כרך א'  -כותרי השערים והפרקים (תוכן מפורט מובא בראש כל שער)
שער ראשון
שער שני
פרק :2

חוק הביטוח הלאומי

הסכמים שהמוסד לביטוח לאומי מבצע
גמלת ניידות
מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות
מתן מענק למי שנולדו לה בלידה אחת שלושה ילדים ויותר
תשלום תגמולי מילואים לאנשי צוות אויר משוחררי צבא הקבע
מתן דמי אבטלה למשוחררים מצבא הקבע
תשלום דמי אבטלה למובטל שלא צבר תקופת אכשרה המזכה בדמי אבטלה לפי החוק
מתן גימלאות זקנה ושאירים מיוחדות
תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד
תשלום קיצבה לילד עולה
מתן גימלאות מיוחדות לעולים ומתיישבים התלויים בעזרת הזולת
מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים
מימון הובלת נפטרים
תשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני
תשלום מענק חד־פעמי לזכאים לגמלת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה,
או שמשתלמת להם קצבת זקנה ,שארים או תלויים
תשלום מענק חד־פעמי לזכאים לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה ,שהגיעו לגיל פרישה
ואינם זכאים למענק חימום בגין שנת 2015
תשלום פיצוי לעצמאי בשירות מילואים
תשלום מענק חד פעמי בעד חודש אפריל  2020למי שמשתלמות לו קצבאות מסוימות
מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש
מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת
בשל התפרצות נגיף הקורונה
מתן הטבות למובטלים החוזרים למעגל התעסוקה

כרך ב'  -כותרי השערים והפרקים (תוכן מפורט מובא בראש כל שער)
שער שלישי

הבטחת הכנסה

פרק  :3.1חוק הבטחת הכנסה
פרק  :3.2חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)

שער רביעי
פרק :4.1
פרק :4.2
פרק :4.3
פרק :4.4

1.10

חיקוקים אשר המוסד לביטוח לאומי ממונה על ביצועם

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי
חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם
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שער חמישי

סעיפים בחיקוקים שונים להם נגיעה לחוק הביטוח הלאומי

פרק  :5.1פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ( -סע' ))5(9
פרק  :5.2חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( -סע' 6ב)

שער שישי

ביטוח בריאות ממלכתי

פרק  :6חוק ביטוח בריאות ממלכתי
פרק  :6.1חוק עובדים זרים (סעיפים ותקנות המתייחסים לבריאות)
פרק  :6.2חוק קופת חולים (איסור הגבלות והפליה)

שער שביעי

זכויות החולה

פרק  :7חוק זכויות החולה
פרק  :7.1חוק החולה הנוטה למות

שער שמיני

פיצוי נפגעי גזזת ,עירוי דם (נגיף האיידס) ופוליו

פרק  :8.1חוק לפיצוי נפגעי גזזת
פרק  :8.2חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס)
פרק  :8.3חוק פיצוי לנפגעי פוליו

שער תשיעי

דיני פנסיה

פרק  :9.1חוק הגנת השכר (סעיפים רלוונטיים)
פרק  :9.2חוק פיצויי פיטורים (סעיפים רלוונטיים)
פרק 2א :9.חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
פרק  :9.3קרנות הפנסיה הוותיקות  -הסדר חקיקתי
		 התקנון האחיד
		 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
		 קרנות פנסיה ותיקות  -מינוי מנהל מיוחד ,תכנית הבראה וסיוע ממשלתי
פרק 3א :9.מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף
פרק  :9.4תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית

שער עשירי

מפתחות

פרק  :10.1ספרים ומאמרים בביטחון סוציאלי
פרק  :10.2מפתח פסקי דין
פרק  :10.3מפתח העניינים
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