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פרק א':

תיקון חוק

הביטוח הלאומי

 .1בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,1 1995בלוח ח' ,בחלק ה' 
) (1בפרט ) ,(3במקום הסיפה החל במילים "שהוא מוסד ללימוד שיטתי" יבוא
"לרבות מוסר ללימוד שיטתי לילדים מגיל שלוש עד כיתה י"ב ,ומוסר לחינוך מיוחד
כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח;";21988
) (2בפרט ) ,(4במקום "מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה" יבוא "בית ספר
שחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ''ט ,51969חל עליו".
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הוראת שעה(

 .2בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'   55הוראת שעה( ,התשס"ב 4 2002
)ו( בשם החוק ,במקום ")תיקון מס'   55הוראת שעה(" יבוא ")תיקון מס'  55והוראת
שעה(";
)(2

בסעיף

2



)א( אחרי "והוא יחול על'' יבוא "כל אחד מאלה;":

)ב( הסיפה החל במילים "מי שהחל לעבוד" תסומן
") (2מי ששירת כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בחוק קליטת חיילים
משוחררים ,התשנ"ד ,51994והחל לעבוד באבטחה בתקופה שמיום
ג באלול התשס"ג ) 31באוגוסט  (2003עד יום ז' באדר התשס"ג ) 1במרס
 ,(2004או שהחל לעבוד באבטחה לפני התקופה האמורה ,ואולם הוראות
חוק זה יחולו רק על עבודתו באבטחה מיום ג' באלול התשס"ג ) 31באוגוסט
")"(1

ואחריה יבוא:

;".(2003

)(3

אחרי סעיף

הארכת תקופה

2

יבוא:

 .3שר הרווחה ,בהסכמת שר האוצר והשר לביטחון הפנים ,רשאי,
בצו ,להאריך את התקופה האמורה בסעיף  (2)2לתקופה נוספת של
שנה

תחולה

אחת''.

לוח ח' לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,1995בנוסחו בסעיף
.5
זה יחול מיום ג' באלול התשס"ג ) 31באוגוסט  (2003ואילך.

אריאל שרון

1

לחוק

זבולון אורלב

ראש הממשלה

שר

משה קצב

ראובן ריבלין

נשיא המרינה

יושב ראש הכנסת

הרווחה

בספטמבר  ;(2003הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות

* התקבל בכנסת ביום י"ג באלול התשס"ג )10
חוק הממשלה   ,57מיום י"ג באלול התשס"ג ) 10בספטמבר  ( 2003עמ' .634
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ג ,עמ' .538
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;114התשס"ג ,עמ' .90
 3ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;180התשס"א ,עמ' .402
 4ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;519התשס"ג ,עמ' .180
 5ס"ח התשנ"ד ,עמ' .132

(

