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סעיף תיקון
127טז1

בסעיף העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ח11968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .1
יבוא: (ו) קטן סעיף במקום , 127טז1

למי גם ישולם זה, סעיף לפי שנקבע בשיעור חלקי, מענק למעט מענק, (1) "(ו)

התעסוקה שירות שלשכת ובלבד (ב)(1), קטן שבסעיף התנאי בו מתקיים שלא
לעבודה סדיר, משירות שחרורו מיום חדשים ואחד עשרים תוך אותו, הפנתה

לשכת ושאילו לחוק, ז 127 בסעיף כאמור מתאימה עבודה לגביו שהיא נדרשת
לדמי זכאי היה הוא מתאימה עבודה לו מציעה היתה לא התעסוקה שירות

ובסוגי עבודה במקומות עבודה  זה קטן סעיף לענין נדרשת, עבודה אבטלה;
ט2. בלוח כמפורט עבודה

א' מיום ,2049 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1991 ביוני 4) התשנ"א בסיון כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
.191 עמ' ,(1991 באפריל 15) התשנ"א באייר
.105 עמ' התשנ"א, 1108 עמ' התשכ"ח, ס"ח י



או לשנות רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור השר, (2)
". ט2 לוח את להחליף

יבוא: העיקרי לחוק ט1 לוח אחרי . ט22 לוח הוספת

ט2 "לוח

127טז1(ו)) (סעיף

סעיף לענין נדרשת כעבודה תיחשב בהם שהעבודה עבודה וסוגי עבודה מקומות של רשימה

לחוק: 127טז1(ו)

וכתידלוק: מלאכה כבתי תעשיה, במפעלי (א)

 מתכת עבודות (1)

וריתוך מסגרות (א)
וכרסום חרטות (ב)

חשמלאות (ג)
מכונאות (ד)

מכשירנות (ה)
משחיזנות (ו)

 הלבשה (2)

ותפירה חייטות (א)

גזרנות (ב)
עור תפירת (ג)

 מקצועיות בלתי עבודות (3)

אחרות, ובתעשיות והטקסטיל המזון הבניה, בתעשיות מקצועית בלתי עבודה

עבודה ולמעט נקיון ועבודת מכונות הפעלת דלק, כתחנות עבודה לרבות
פקידותית.

בבניין: (ב)

פקידותית עבודה למעט בניה, באתר עבודה כל

מלון: כבתי (ג)

מלצרות (1)

טבחות (2)

חדרנות (3)

עבודה ולמעט נקיון ועבודת כלים שטיפת לרבות מקצועית, בלתי עבודה (4)
פקידותית

אריזה: ובתי חקלאיים גידולים באתרי (ד)

". פקידותית עבודה ולמעט נקיון עבודת לרבות מקצועית, בלתי עבודה

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
והרווחה העבודה שר




