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 חוק שירות התעסוקה(תיקון מס׳ 5), תשל״ז-1977•

 החלפת סעיף 77 1, במקום סעיף 77 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט-1959 ! (להלן - החוק העיקרי),

 יבוא:
 ״עבירות בקשר 77. מעביד או מי שזקוק לעובד שעבר על הוראה מהוראות הפרק השני,

 לפרק השני דינו - קנס שלושת אלפים ושבע מאות וחמישים לירות בשל כל אדם

 שלגביו נעברה העבירה: היתה העבירה בשל קבלת אדם לעבודה או אי-
 קבלתו, דינו - קנס ששת אלפים לירות בשל כל אדם כאמור וקנס נוסף
 מאתיים וחמישים לירות לכל יום שבו העביד עובד תוך הפרת הוראה

 כאמור.״

 תיקון סעיף 80 2, בסעיף 80 לחוק העיקרי, פסקה(2) - תימחק, ופסקה (3) תסומן(2).

ם ע ר ה ב ש י ן מ ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

(8 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1286, תשל״ז׳  « נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר תשל״ז
 עמ׳ 150.

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 32; תשכ״ט, עמי 77; תשל״א, עמי 180; תשל״ג, עמי 261; תשל״ז, עמ׳ 46.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 26), תשל״ז-1977 *

א 1, בחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב], תשכ״ח-1968 !, אחרי סעיף 20 יבוא: 2 ף 0 י ע  הוספת ם

 ״מבוטח שקיבל 20א. מבוטח שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה קיבל במשך תקופה

 קצבת נכות של שנה אחת לפחות קצבה חדשית לפי סעיף 27וכה(א)(1), לא תפחת

 קצבת הזקנה המגיעה לו משיעור הקצבה החדשית האמורה האחרונה
 ששולמה לו; ואולם תוספת תלויים ששולמה לו לפי סעיף 127לז תובא

 בחשבון לענין סעיף זה כל עוד מתקיימים התנאים לתשלומה.״

 תחילה 2, תחילתו של חוק זה ביום י״ג בניסן תשל״ז(1 באפריל 1977) והוא יחול לגבי הזמן

 שלאחר תחילתו גם על מי שנעשה זכאי לקצבת זקנה לפני תחילתו.

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום י״ה באדר תשל״ז(8 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1288, תשל״ז,
 עמי 156.

 1 סייח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ו, עמי 276; תשל״ז, עמי 88.

 122 ספר החוקים 853, כ״וו באדר תשל״ז, 18.3.1977



 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 27), תשל״ז-1977*

 1, בסעיף 143 לחוק הביטוח הלאומי נבוטח משולב], תשכ״ח-1968 !, אחרי םעיף קטן תיקון סעיף 143
 >ג) יבוא:

 ׳׳(ג1) זכאי לקצבת תלויים שנעשה זכאי לקצבת זקנה או זכאי
 לקצבת זקנה שנעשה זכאי לקצבת תלויים, יחולו לגביו הוראות אלה:

 (1) בחר בקצבת זקנה — תשולם לו אותה קצבה, ובנוסף
 לה תשולם לו מחצית מקצבת התלויים המגיעה לו, ובלבד
 שמחצית זו לא תעלה על 50% מקצבת השאירים לפי סעיף

 21 (א)(1);
 (2) בחר בקצבת תלויים — לא תפחת קצבה זו משיעור
 הקצבה הכוללת שהיתה משתלמת לו אילו בחר בקצבת זקנה

 כאמור בפסקה (1);
 (3) ״זכאי לקצבת זקנה״, לענין סעיף קטן זה - זכאי

 לקצבת זקנה שהשלים תקופת אבשרה לפי סעיף 15 (א).״

ה ל י ח  2, תחילתו של חוק זה ביום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977) והוא יחול לגבי הזמן ת
 שלאחר תחילתו גם על מי שנעשה זכאי כאמור בו, לפני תחילתו.

ם ע ר ה ב ש ן מ י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 יי נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר תשל׳׳ז(8 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳יח 1288, תשל״ז,
.157  עמ׳

 1 טייח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ו, עמי 276; תשל״ז, עמי 88, עמ- 122.

 תיקון טעות *
 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948)

 בחוק מילתה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל״ה-1975 !, בסעיף 8 (א)(3), במקום
 ׳1990״ יבוא ״1988״.

ק ו ד ם י׳ צ י י ו ח ה י ע ש ל י א ר ש  י
 יושב ראש הכנסת שר המשפטים

 * נתקבל בכנסת ביום י״ז באדר תשל״ז(7 במרס 1977).
 1 ס״ו1 תשל״ה, עמי 114.

 ספר החוקים 853, כ״ח באדר השל׳יז, 18.3.1977 123



 תיקון טעות דפוס
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח~1948)

 בסעיף 2 לחוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס׳ 3), תשל״ז—1976 בסעיף
 17 (ה) לחוק העיקרי במקום ״מסוג״ יבוא ״סוג״.

 1 ס״ח 836, תשל״ז, עמי 39.

ר תשל״ז, 18.3.1977 ד א  ספר החוקים 853, כ״ח נ

 הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
124 

 המחיר 64 אגורות


