
** תשי"ב1952 לעובדים, הפיצויים פקודת לתיקון חוק
62 מספר

; כך תתוקן הפקודה)'  (להלן 21947 לעובדים, הפיצויים פקודת . 1

 זו פסקה תבוא (ו) הפסקה במקום "עובד"' בהגדרת '2 בסעיף (א)
לירות אלפים שלושת על עולה ושכרו כפיים בעבודת שלא המועבד אדם "(ו)

; או" לשנה:

 הראשונה בתוספת (ב)

המלים יבואו לירות" וחמישים מאות "שבע המלים במקום (א) (2) 1 בפסקה (1)
יבואו לירות" מאות וחמש "אלף המלים ובמקום לירות" מאות וחמש "אלף

; לירות" אלפים "שלושת המלים

"מאה המלים יבואו לירות" "חמישים המלים במקום (ה) (2)1 בפסקה (2)
: לירות"

לירות"} "ארבע המלים יבואו לירות" "שתי המלים במקום (א) (3) 1 בפסקה (3)

עשרה "שש המלים יבואו לירות" "שמונה המלים במקום (1)2 בפסקה (4)
; לירות" "עשר המלים יבואו לירות" "חמש המלים ובמקום לירות'/

"שלוש המלים יבואו לירות* וחמישים "מאה המלים במקום 3א(2) בפסקה (5)

המקורה תיקון

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1952 באוגוסט 13) תשי"ב באב כ"ב כיום בכנסת נתקבל *
.248 עמ' ,(4.0.52) תשי"ב בסיון י"א מיום 120 חוק בהצעות

.1 עמ' ,(23.11.40) תש"י בכסלו ב' מיום 27 החוקים ספר 1
נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1952 באוגוסט 13( תשי"ב באב כ"ב ביום בכנסת נתקבל **

.286 עמ' ,(8.7.52) תשי"ב בתמוז ט"ו מיום 126 חוק בהצעות
.153 עמ' ,1 תוס' ,16.8.47 מיום 1604 מס' ע"ר 2



"חמש המלים יבואו לירות* וחמישים "מאתיים המלים ובמקום לירות"' מאות
לירות". מאות

לקונות סמכות
סכומים

שבתוספת
הראשונה

סכום כל בתקנות לשנות הכנסת, של העבודה ועדת באישור רשאי, העבודה שר .2
העבודה. בשכר לתנודות לב בשים לפקודה, הראשונה שבתוספת

מעבר לאהוראת הפקודה לפי הפיצויים וסכום זה חוק של תקפו תחילת יום לפני חבלה אירעה (א) .3

הילדים, ותוספת פעמיים החד הפיצויים סכום ייקבעו  יום אותו לפני סופית קביעה נקבע
יום לפני חבלה אירעה ; החבלה ביום בתקפו זה חוק היה כאילו העובד, מות של במקרה
לפני סופית נקבע לא הפקודה לפי הפיצויים וסכום 2 סעיף לפי תקנות של תקפן תחילת
העובד, מות של במקרה הילדים, ותוספת פעמיים החד הפיצויים סכום ייקבע  יום אותו

החבלה. ביום בתקפן התקנות היו כאילו

לפי זכאי מכן, שלאחר ביום או זה, חוק של תקפו תחילת ביום שהיה עובד (ב)
תחילת לפני שאירעה חבלה מחמת עבודה, כושר אי בעד שבועי לתשלום הפקודה, הוראות
שבועיים תשלומים לקבל תקפו תחילת שלאחר התקופה לגבי זכאי יהיה זה, חוק של תקפו
שלאחר ביום או ,2 סעיף לפי תקנות של תקפן תחילת ביום שהיה עובד : זה חוק הוראות לפי
שאירעה חבלה מחמת עבודה, כושר אי בעד שבועי לתשלום הפקודה, הוראות לפי זכאי מכן,
תשלו לקבל תקפן תחילת שלאחר התקופה לגבי זכאי יהיה התקנות' של תקפן תחילת לפני

התקנות. הוראות לפי שבועיים מים

שפרינצק יוסף
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

מאירסון גולדה
העבודה שרת


