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סעיף תיקון
127סז

 להלן )1 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 127סז בסעיף .1
: יבוא "מילואים" הגדרת אחרי העיקרי), החוק

" ; אחד מיום יותר לא אחת בהתייצבות מילואים שירות  חדיומי" "שירות "

סעיף תיקון
סח 127

 העיקרי לחוק 127סח בסעיף .2

בהתייצבות אחד מיום "יותר יבוא במילואים" "כחוק אחרי (א), קטן בסעיף (1)
; אחת"

יבוא אחד'' מיום יותר לא אחת "בהתייצבות במקום (ב), קטן בסעיף (2)
; יימחקו  ו"אלא" "לא" והמלים חדיומי", ''בשירות

: יבוא (ב) קטן סעיף אחרי (3)

כספים, שנת במהלך פעמים משש יותר חדיומי שירות אדם שירת "(ג)
זכאי יהיה (ב), קטן סעיף לפי בצו שנקבעו הסוגים עם נמנה אינו והוא
ששירת השביעי החדיומי בשירות החל חדיומי, שירות כל בעד לתגמול
ותשלומו התגמול לחישוב מיוחדות והוראות כללים לפי כספים, שנת באותה

הכנסת.'' של והרווחה העבודה ועדת באישור בתקנות, השר שיקבע

סעיף תיקון
7127

מובטל)'',  זה "(בסעיף יבוא "1 ו' פרק "לפי אחרי העיקרי, לחוק (ג) 127ע בסעיף .3

במילואים''. שירותו בתקופת מובטל היה "אילו יבוא במילואים" שירותו "ערב ובמקום

סעיף תיקון
127עד

ו

: יבוא ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 127עד בסעיף .4

: אלה ימים גם במנין יובאו (א) קטן בסעיף האמורים הימים 75 בכלל "(ג)

ואם חוק פי על אם בהם, עובדים שאין חג או השבועית המנוחה יום (1)
; נוהג או הסכם פי על

מעבידו, מאת לעובד שניתנה חופשה בשל מהעבודה העדרות ימי (2)
; בשכר שלא ובין בשכר בין

; מחלה או תאונה בשל מהעבודה העדרות ימי (3)

; העובד בהם עבד לא נוהג או דת שמטעמי במשפחה אבל ימי (4)

בתקנות.'' השר שקבע אחרים ימים (5)

1986).תחייה באפריל 1) התשמ''ו ב' באדר כ"א ביום זה חוק של תחילתו . 5

פרס שמעון
הממשלה ראש

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

קצב משה
והרווחה העבודה שר

,1738 בה"ח פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעית ; (1986 ביולי 7) התשמ"ו בסיון ל' ביום בכנסת נתקבל *
.232 עמ' התשמ"ה,

.154 ועמ' 60 עמ' התשמ"ו, ;108 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1


