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 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 80), התשנ״ג-1993•

1966' (להלן - החוק העיקרי),  תיקון סעיף 127א 1. בסעיף 127א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח־

 בפסקה(1< להגדרת ״מבוטח״, במקום ״בגבר - ששים וחמש שנים, ובאשה ששים שנה״ יבוא ״ששים

 וחמש שנים״.

 תיקון סעיף 127ג 2. בסעיף 27 וגיא) לחוק העיקרי, במקום ״בגבר - ששים וחמש שנים, ובאשה - ששים שנה״,

 יבוא ״ששים וחמש שנים״.

 תיקון סעיף 127ח 3. בסעיף 127ח לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״>א1< מבוטחת שהפסיקה את עבודתה מרצונה לאחר שמלאו לה ששים שנה לא תהיה זכאית

 לדמי אבטלה, והוראות סעיף קטן (א) לא יחולו עליה.״

מ יבוא: ) ן ט  תיקון סעיף 143 4. בסעיף 143 לחוק העיקרי, אחרי סעיף ק

 ״>ה1< מבוטחת הזכאית לדמי אבטלה בעז־ ימים החלים בחודש שבעדו היא זכאית גם

 לקיצבת זקנה, תשולם לה בעד אותו חודש הגמלה הגבוהה מביניהן.״

 תחילה 5. תחילתו של חוק זה ביום י״ז בחשון התשנ״ד (1 בנובמבר 1993).

ר י מ ה נ ר ו ק ר ב י ן א ח צ  י

 ראש הממשלה שרת העבודה והרווחה

ס י י ח ו ב ר ו י י צ מ ן ש ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ג(13 ביולי 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2163, מיום
 ט״ באדר התשנ״ג (2 במרס 1993), עמי 80.
 י סייח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ג, עמי 10.

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-993 ו•

 1. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עז־ 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל

 מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו לדנו עובד ולא נעדר מעבודתו

 מכוח זכאותו כאמור, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד.

 2. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר

 הוכחת מחלתו של הילד וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

 4. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע

 לביצועו.

 היעדרות בסל
 מחלת ילד

 כללים

 שמידת זכויות 3. חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

 ביצוע ותקנות

ר י מ ה נ ר ו  א

 שרת העבודה והרווחה

ק ר ב י ן ח צ  י

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ד בתמוז התשנ״ג(13 ביולי 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2168, מיום
 כ׳׳ג באדר התשנ׳׳ג(16 במרס 1993), עמ׳ 106.
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 חוק קופת־חולים (איסור הגבלות), התשג״ג-993 ו•

 1. בחוק זה ־

 ״קופת־חולים״ - תאגיד המנוי בתוספת.

 2. לא תפסיק קופת־חולים חברותו של אדם בקופה מחמת מצב בריאותו; הוראה זו לא תחול על

 מי שבעת קבלתו כחבר, מסר הצהרה על מצב בריאותו שלא בתום לב.

 3. לא תסרב קופת־חולים לתת עזרה רפואית לחבריה, בהיקף הנהוג אצלה, במחלה או בפגיעה

 שנגרמו עקב מעשה אלימות במשפחה, תקיפה מינית, או תקיפה אחרת, ולא תתנה קופת־החולים

 מתן עזרה רפואית כאמור בתשלום מיוחד, בתשלום נוסף או בתנאי אחד כלשהו.

 4. כל הוראה בתקנון קופת־חולים הסותרת הוראה מהוראות חוק זה - בטלה.

 תוספת

 קופת־חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י;

 קופת ־חולים לעובדים לאומיים;

 קופת־חולים מאוחדת >מרכזית-עממית<;

 קופת־חולים מכבי, כוללת קופת חולים אסף.

ן י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב ר ו י י צ מ ן ש ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ג(13 ביולי 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2179, מיום ד׳
 בסיון התשנ״ג(24 במאי 1993), עמי 146.

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), התשנ״ג-1993•

1965' (להלן - חוק הבחירות)״ והתקנות לפיו הוראת שעה  1. חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה־

 יחולו על הבחירות לכלל הרשויות המקומיות שנועדו ליום י״ח בחשון התשנ״ד >2 בנובמבר 1993),

 בשינויים האמורים בחוק זה.

 2. במקום סעיף 35>ח< לחוק הבחירות יבוא: תיקון סעיף 93

 ״(ח< רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב, במברק או בפקסימילה, תוגש

 לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה־35 שלפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה,

 ייקבעו בתקנות.״

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב התשנ״ג (20 ביולי 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2190, מיום י״ז
 בתמוז התשנ״ג (6 ביולי 1993), עמי 259.
 י סיח התשכ׳׳ה, עמ׳ 243; התש׳׳ן, עמי 162.

 הגדרות

 איסור הפסקת
 חברות

 איסור הגבלות
 לנפגעי אלימות

 עדיפות החוק

ן ו מ ם ר י י  ח

 שר הבריאות
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 תיקון סעיף 40 3. בסעיף 40 לחוק הבחירות, במקום ״מהיום ה־26״ יבוא ״מהיום ה־28״ ובמקום ״מהיום ה־23״

 יבוא ״משעה 12.00 ביום ה־22״.

י ע ר ה ד י ר ן א י ב ק ו ח צ  י

 ראש הממשלה שר הפנים

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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