
 רשומות

 ספר החוקים
 י״ח בשבט התשנ״ה 1500 19 בינואר 995 ו

 עמוד
 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 96), התשנ״ה-1995 94
 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-995 ז 95
 תיקון טעות בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-994 ו 95



*  חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 96), התשנ״ה-995ו

 הוספת סעיף 1. אחרי סעיף 127נז לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-968וי (להלן -
ו החוק העיקרי), יבוא: ז נ י 2  ד

-גימלה לחבר 27ונזו. (א) בסעיף זה -
 אגודה שיתופית

 ״חבר אגודה שיתופית״ - מי שביום מתן צו כאמור בסעיף 27ונה(4), היה
 שבע שנים לפחות חבר באגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב

 שיתופי, שרואים אותו בעובד לפי סעיף 2;

 ״הכנסה חודשית״ - סכום ההכנסה החודשית של חבר אגודה שיתופית
 כפי שחושב לאחרונה לפי סעיף 63ו(אץו) והתקנות שהותקנו מכוחו

 לפני מועד מתן צו כאמור בסעיף 27ונה(4).

 (ב) על אף האמור בסעיפים 27ונו ו־127נז, הגימלה שתשולם לפי
 פרק זה לחבר אגודה שיתופית, תהיה סכום הכנסתו החודשית כפול מספר
 השנים שבהן היה חבר האגודה השיתופית לאחר שמלאו לו 8 ו שנים, ועד
 מקסימום של השכר הממוצע כפול שמונה, ובכפוף להוראות סעיף

 127סא(ב).

 (ג) הוראות פרק זה, למעט סעיפים 127נו ו־127נז, יחולו על חבר
 אגודה שיתופית, בשינויים המחויבים.״

 2. בסעיף 27וםא(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא •ולענין גימלה לפי סעיף 27ונזו, רק למי
 שהמפרק אישר שהוא חבר אגודה שיתופית כהגדרתו בסעיף 127נז1(א)״.

 3. אחרי סעיף 27וםד(ב) לחוק העיקרי יבוא:

 ״(ג) השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
 הוראות, כללים, תנאים ומבחנים בדבר תשלום גימלה, ואישור תביעה לגימלה לפי

 פרק זה.״

 תיקון סעיף
 127םא

 תיקון סעיף
 27 וסד

ר מי ה נ ר ן או י ב  יצחק ר
 ראש הממשלה שרת העבודה והרווחה

ס י י ן שבח ו מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט התשנ״ה (9 בינואר 1995); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2325, מיום י •א בכסלו התשניה (14 בנובמבר 1994), עמי 124.

 י ס״ת התשכ״ח, עמ׳ 108; התשנ״ה, עמי 79.
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 ״איסור דרישת
 פרופיל צבאי׳
 והשימוש בו

 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מם׳ 2), התשג״ה-1995*

 1. אחרי סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-988ו, (להלן •- החוק הוספת סעיף 2א
 העיקרי), יבוא:

 2א. (א) מעביד לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל
 הצבאי שלו, ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בבל

 ענין המנוי בסעיף 2(אץ1) עד (5).

 (ב) דרש מעביד, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), את הפרופיל
 הצבאי, לא יפגע בעובד או בדורש העבודה בענין המנוי בסעיף 2(אץ1) עד

 (5) מחמת סירוב למסור את הפרופיל הצבאי.

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על שירות הבטחון הכללי והמוסד
 למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כמעביד, לגבי עובדים בגופים האמורים

 או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים.

 (ד) בסעיף זה, ״פרופיל צבאי״ - הסימול המספרי שצבא ההגגה
 לישראל נותן לציון מידת התאמתו הרפואית של אדם לשירות ביחידות

 ובתפקידים שונים בצבא ההגנה לישראל.״

 2. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), אחרי ״2״ יבוא ״2א״. תיקון סעיף 5 ו

ר מי רה נ  או
 שרת העבודה והרווחה

ן י ב  יצחק ר
 ראש הממשלה

ס י י  שבח ו
 יושב ראש הכנסת

ר ו י צ מ ן ז  ע
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט התשנ״ה (9 בינואר 995 ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2315, מיום י״ט בחשון התשנ״ה (24 באוקטובר 1994), עמ׳ 78.

 ם״ח התשמ״ח, עמי 38; התשנ״ב, עמי 37.

 תיקון טעות בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-1994*
 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-1994י -

 (ו) בסעיף 7ו(אג אחרי המלים ״רכישת הדירה״ צ״ל ״או שכירת הדירה״;

 (2) בסעיף 7ו(ג), במקום המלים ״יחזירו המוכר לקרן• צ״ל •יחזירו המוכר או
 המשכיר לקרן*.

י א ב י ד ל ו  ד
 שר המשפטים

 נתקבל בכנסת ביום ה׳ בחשון התשנ״ה (10 באוקטובר 1994).
 ם״ח התשנ״ד, עמי 132 ועמ־ 272.
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