(ד)( )3ו–( )4יקראו את
קטןאת
יקראו
בסעיף
ו–()4
המנויות
קטן (ד)()3
התקופות
בעד בסעיף
המנויות
התשלומים
התקופות
לעניין
התשלומים בעד
(ז)
(ז) לעניין
לוח ח'1א כך:
לוח ח'1א כך:
שקליםיבוא " 3,700שקלים
חדשים"
"3,700
שקלים
יבוא
"3,511
חדשים"
במקום
שקלים
בטור ב',
"3,511
בפרט ,1
ב' ,במקום
( )1בפרט  ,1בטור()1
חדשים";
חדשים";
לתשלום קצבת אזרח
אזרח
קצבתזכאי
לתשלוםנעשה
יבוא "ואם
בסופוזכאי
"ואםב',נעשה
יבואבטור
בפרט ,6
ב' ,בסופו
( )2בפרט  ,6בטור ()2
ההפרש שבין  3,700שקלים
 3,700שקלים
- )2021
שבין
בינואר
ההפרש
התשפ"א (1
בינואר - )2021
י"ז בטבת
מיום (1
התשפ"א
ותיק מיום י"ז בטבתותיק
לקצבה חודשית מלאה".
מלאה".
חדשים
חדשים לקצבה חודשית
תיקון פקודת מס
בפקודת מס הכנסה- 34
הכנסה- 34
בפקודת מס .21
.21
הכנסה  -מס' 257

()1

בסעיף )1( - )5(9

בסעיף - )5(9

תיקון פקודת מס
הכנסה  -מס' 257

(א) -בפסקת משנה (א) -
(א) בפסקת משנה(א)
לתגמול חודשי לפי חוק
לפי חוק
"שזכאי
יבואחודשי
לתגמול
"שנקבעה"
במקום"שזכאי
"שנקבעה" יבוא
( )1ברישה,
( )1ברישה ,במקום
[נוסח משולב]35
משולב] 35או לפי חוק
[נוסח חוק
התשי"ט1959-או לפי
ושיקום),
התשי"ט1959-
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הנכים (תגמולים הנכים
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התש"ל,1970-
לנפגעי פעולות
איבה,
התגמולים
התגמולים לנפגעי פעולות
()2
(ב)

(א ;")1פסקת משנה (א;")1
"ולעניין
משנה
פסקתיבוא
"לעניין זה"
אחרי"ולעניין
בסיפה,יבוא
"לעניין זה"
בסיפה ,אחרי ()2

פסקת משנה (א) יבוא:
יבוא:
אחרי
משנה (א)
אחרי פסקת (ב)
לתגמולשאינו זכאי לתגמול
זכאישל נכה
עיוור או
שלשאינו
נכה
האישית
מיגיעתם או של
הכנסה של עיוור
"(א)1האישית
"(א )1הכנסה מיגיעתם
רישה ,שנקבעה לו נכות
לו נכות
שנקבעה(א)
בפסקת משנה
האמורים רישה,
החוקיםמשנה (א)
לפי בפסקת
האמורים
חודשי לפי החוקיםחודשי
שלקה באיברים שונים
שונים
מחמת
באיברים
שלקהנקבעה
כאמור
מחמת
נקבעהנכות
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אם90%
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שלהליקוי
תוצאהשל
הואמיוחד
חישוב
האמור
תוצאה של
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40%אחד,
שלליקוי
בשל
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של 40%
שנקבעה
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להלן:
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הכנסה
של 365-
לתקופהיותר
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נכות
לתקופה
כאמורנקבעה
( )1נקבעה נכות ()1
 400,000שקלים חדשים;
חדשים;
שקליםשל
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עד
עד לסכום של
ימים לבין  364ימים -
ימים -
185 364
לביןשבין
לתקופה
כאמור ימים
שבין 185
נכות
לתקופה
כאמורנקבעה
( )2נקבעה נכות ()2
בפסקת משנה (א)(;".)2
(א)(;".)2
כאמור
משנה
לסכום
בפסקת
הכנסה עד
הכנסה עד לסכום כאמור

(ג)

בפסקת משנה(ג)(ג) -בפסקת משנה (ג) -
(א)( ")1יבוא "בפסקאות
"בפסקאות
יבואמשנה
"בפסקת
(א)(")1
במקום
"בפסקת(,)1משנה
במקום משנה
( )1בפסקת משנה( ,)1()1בפסקת
יבוא (א)( )1ו–(ב)" יבוא
ו–(ב)"משנה
"בפסקאות
משנה (א)()1
"בפסקאותובמקום
או (א,")1()1
ובמקום
(א( ,")1()1א)()1
משנה (א)( )1או משנה
ו–(ב)";(א)(( ,)1א )1()1ו–(ב)";
(א)1()1משנה
"בפסקאות
"בפסקאות משנה (א)(,)1
יבואמשנה (א)( ")2יבוא
"בפסקת
(א)(")2
במקום
מקום,משנה
"בפסקת
במקום בכל
משנה (,)2
מקום,
בפסקת
( )2בפסקת משנה( ,)2()2בכל
משנה (א)( )2או (א;")2()1
(א;")2()1
"בפסקאות
"בפסקאות משנה (א)( )2או

()2

()5(9א)" יבוא "או (א .")1
"בסעיף(א .")1
יבוא "או
אחרי
()5(9א)"
בסעיף ,37
(" )2בסעיף
בסעיף  ,37אחרי

לפיצוי
תיקון חוק
בחוק
לפיצוי .22
.22

נפגעי גזזת  -מס' 4

יבואחוק לפיצוי
"ל־"25%תיקון
"ל־."25.9%
"ל־."25.9%
במקום
יבוא
(3א),
"ל־"25%
במקום בסעיף
התשנ"ד1994-,36
בסעיף (3א),
גזזת,
נפגעי1,36
התשנ"ד994-
בחוק לפיצוי
נפגעי גזזת,
נפגעי גזזת  -מס' 4

התשס"ז2007-37
יבואחוק פיצוי
"ל־"50%תיקון
פיצוי
תיקון חוק
"ל־."50.9%
"ל־."50.9%
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יבוא
(4א),
"ל־"50%
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בסעיף (4א),
פוליו,
התשס"ז2007-,37
פוליו ,פיצוי לנפגעי
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בחוק
פיצוי .23
.23
לנפגעי פוליו -
לנפגעי פוליו -
מס' 3
מס' 3

34
35
36
37

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשפ"א ,עמ' .96
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;277התשס"ד ,עמ' .484
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;161התשע"ב ,עמ' .184
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סימן ג'  -תחילה,
תחולה ,הוראות
מעבר ותשלומים
ראשונים

.24

דיווח לוועדה

.25

תיקון חוק השכר
הממוצע (הוראת
שעה  -נגיף
הקורונה החדש)

.26

(א) תחילתו של סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ביום י"ז בטבת
התשפ"א ( 1בינואר .)2021
(ב)	 תחילתם של סעיף (200א) לחוק הביטוח הלאומי למעט פסקה (()4ב) שבו ,ושל
סעיפים (201א)206 ,א251 ,251 ,א(ב) ולוח ח' 1לחוק האמור ,כנוסחם בחוק זה ,ביום כ"א
בתמוז התשפ"א ( 1ביולי  )2021והם יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום תחילתם
ואילך.
(ג) תחילתו של תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ביום כ"א בתמוז התשפ"א ( 1ביולי
 .)2021
(ד) תחילתם של סעיפים 315א ו־315ד(א)( )4לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחם בחוק זה,
ביום פרסומו של חוק זה.
(ה)

( )1תחילתו של סעיף  )5(9לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,ביום פרסומו
של חוק זה (בסעיף קטן זה  -יום הפרסום) ,והוא יחול על הכנסה מיגיעה אישית
כאמור באותו סעיף שהופקה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ואילך.
( )2נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א) לפקודת מס
הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום ,ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף )5(9
(א) או (א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,יראו אותו כמי שזכאי לפטור
ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,כל עוד
מתקיימות לגביו הוראות סעיף ()5(9א) כנוסחו ערב יום הפרסום.
( )3הוראות פסקה ( )2יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו
התשפ"ב ( 1בדצמבר  )2021בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים
בסעיף ()5(9א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום או על פי התקנות
שנקבעו לפי אותו סעיף ,ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס
לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום.

(ו) תשלומים ראשונים לפי תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ולפי הסעיפים המנויים
בסעיף קטן (ב) ,ישולמו בתוך  90ימים מיום פרסומו של חוק זה.
(ז) הוראות סעיף (202ב)( )3לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בחוק זה ,יחולו לעניין קצבה
המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ועד יום ז' בטבת
התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022
המוסד לביטוח לאומי ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב־ 1ביוני של השנים
 2023ו־ ,2024לעניין השנתיים הקודמות לכל שנה כאמור ,על כל אלה:
( )1ההוצאה על גמלאות ששולמו לפי פרק ט' ,התקנות מכוחו וההסכם בדבר תשלום
תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף שנערך
לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי ,בחלוקה לפי סוגי גמלאות;
()2

מספר הזכאים לגמלאות האמורות בפסקה ( ,)1בחלוקה לפי סוג הגמלה ושיעורה;

()3

סכום השיפוי לפי סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.

פרק ז' :הוראות שונות

38
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בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש),

התשפ"א2020-38

-

ס"ח התשפ"א ,עמ' .260
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