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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 144( )הודעה לחייל משוחרר(, התשע"ג–2013 *

 
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, אחרי סעיף 377 יבוא: 1.הוספת סעיף 377א

"הודעה לחייל 
משוחרר

בסעיף זה –377א  )א( 

"חוק קליטת חיילים משוחררים" – חוק קליטת חיילים משוחררים, 
התשנ"ד–1994 2;

"חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר אף אם שוחרר 
לפני תום התקופה שהוא חייב בה;

בחוק  כמשמעותה  המשוחרר  החייל  לקליטת  הקרן   – "הקרן" 
קליטת חיילים משוחררים;

"שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים;

המוסד יודיע לחייל משוחרר, בסמוך למועד שחרורו, על  )ב( 
הזכויות שיהיה זכאי להן ועל החובות שיחולו עליו, לפי חוק זה, 
עם שחרורו משירות סדיר; הקרן או המשרד הממונה על שטח 
הפעולה "השירות האזרחי־לאומי" 3, לפי העניין, ימסרו למוסד 

הודעה על תום תקופת השירות הסדיר של חייל משוחרר 

השר, ולעניין הודעת הקרן לפי סעיף קטן )ב(, בהסכמת שר  )ג( 
הביטחון, יקבע הוראות לביצוע סעיף זה; הוראות כאמור טעונות 

אישור ועדת העבודה והרווחה " 

לחובתם  מודעים  אינם  רבים  משוחררים  חיילים 
שחרורם  עם  בריאות  וביטוח  לאומי  ביטוח  דמי  לשלם 
אזרחי־ בשירות  או  לישראל  הגנה  בצבא  סדיר  משירות 

לאומי, ובשל כך עלולים להיקלע, לאחר שחרורם, לחובות 
כספיים למוסד לביטוח לאומי, הצוברים הפרשי הצמדה 
כל  כי  לוודא  היא  זו  חוק  הצעת  של  מטרתה  וריבית  
חייל משוחרר יהיה מודע לזכויות המגיעות לו ולחובות 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  מכוח  עליו  שיוטלו 

התשנ"ה–1995, עם שחרורו משירות כאמור  

מוצע לעגן בחקיקה את חובת המוסד לביטוח לאומי 
להודיע לחיילים משוחררים על הזכויות והחובות כאמור  
כדי שהמוסד לביטוח לאומי יוכל לעשות כן, מוצע לקבוע 
הכלכלה,  ומשרד  משוחררים  חיילים  לקליטת  הקרן  כי 
הממונה כיום על שטח הפעולה "השירות האזרחי־לאומי", 
תקופת  תום  על  הודעה  לאומי  לביטוח  למוסד  ימסרו 
השירות הסדיר של חייל או של מי ששירת שירות לאומי־

אזרחי, לפי העניין 

הצעת חוק מס' פ/902/19 )מספר פנימי: 479120(; הועברה לוועדה ביום כ"ז בסיוון התשע"ג )5 ביוני 2013(    *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 755.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4552.  3

יוזמים: חברי הכנסת יריב לוין, חיים כץ
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הצעת חוק חופשה שנתית )תיקון מס' 12( )הוספת ימי חופשה לפי בחירת העובד(, התשע"ג–2013 *

 
בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 1, בתוספת, אחרי פרט 1 יבוא:1.תיקון התוספת

חג הפסח; שביעי של פסח )חג המצות(; חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום  "1א  
הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת – כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני 

העדה השומרונית, לעניין בני עדה זו "

הצעת חוק חופשה שנתית )תיקון מס' 12( )הוספת ימי חופשה לפי בחירת העובד(, התשע"ג–2013 *

 
תיקון התוספתבחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 1, בתוספת, אחרי פרט 1 יבוא:1.

חג הפסח; שביעי של פסח )חג המצות(; חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום  "1א  
הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת – כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני 

העדה השומרונית, לעניין בני עדה זו "

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 )להלן – 
החוק(, קובע כי במהלך שנת העבודה רשאי עובד לממש 
במועד  החוק  לפי  לו  המגיעים  החופשה  מימי  אחד  יום 
שיבחר ויום נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת לחוק  

ישראל  חגי  את  שבתוספת  לפרטים  להוסיף  מוצע 
השומרוני,  השנה  לוח  לפי  נחגגים  הם  שבהם  במועדים 
בחירה  יום  לממש  השומרונית  העדה  לבני  לאפשר  וכך 
נוסף שהם זכאים לו לפי החוק במועדי החג הנחגגים על 

פי אמונתם 

הצעת חוק מס' פ/1199/19 )מספר פנימי: 480291(; הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(   *

1  ס"ח התשי"א, עמ' 234; התש"ע, עמ' 510.

יוזם: חבר הכנסת חיים כץ  
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 הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 145 – הוראת שעה( )ביצוע בדיקת תלות במסגרת תכנית 
ניסיונית(, התשע"ג–2013 *

"תקופת 1. תיקון סעיף 224א בהגדרה  224א,  בסעיף  התשנ"ה–1995 1,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  בחוק 
הניסיון", במקום הסיפה החל במילים "תום שלושה חודשים" יבוא "יום פרסומו של חוק 
תכנית  במסגרת  תלות  בדיקת  )ביצוע  שעה(  הוראת   –  145 מס'  )תיקון  הלאומי  הביטוח 

ניסיונית(, התשע"ג–2013 " 

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 
לגמלת  הזכאות  את  שבו  י'  בפרק  קובע  החוק(,   – )להלן 
סיעוד  הגמלה ניתנת לתושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה 
בביצוע  הזולת  לעזרת  רבה  במידה  זקוק  שהוא  ונמצא 
במבחני  מותנית  והיא  להשגחה,  או  היום־יום  פעולות 
הכנסה שנקבעו לפי החוק  לזכאים לגמלת הסיעוד ניתנים 
יום  במרכז  טיפול  המבוטח,  בבית  עזרה  כגון  שירותים 

לקשיש ומשדר מצוקה  

נקבע  הסיעוד  גמלת  שיעור  לחוק,   224 סעיף  לפי 
בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בביצוע 
להשגחה   זקוק  הוא  שבה  המידה  או  היום־יום  פעולות 
ככלל, בדיקת התלות נערכת בידי אחות המגיעה לביתו 
שמלאו  למבוטח  עומדת  החוק  לפי  אולם  המבוטח,  של 
לו 90 שנים הזכות לבחור כי בדיקת התלות תבוצע בידי 
רופא מומחה בגריאטריה )להלן – רופא מומחה( במסגרת 
עבודתו במוסד רפואי, ובלבד שהמבוטח לא יידרש לשלם 

עבור הבדיקה  

הלאומי הביטוח  בחוק  שנקבעה  שעה   בהוראת 
התשע"ב–2012 שעה(,  הוראת   –  132 מס'   )תיקון 

הוחל  שבה  ניסיונית  תכנית  עוגנה   ,)132 תיקון   – )להלן 
שנים   80 להם  שמלאו  מבוטחים  על  גם  האמור  ההסדר 
והשירותים  הרווחה  שר  שקבע  באזורים  המתגוררים 
החברתיים, בצו, ובלבד שהבדיקה תיערך בבית המבוטח  

עוד נקבע בתיקון 132 כי בתקופת הניסיון האמורה 
השלכות  את  ויבחן  מעקב  לאומי  לביטוח  המוסד  יקיים 
ההסדר  את  להפוך  אם  יוחלט  בטרם  הניסיונית  התכנית 

להסדר קבע  

ט'  מיום  אחת,  שנה  בתוקף  עמדה  השעה  הוראת 
באייר התשע"ב )1 במאי 2012(, אך בשל הבחירות לכנסת 
לחוק־יסוד:   38 סעיף  להוראות  ובהתאם  התשע־עשרה, 
 5( התשע"ג  באייר  כ"ה  יום  עד  תוקפה  הוארך  הכנסת, 

במאי 2013(  

כך  השעה  הוראת  את  מחדש  לקבוע  מוצע  כעת 
שתחול שנה אחת נוספת שתחילתה ב־1 בחודש שלאחר 

יום פרסומו של התיקון המוצע  

להערכת משרד האוצר העלות התקציבית של הצעת 
החוק היא 250,000 שקלים חדשים  

הצעת חוק מס' פ/1320/19 )מספר פנימי: 482198(; הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(    *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 755.  1

יוזם: חבר הכנסת חיים כץ

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד




