)ב( תקנות ראשונות לפי סעיף  8יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך
שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה

חוק המזונות )הבטחת תשלום( )תיקון מס'  ,(8התשע"ב—*2012
תיקון סעיף 9א

.1

תחילה

.2

בחוק המזונות )הבטחת תשלום( ,התשל"ב— ,11972בסעיף 9א —
)(1

סעיף קטן )א( — בטל;

)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( לא ישולם תשלום לזוכה שיצא את ישראל אם מתקיים האמור בפסקאות
) (1או ) (2שלהלן — בעד התקופות המפורטות בהן:
) (1הזוכה יצא את ישראל ארבע פעמים או יותר באותה שנה קלנדרית
— בעד חודש היציאה הקלנדרי ובעד חודש השיבה הקלנדרי וכן בעד
חודש קלנדרי שבו שהה ,בכל ימי החודש ,מחוץ לישראל ,והכל מהפעם
הרביעית שבה יצא את ישראל ואילך;
) (2הזוכה יצא את ישראל פחות מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית,
ואולם סך הימים שבהם שהה מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית עלה
על  72ימים — בעד כל אחד מהחודשים שבהם תקופת שהייתו מחוץ
לישראל עלתה על  72הימים האמורים;".

)(3

בסעיף קטן )ג()— (1
)א( במקום הרישה יבוא "הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על מי שהיה זכאי
לתשלום בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה ומתקיים בו אחד
מאלה;":
)ב(

במקום פסקת משנה )א( יבוא:
")א( הוא שהה מחוץ לישראל לפי דרישת מעסיקו ובמימונו ,בכפוף לאישור
המעסיק על הצורך ביציאה אל מחוץ לישראל ועל מימונה כאמור;";

)ג(

בפסקת משנה )ב( ,אחרי "לבתו" יבוא "לאחיו.",

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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