

 עמוד                               

 1-7    פרשנות והוראות כלליות  פרק א':

 7-11   המוסד לביטוח לאומי פרק ב':

 7   הוראות כלליות סימן א': 

 7-11  המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה סימן ב': 

 11   המנגנון סימן ג': 

 11-11   : החשב1סימן ג' 

 11   האקטואר סימן ד': 

 11-11   כספים ומשק סימן ה': 

 11-42   ביטוח אמהות פרק ג':

 11-11   סימן א': הוראות כלליות 

 11-17  סימן ב': מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה 

 17-41   סימן ג': דמי לידה 

 41-42  להורה מיועדסימן ד': גמלאות להורה מאמץ ו 

 42-42   סימן ה': גמלה לשמירת הריון 

 42   סימן ו' : תשלומים מיוחדים 

 42  )בוטל( סימן ז': מימון אשפוז יולדת 

 41-42   ביטוח ילדים פרק ד':

 41   סימן א': פרשנות 

 41-47   סימן ב': קצבת ילדים 

 47-42   סימן ג': מענק לימודים 

 42   סימן ד': מימון 

 42-21   ביטוח נפגעי עבודה פרק ה':

 42-21   סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח 

 21-24   סימן ב': פגיעות בעבודה 

 24-22   סימן ג': גמלאות בעין 

 22-21   סימן ד': דמי פגיעה 

 21-23   סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה 
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 23-21   סימן ו': קביעת דרגת נכות 

 21-21   תעודה לנכי עבודהסימן ז': סמל ו 

 21-22   סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה 

   22-21   סימן ט': שונות 

 21-27   ביטוח נפגעי תאונות פרק ו':

 27-12   ביטוח אבטלה פרק ז':

 27-22   סימן א': מבוטחים 

 22-14   סימן ב': תנאי הזכאות 

 14-12   סימן ג': דמי אבטלה 

 12   נותסימן ד': שו 

 12-14  ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד פרק ח':

 14-74   ביטוח נכות פרק ט':

 14-12   סימן א': הגדרות 

 12-12   סימן ב': תנאי הזכאות 

 12-17   סימן ג': גמלאות 

 17-13   כושר-סימן ד': קביעת נכות ואי 

 13-71   סימן ה': שונות 

 71-71   סימן ו': ילד נכה 

 74  סימן ז': קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה 

 74-24   ביטוח סיעוד פרק י':

 74-72   סימן א': הגדרות 

 72-21   סימן ב': גמלאות 

 21   סימן ג': ועדה ארצית 

 21-24   סימן ד': מימון 

 24-34   ביטוח זקנה וביטוח שאירים פרק י"א:

 24-22   סימן א': הוראות כלליות 

 22   סימן ב': מבוטחים 

 21-22   סימן ג': ביטוח זקנה 

 22-34   סימן ד': ביטוח שאירים 

 34   סימן ה': דמי קבורה 

 34-37   תגמולים למשרתים במילואים פרק י"ב:
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 37-32   תגמולים למתנדבים פרק י"ג:

 33-114   הוראות כלליות –גמלאות  פרק י"ד:

 33-111   סימן א': תביעות 

 111-112   ב': ייעוד הגמלהסימן  

 111-111   סימן ג': תשלומי גמלה 

 111-114   סימן ד': תביעות נגד צד שלישי 

 114-121   דמי ביטוח פרק ט"ו: 

 114-111   סימן א': הוראות כלליות 

 111-144   סימן ב': הכנסה לענין דמי ביטוח 

 144-141   סימן ג': תשלומים ודוחו"ת 

 141-142   םסימן ד': פיגורי 

 142-121   סימן ה': הוראות מיוחדות 

 121-122   שונות פרק ט"ז:

 121   הענקות פרק י"ז:

 121-127   בית הדין לעבודה פרק י"ח:

 127-121   עונשין וביצוע פרק י"ט:

     לוחות

 121   "עובד עצמאי" הלוח א': הגדר 

 121-122   "גיל הפרישההגדרה " : 1לוח א' 

 122   קצבת האוצר למוסדלוח ב': ה 

 122-121   : מענק אשפוז1לוח ב' 

 121   לוח ג': )בוטל( 

 121   לוח ד': )בוטל( 

 121   לוח ה': )בוטל( 

 121   לוח ו': הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים 

 121   לוח ז': חישוב דמי אבטלה 

 127-122   לוח ח': עבודה מעודפת ועבודה נדרשת 

 122   רי הניכוי מקצבה חודשית: שיעו1לוח ח' 

 123   לוח ט': הכנסה מרבית לענין קצבת זקנה 

 123  ואילך 4113לוח י': שיעור דמי ביטוח בעד שנת  

 111  לוח י"א: הכנסה מרבית ומזערית לענין דמי ביטוח 
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 111  לוח י"ב: הפחתות מתשלומים לקופת תגמולים 

 111   לוח י"ג: )בוטל( 

 111   ם מאושריםלוח י"ד: ארגוני 

 111 לוח ט"ו: חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג 

 114  לוח ט"ז: הסכום שיעביר משרד האוצר למוסד 

 114-111  לוח י"ז: קבלת מידע מרשות המיסים בישראל 

 111-112   לוח י"ח:  

     

 אמהות
 113-111   1312-אמהות, תשי"ד

 111-114   1372-ד יילוד, תשל"גתשלום מיוחד בע

 112-112   1331-גמלה לשמירת הריון, תשנ"א

 

 עבודה ונכות
 111-121   1312-ביטוח מפני פגיעה בעבודה, תשי"ד

 111-112   פרק ראשון: שיעור דמי ביטוח 

 112-113   פרק שני: הודעה על פגיעה בעבודה 

 113   פרק שלישי: בדיקות רפואיות 

 113-171   וטל(פרק רביעי: )ב 

 171  פרק חמישי: תשלום דמי פגיעה באמצעות מעביד 

 171-171  פרק ששי: הוראות מיוחדות לגבי סוגי מבוטחים 

 171   פרק שביעי: מחלות מקצוע 

 171    פרק שמיני: השם 

 177   תוספת ראשונה: )הושמטה(   

 177-173   21-ו 22תוספת שניה: תקנות    

 121-414   1311-פגעי עבודה, תשט"זקביעת דרגת נכות לנ

 121   פרק ראשון: פרשנות   

 121-123   פרק שני: קביעת דרגת נכות   

 121-127   סימן א': ועדה    

 127-122   סימן ב': ועדה לערעורים    

 122-123   סימן ג': דיון מחדש    
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 123-131   פרק שלישי: גימלאות   

 131-131   פרק רביעי: הוראות שונות   

        תוספת

    תאונות עבודה –חלק א' 

 מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים -פרק א'  

 134-413   באברים הפנימיים   

 413-412   גניטלית-המערכת האורו –פרק ב'   

 412-444  תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות –פרק ג'   

 444-442   ריותתסמונות נוירופסיכיאט – 1פרק ג  

 442-447  מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות –פרק ד'   

 447-422  מחלות ופגימות במערכת הלוקומוורית –פרק ה'   

 422-423  ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים –פרק ו'   

 423-414   מחלות אף, פה, אוזן וגרון –פרק ז'   

 414-411   לסתות ושיניים –פרק ח'   

 411-417  צלקות, מחלות ופגימות בעור –פרק ט'   

 417   פיגור שכלי –פרק י'   

 מחלות מקצוע –חלק ב' 

 412   הרעלות ומחלות עור –פרק א'   

 412-414  מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות –פרק ב'   

 412-412   1312-מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה, תשכ"ח

 411-417   1311-גיל, תשי"זחישוב שכר העבודה הר

 413-422   ]נוסח משולב[ 1313-חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, תשי"ט

 413-471   פרשנות –פרק א'   

 471-471   תגמול –פרק ב'   

 471-471   קביעת נכות –פרק ג'   

 471-473   תשלומים –פרק ד'   

 473-421   ארגון –פרק ה'   

 421-424   בהןהבקשות וההחלטה  –פרק ו   

 424-427   הוראות כלליות –פרק ז'   

 427-422   ביצוע והוראות מעבר –פרק ח'   

 423-431     1311-שיקום מקצועי, תשט"ז
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 431-432   1373-הכשרה מקצועית ודמי מחיה, תשל"ט

 

 חוקים שונים
 431-214   1332-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

 431-431   פרשנות –פרק א'   

 431-217   עקרונות יסוד –פרק ב'   

 217-211   מימון שירותי הבריאות –פרק ג'   

 211-212   חלוקת התקבולים –פרק ד'   

 212-211   מתן שירותי בריאות –פרק ה'   

 211-217   קופות חולים –פרק ו'   

 217-241  כללים לניהול עניניה של קופת חולים – 1פרק ו'  

 241-242   גיד יעודיתא – 4פרק ו'  

 242-247   פיקוח ובקרה  -פרק ז'   

 247-243   מידע –פרק ח'   

 243-221   נציב קבילות –פרק ט'   

 221-224   עונשין –פרק י'   

 224-222   מועצת הבריאות –פרק יא'   

 222-221   הוראות כלליות –פרק יב'   

 221-224   הוראות מעבר –פרק יג'   

 224   אשונהתוספת ר  

 224-232   תוספת שניה  

 232-214   תוספת שלישית  

 214   תוספת רביעית  

 214   תוספת חמישית  

 214   תוספת שישית  

 212-211    1374-חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב

 217-212   1371-חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל

 213-221    1321-חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א

 213-241   פרשנות –פרק א'   

 241-244   זכאות –פרק ב'   

 242-242   הגימלה –פרק ג'   
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 242-242   הכנסה –פרק ד'    

 242   כלליותהוראות  –ה' פרק    

 242   תביעות –א' סימן    

 243-221   גימלאותתשלום  –ב' סימן    

 221-224   עזר לביצועהוראות  –ג' סימן    

 224-221   שונות –ד' סימן    

 221-227   ראשונהתוספת     

 222   שניהתוספת     

 223   שלישיתתוספת     

 223   רביעיתתוספת     

 223-221   חמישיתתוספת     

 גבייה
 221-214    1312-ד"דמי ביטוח, תשיגביית 

 212-211      1322-ד"תשמ מקדמות,

 217-271   1371-א"מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, תשלהוראות 

 271-272  1321-ו", תשמהפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופיתחישוב 

 271-271   1322-ד"והפרשי הצמדה, תשמקנסות  –ביטוח דמי 

 277-272   1331-ה"ופטור מתשלום דמי ביטוח, תשנתשלום 

 273-221  1337-ז"עבידים שונים, תשני דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מווניכתשלום 

 222  1321-ה"שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי, תשמ הממוצע שלחישוב 

        

   

   

 

     

     

     
 


