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תקנות הביטוח הלאומי )שיקום מקצועי( )תיקון(, התשע"ח-2017

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   88 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשט"ז-21956  מקצועי(,  )שיקום  הלאומי  הביטוח  תקנות  בראש   .1
העיקריות(, יבוא "תקנות הביטוח הלאומי )שיקום מקצועי(, התשט"ז-1956".

הלאומי,  הביטוח  לחוק  ו–115   18 סעיפים  "לפי  במקום  העיקריות,  לתקנות  בפתיח   .2
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   88 סעיפים  "לפי  יבוא  התשי"ד-1953" 

התשנ"ה-1995".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "סעיף 95 לחוק" יבוא "סעיף 298 לחוק".  .3
בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "לפי סעיף 18 לחוק" יבוא "לפי סעיף 88 לחוק".  .4

פחות "לא  יבוא  שעות"  מ–20  פחות  "לא  במקום  העיקריות,  לתקנות  9)א()2(  בתקנה   .5 
והמסתיים  העבודה"  לשכת  לדעת  אם  "או  במילים  המתחיל  והקטע  שעות"  מ–16 

במילים "בהכשרה מקצועית" - יימחק.

תקנה 11 לתקנות העיקריות - בטלה.  .6
תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שבתום חודש מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(,   .7

והן יחולו על נפגע הזכאי לשיקום מקצועי ביום התחילה ואילך.

ב' בתשרי התשע"ח )24 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5462(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

 צו התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
 לשנות התקציב 2017 ו–2018( )דחיית תחילתו של התיקון לפקודת

הייבוא והייצוא(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  התשע"ז-12016,  ו–2018(,   2017 התקציב  לשנות  הכלכלית 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  

בשלושה  תידחה  והייצוא,  הייבוא  פקודת  תיקון  שעניינו  לחוק,   46 סעיף  של  תחילתו   .1
חודשים ותהיה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5551(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשע"ז, עמ' 49.  1
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תחילה ותחולה

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  1

2 ק"ת התשט"ז, עמ' 890; התשל"ג, עמ' 947.
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