גלגשת (,)skateboard
(,)skateboard
"אופניים"  -לרבות
לרבות גלגשת
בסעיף זה,
"אופניים" -
(ד) בסעיף זה( ,ד)
להב (,)rollerblades
(,)rollerblades
 ,)rollerגלגיליות
גלגיליות להב
גלגיליות (skates
גלגיליות (,)roller skates
תלת– זו ,ולמעט תלת-
ולמעטפקודה
כהגדרתו לפי
פקודה זו,
חשמלי
כהגדרתו לפי
קורקינט חשמלי קורקינט
אופן.".
אופן".
תחילה
פרסומו .ימים מיום פרסומו.
בחוק זה60 ,
כנוסחומיום
לפקודה 60,ימים
65גבחוק זה,
כנוסחו
לפקודה ,סעיף
תחילתו של
סעיף 65ג
תחילה תחילתו של .2
.2
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חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ,)98
תיקון סעיף 287

חוק

התשס"ז2007-*

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
.1
הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)98התשס"ז2007-*
 ,287אחרי פסקה ( )9יבוא:

"( )10מי שמשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף (6א) לחוק דחיית שירות לתלמידי
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  2-החוק העיקרי) ,בסעיף תיקון סעיף 287
.1
ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס"ב2002- ".
 ,287אחרי פסקה ( )9יבוא:
תיקון סעיף 348
בסעיף (348ה) לחוק העיקרי ,המילה "וכן"  -תימחק ,ואחרי "או בישיבה" יבוא "או מי
.2
לתלמידי
שירות
דחיית
אזרחי בסעיף
כהגדרתו
שמשרתאזרחי
"( )10מי שמשרת בשירות
שירות לתלמידי ישיבות
דחיית
לחוק
לחוק (6א)
(6א)בסעיף
כהגדרתו
בשירות
התשס"ב2002-".2
ישיבות שתורתם אומנותם,
התשס"ב."2002-
שתורתם אומנותם,
ותחולה(348ה) לחוק העיקרי ,המילה "וכן"  -תימחק ,ואחרי "או בישיבה" יבוא "או מי תיקון סעיף 348
תחילה בסעיף
.2
התחילה),
תחילתו של חוק זה ביום י' בסיון התשס"ז ( 27במאי ( )2007בסעיף זה  -יום
.3
ישיבות
לתלמידי
שירות
דחיית
לחוק
(6א)
בסעיף
כהגדרתו
אזרחי
בשירות
שמשרת
והוא יחול על גמלה לפי הוראות פרק י"ג לחוק העיקרי ועל דמי ביטוח לפי הוראות
התשס"ב."2002-
העיקרי ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
שתורתם אומנותם,פרק ט"ו לחוק

.3

תחילתו של חוק זה ביום י' בסיון התשס"ז ( 27במאי ( )2007בסעיף זה  -יום התחילה),
והוא יחול על גמלה לפי הוראות פרק י"ג לחוק העיקרי ועל דמי ביטוח לפי הוראות
פרק ט"ו לחוק העיקרי ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים
החברתיים

‡

שמעון פרס
נשיא המדינה

*

1
2

תחילה ותחולה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז ( 25ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,310מיום ט' בתמוז התשס"ז ( 25ביוני  ,)2007עמ' .680ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ז ,עמ' .361
ס"ח התשס"ב ,עמ' .521

ספר החוקים  ,2107י"ח באב התשס"ז2.8.2007 ,
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