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יבוא: 127ז סעיף

מתאימה לאדם"עבודה מתאימה כעבודה מוצעת עבודה רואים ו 127 סעיף לענין (א) ז. 127
אלה: כל בה ונתמלאו הגופני וכושרו בריאותו מצב את תואמת היא אם פלוני,

שלוש תוך עבד שבה העיקרית העבודה מסוג היא העבודה (1)
התואמת אחרת עבודה או הקובע, לתאריך בתכוף שקדמו השנים

לקבוע רשאי השר השכלתו; רמת או המקצועית הכשרתו את
מסגג כעבודה שייחשבו מיון, קבוצות לפי עבודה סוגי בתקנות

או המקצועית ההכשרה את התואמת כעבודה או העיקרית העבודה
כאמור; ההשכלה רמת את

שהיו האבטלה לדמי לפחות שווה המוצעת בעבודה השכר (2)
להם; זכאי היה אילו לו מגיעים

מגוריו. במקום שינוי מחייבת אינה המוצעת העבודה (3)

מתאימה כעבודה מקצועית הכשרה רואים 127ח(ב) סעיף לענין (ב)
הגופני וכושרו בריאותו מצב השכלתו, רמת את תואמת היא אם פלוני, לאדם

מגוריו. במקום שינוי מחייבת אינה היא ואם

לו מלאו שטרם מי לגבי  תחול לא (א), קטן בסעיף (1) פסקה הוראת (ג)

מי לגבי וכן הקובע, מהתאריך ימים ששים מתום  שנים וחמש שלושים
בעבודה עבודתו עיקר היה הקובע לתאריך בתכוף שקדמו השנים שבשלוש

עונתית. עבודה מטבעה שהיא

או עבודה לאדם הוצעה אם ו(ב), (א)(3) קטנים סעיפים לענין (ד)

הקבוע, מגוריו ממקום ק"מ 60 לפחות המרוחק במקום מקצועית הכשרה
תחבורה קיימת אם זולת מגוריו, במקום שינוי כמחייבת ההצעה תיחשב
המעביד או וחזרה, המקצועית ההכשרה או העבודה למקום תקינה ציבורית

העולה וחזרה לעבודה הנסיעה שזמן ובלבד וחזרה, העבודה למקום הסעה מספק
העבודה. מזמן כחלק נחשב אחת שעה על

60 לפחות המרוחק במקום מקצועית הכשרה או עבודה לאדם הוצעה (ה)

אין אם מגוריו, במקום שינוי כמחייבת ההצעה תיחשב לא מגוריו, ממקום ק"מ
ההכשרה או העבודה במקום מגורים לו ומובטחים עמו, הגר משפחה בן לאדם
ההכשרה או העבודה למקום הקבוע מגוריו ממקום נסיעה והוצאות המקצועית

לפחות. לשבועיים אחת וחזרה המקצועית

או עבודה הוצעה אם ו(ה), (ד) קטנים בסעיפים האמור אף על (ו)
לפחות המרוחק במקום שנים, שבע לו מלאו שטרם לילד לאם מקצועית הכשרה

במקום שינוי כמחייבת ההצעה תיחשב הקבוע, מגוריה ממקום ק"מ 40
המגורים.
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 (ו) עד (ד) קטנים סעיפים לענין (ז)

בפרסומי כמובא ישובים שבין המרחק לפי יחושבו מרחקים (1)

והרווחה: העבודה במשרד המדידות מחלקת של דרך מרחקי

נכד או סב אח, הורה, ילד, זוג, בן  משפחה" "בן (2)

בתעודת הרישום לפי ייקבע אדם של הקבוע המגורים מקום (3)
". שלו הזהות

 העיקרי לחוק ח 127 בסעיף . 3

הימים"; "תשעים יבוא הימים" "שלושים במקום (א), קטן בסעיף 0)

הימים". "תשעים יבוא הימים" "שלושים במקום (ב), קטן בסעיף (2)

ח 127 סעיף תיקון

"127ז(א10)". יבוא "127ז(ג)" במקום העיקרי, לחוק 127כ כסעיף . 127כ4 סעיף תיקון

יבוא: 1 פסקה במקום העיקרי, לחוק טו בלוח . 5

במשק: הממוצע היומי השכר למחצית שעד השכר חלק על . 1"

80% הממוצע מהשכר נמוך ששכרו מי (א)

". 70% הממוצע מהשכר נמוך אינו ששכרו מי (ב)

ט1 לוח תיקון

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק


