
התשס''ג2002* ,(58 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

174 סעיף 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה1995  1(להלן  החוקהעיקרי),תיקון
בסעיף 174 

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (1)

 יהיה המענק "(ג)

 ח' בלוח (ה) ו (ד) (ג), (ב), בחלקים כאמור בעבודה שהועסק מי לגבי (ו)
בסכום השווה ל50% מן השיעור לחייל בעד 138 ימי אבטלה, בניכוי ימי
בתכוף שקרמו החורשים עשר באחד אבטלה רמי קיבל שבעדם האבטלה

המועדפת; העבודה לתחילת

* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשס"ג (גו בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי .הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הממשלה 5, מיום כב בחשון התשס"ג (28 באוקטובר 2002), עמ' 131.

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.



השווה בסכום  ח' בלוח (ו) בחלק בעבודהכאמור שהועסק מי לגבי (2)

 ל80% מסכום המענק שלפי פסקה (1).";
.... יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (2)

בעבודה שהועסק למי חלקי מענק יינתן (ו), קטן בסעיף האמור אף על "(ז)
הקטן שבסעיף התנאים כל בו והתקיימו, חי, בלוח (ד) בחלק כאמור נדרשת
פחתה שלא ובלבד חודשים משישה שפחתה תקופה עבד אם אף האמור,

מארבעה חודשים."

 העיקרי לחוק ח' בלוח .2
בטל;  (א) חלק (ו)

יבוא: (ה) חלק אחרי (2)

מלאכה: ובבתי תעשיה במפעלי "(ו)

 מתכת עבודות 0)

וריתוך; מסגרות (א)

(ב) חרטות וכרסום:
חשמלאות; (ג)

מכונאות; (ד)

מכשירנות, (ה)
משחיזנות; (ו)

 הלבשה (2)

ותפירה; חייטות (א)

גזרנות; (ב)

עור; חפירת (ג)

 מקצועיות בלתי עבודות (3)

ובתעשיות והטקסטיל המזון הבניה, בתעשיות מקצועית בלתי עבודה
עבודה ולמעט ניקיון, ועבודת מכונות הפעלת לרבות אחרות,

פקידותית."

ח' לוח תיקון

3. (א) תחילתו של חוק זה ב1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן  יום התחילה).
(ב) הוראות סעיפים 174(ג) ו174(ז) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, וחלק (ו)
בעבודה לעבוד שהחל מי לגבי יחולו זה, לחוק (2)2 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק חי ללוח

ואילך. התחילה ביום הענק, לפי נדרשת, או מועדפת
מי לגבי יחול זה, לחוק (1)2 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק ח' ללוח (א) חלק ביטול (ג)

שירות למעט התשמ"ו21986, משולב], [נוסח ביטחון שירות חוק פי על משירות שהשתחרר
לאחריו. או התחילה ביום קבע, לשירות התחייבות לפי צבאי

2 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107(130).

תחולה תחילה
מעבר והוראת



(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף 174(ג)  לחוק העיקרי כנוסחו
ביטחון שירות חוק פי על סדיר משירות שהשתחרר מי על יחולו לא זה, לחוק (1)1 בסעיף
י' יום לפני קבע, לשירות התחייבות לפי צבאי שירות למעט התשמ"ו1986, משולב], [נוסח

.(2001 ביולי 1) התשס"א בתמוז

שרון אריאל
הממשלה ראש

בניזרי שלמה
והרווחה העבודה שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


