
התשנ"ז1997* ,(16 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

ו סעיף החוקתיקון  (להלן 1 התשנ'ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 1 בסעיף ו.
 העיקרי)

יבוא: עצמאי' 'עובד ההגדרה במקום (ו)

באותה שעסק מי  ממנה חלק או פלונית מס שנת לענין עצמאי', ""עובד
אחד בו והתקיים יד), משלח  (להלן כעובד שלא ידו במשלח תקופה

מאלה:

בממוצע; בשבוע שעות עשרים לפחות ידו, במשלח עסק הוא (1)

מסכום פחתה לא ידו ממשלח הממוצעת החודשית הכנסתו (2)

הממוצע; מהשכר ל50% השווה

בממוצע בשבוע שעות עשרה שתים לפחות ידו במשלח עסק הוא (3)
כאמור מסכום פחתה לא ידו ממשלח הממוצעת החודשית והכנסתו

א'; בלוח

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 ביוני 5) התשנ'ז באייר כ''ז ביום בכנסת נתקבל *
.123 עמ' בינואר1997), 22) התשנ"ז בשבט י"ד מיום ,2575
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אחר שיעור וכן ממוצעים של חישוב שיטת לקבוע השר רשאי זו הגדרה לענין

;'; א' בלוח הקבוע השיעור במקום

יבוא: העונשין" "חוק ההגדרה אחרי (2)

התש'ם21980:". העמותות, חוק  העמותות' "חוק

יבוא: (2) פסקה במקום העיקרי, לחוק 170(ב) בסעיף .2

ממחצית החייל לגבי הממוצע היומי השבר יפחת לא ,(1) בפסקה האמור אף על (2)
'. הממוצע השכר

סעיף170 תיקון

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 182 בסעיף .3

'. העמותות לחוק (4)49 סעיף לפי שניתן עמותה לפירוק צו (5)"

סעיף182 תיקון

54 סעיף 'לפי יבוא החברות 'לפקודת אחרי (ב), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף192 .4
העמותות'. לחוק

סעיף192 תיקון

ילדים". קצבת היא אם 'זולת יבוא בסופו 312(ג), בסעיף .5512 סעיף תיקון

זה, לחוק (1)1 בסעיף כנוסחה העיקרי לחוק ו שבסעיף עצמאי'' 'עובד ההגדרה (א) .6
ואילך. 1998 שנת בעד המשתלמים ביטוח דמי על תחול

בחודש ב1 זה, בחוק 2 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 170 סעיף של תחילתו (ב)
המשתלמים אבטלה דמי על יחול והוא התחילה) יום  (להלן זה חוק של פרסומו שלאחר

ואילך. התחילה יום בעד

ו4 בסעיפים3 בהתאמה כנוסחם העיקרי, לחוק ו192 182 סעיפים של תחילתם (ג)

לחוק (4)49 סעיף לפי שניתן עמותה לפירוק צו על יחולו והם התחילה ביום זה, בחוק
התחילה. יום לפני ניתן אם אף התש'ם1980, העמותות,

באדר ב' ביום זה, בחוק 5 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 312(ג) סעיף של תחילתו (ד)
.(1997 במרס 11) התשנ"ז ב'

ותחולה תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו
והרווחה העבודה שר

.210 עמ' התש"ם, ס"ח 2


