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בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה—) 11995להלן — החוק העיקרי( ,בסעיף — 161
)(1

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( לעניין סימן זה ,תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא 12
חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה ,בעד אחד או יותר מהימים
בחודש ,בתוך  18החודשים בתכוף לתאריך הקובע;".

)(2

סעיף קטן )ב( — בטל;

)(3

בסעיף קטן )ג() ,(2במקום "עד  180ימי שירות" יבוא "עד שישה חודשי שירות".

בסעיף  162לחוק העיקרי —
) (1במקום הרישה יבוא "לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות
המנויות בפסקאות שלהלן )בסעיף זה — החודשים החסרים( ,ימנו את  18החודשים
כאמור בסעיף  ,161בלי למנות בהם את החודשים החסרים שאינם עולים על המספר
הנקוב לצד כל עילה ,ולעניין זה יראו היעדרות בחלק מחודש קלנדרי בשל אחת
מהעילות כאמור ,כהיעדרות בכל החודש ,אלא אם כן אותו חודש נכלל בתקופת
האכשרה לפי חוק זה;":
)(2

בפסקה ) ,(1במקום " 360ימים" יבוא " 12חודשים";

)(3

בפסקה ) ,(2במקום " 180ימים" יבוא "שישה חודשים";

) (4בפסקה ) ,(3במקום "לפי מספר ימי ההיעדרות" יבוא "לפי מספר חודשי
ההיעדרות";
)(5

בפסקה ) ,(4במקום " 30ימים" יבוא "חודש אחד".

בסעיף  170לחוק העיקרי —
)(1

בסעיף קטן )א( ,במקום " 75הימים" יבוא "ששת החודשים הקלנדריים";

) (2בסעיף קטן )ב ,(1במקום " 75הימים שקדמו ליום" יבוא "ששת החודשים הקלנדריים
האחרונים שקדמו לחודש";
) (3בסעיף קטן )ז( ,בסופו יבוא "קביעת דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור
בסעיף קטן )א( טעונה את הסכמת שר האוצר ואת אישור ועדת העבודה והרווחה".
)א( תקנות ראשונות לפי סעיף )170ז( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  (3)3לחוק זה,
הטעונות את אישורה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,יובאו לאישורה
בתוך  90ימים מיום פרסומו של חוק זה.
)ב( תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומן של תקנות לפי סעיף קטן )א( )להלן
— יום התחילה( ,והוא יחול על מי שהתאריך הקובע לגביו ,כהגדרתו בסעיף  158לחוק
העיקרי ,חל ב– 1בחודש שלאחר יום התחילה ואילך.
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