
יבוא "כפל" במקום ברישה, 15(ב) בסעיף התשנ"ג-31993, המסוכנים, החומרים בחוק .8
יבוא "שש". "ארבע" ובמקום "שלוש פעמים"

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

שטרית מאיר
התחבורה שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

הוראת שעה), התשס"ו-2005* - 83 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

אחרי  העיקרי), החוק - (להלן התשנ"ה-11995  משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .1
יבוא: 230א סעיף

לעררים "ועדה
תפקודי מצב לענין

שעה הוראת -

רשאי התפקודי מצבו לענין המוסד מהחלטת נפגע עצמו הרואה (א) 230ב.
הוועדה). זה - מצב תפקודי (בסעיף ועדה לעררים לענין עליה לפני לערור

המנויים  המקצוע מבין בעלי בוועדה, רשימת חברים יקבע השר (ב)  
הרשימה): (בסעיף זה - להלן

לפי פיסיקלית ושיקום, ברפואה או מומחה בגריאטריה רופא (1)
התשל"ז-21976; הרופאים [נוסח חדש], פקודת

.31940 העם, בריאות פקודת כמשמעותה לפי מוסמכת אחות (2)

ברשומות. תפורסם הרשימה (ג)

או  שניים תהא בהרכב של זה סעיף לפי הוועדה שתדון בערר (ד)  
חבר יהיה הוועדה ויושב ראש ברשימה ששמותיהם כלולים חברים שלושה
סמכויותיה הוועדה, הרכב לענין הוראות יקבע השר רופא; שהוא הוועדה

להגשת הערר. והדרכים המועדים לענין וכן וסדרי עבודתה

הוועדה." לגבי החלטות של יחולו (ה) הוראות סעיף 213  

יחול והוא התחילה), - יום (להלן פרסומו מיום חודשים בתום עשרה זה חוק של תחילתו .2
שניתנו  זה, 1 לחוק בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 230ב(א) בסעיף כאמור המוסד, החלטות על

התחילה. שנים מיום עד תום שלוש שמיום התחילה בתקופה

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר אריאל
הרווחה שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

תחילה, תחולה
שעה והוראת

230ב הוספת סעיף
שעה הוראת -

חוק תיקון
החומרים

5 מס' - המסוכנים

__________
.139 עמ' התשס"ד, 3 ס"ח התשנ"ג, עמ' 28;

__________
חוק בהצעות ודברי הסבר פורסמו החוק הצעת (22 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון ביום כ' בכנסת התקבל *

.505 עמ' התשס"ה (22 בדצמבר 2004), בטבת י' 149, מיום - הממשלה
.809 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;

.594 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

.239 (א) ,191 (ע) עמ' ,1 תוס' 3 ע"ר 1940,

28.11.2005 התשס"ו, בחשון כ"ו ספר החוקים 2036,   24
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