
מס'23),תשל"ו1976* (תיקון הלאומי הביטוח חוק

החוק  1(להלן תשכ"ח1968 משולב], ננרסח הלאומי הביטוח לחוק 91 בסעיף , 1
יבוא: "לידה" הגדרת אחר" העיקרי),

מבחנים לפי מקצועי, אושיקום מקצועית הכשרה  מקצועית" ""הכשרה
". הכנסת של העבודה ועדת באישור בתקנות שנקבעו ובתנאים

91 סעיף תיקון

יבוא; (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 92 בסעיף , 2

מאלה; אחת היא לידה לדמי מבוטחת "(ב)
שנה עשרה שמונה לה שמלאו עצמאית עובדת או עובדת (1)
ישראל תושבי הם ומעבירה היא ואם בישראל, מועסקת והיא
מחוץ עובדת היא אם אף  בישראל נקשר העבודה וחוזה

לישראל;
בהכ נמצאת והיא שנה עשרה שמונה לה שמלאו אשה (2)

". מקצועית שרה

סעיף92 תיקון

 העיקרי לחוק 98 בסעיף , 3

;"2 פרט "לפי יבוא "3 או 2 פרטים "לפי במקום (א), קטן בסעיף (1)
יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

כתקופה (2) (כ) 92 סעיף לפי אשה מבוטחת שבה תקופה יראו "(ג)
או כעובדת שעבדה ובלבד (א), קטן סעיף לענין ביטוח דמי שולמו שבה
שבו היום לפני בתכוף רצופים יום שלושים לפחות עצמאית כעובדת

הלידה." או ההריון לרגל עבודתה את הפסיקה

98 מעיף תיקון

יבוא: (2) פסקה אחרי העיקרי, לחוק (ב) 101 בסעיף .4

ששימשה ההכנסה  (2) (ב) 92 סעיף לפי במבוטחת (3)"
בסעיף האמור השנה רבע בעד הביטוח דמי לחישוב יסוד

". (א) קטן

תיקוןסעיף101

יבוא: (3) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 102 בסעיף , 5

מיוחדות, הוראות  הכנסת של העבודה ועדת באישור (4)"
אימהות, ביטוח דמי תשלום בדבר לסוגים, והן כלל בדרך הן
בהכשרה הנמצא אדם כל בעד מופחתים, ביטוח דמי לרבות
שאינו ובין (2) (ב) 92 סעיף לפי מבוטח שהוא בין מקצועית,

". ח' בפרק האמור אף על יפה וכוחן לפיו, מבוטח

סעיף102 תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

כרעם משה
העבודה שר
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