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 6ביוני 2005
עמוד

חוק לתיקון פקודת התעבורה)מס׳  ,(67התשס״ה2005-

464

חוק עבודת נשים )תיקון מס׳  ,(28התשס״ה2005-

464

תיקון עקיף:
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו  -מס׳ 80
חוק ביטוח בריאות ממלכתי)תיקון מס׳  ,(31התשס״ה2005-

465

חוק לתיקון הקודת התעבורה )מם׳  ,(67התשם״דז*2005-
הוספת סעיף 70ד

.1

בפקודת התעבורה' ,אחרי סעיף 70ג יבוא:
70ד) .א( רשות תימרור מקומית ,באישור רשות תימרור מרכזית ,תקבע
הסדרי תנועה בדרך שבקרבת בית ספר.

״בטיחות בקרבת
ב ת יס פ ר

)ב(
ת ח י

ל

ה

ו ת ח ו

ל

ה

בסעיף זה ,״בית ספר״  -כהגדרתו בסעיף 70ג.״

) .2א( רשות תימרור מקומית תגיש את הסדרי התנועה לאישור רשות התימרור המרכזית,
כאמור בסעיף 70ד לפקודת התעבורה ,כנוסחו בחוק זה ,בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.
)ב( רשות תימרור מקומית ת פ ע ל להצבתו ,להתקנתו ,להפעלתו ,לסימונו ולרישומו
של הסדר תנועה שנקבע לפי הסעיף האמור ,בתוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.
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התקבל בכנסת ביום ט״ו באייר התשם״ה ) 24במאי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת —  ,66מיום זי בשבט התשם״ה ) 17בינואר  ,(2005עמי .88
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  ;173ם״ח התשם״ה ,עמי .456

חוק ע ב ו ד ת נשים )תיקון מם׳  ,(28ה ת ש ם ״ ה * 2 0 0 5 -
תיקון סעיף 6

.1

תיקון חוק
הביטוח הלאומי
 -מסי 80

 .2בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה , 1995-בסעיף )51א ,(2בסיפה ,במקום
״בעד תקופה ש ל  4שבועות״ יבוא ״בעד התקופה כמפורט בסעיף )6ד (1בחוק האמור״.

בחוק עבודת נשים ,התשי״ד ,'1954-בסעיף )6ד- (1
) (1בפסקה ) ,(1במקום ״ 12שבועות״ יבוא ״ 6שבועות״ ובמקום ״ב־ 4שבועות;״ יבוא
״כמפורט בפסקאות משנה )א( עד )ד( ,לפי התקופה הארוכה מביניהן:

)(2

)א(

בשבוע אחד ,אם האשפוז היה  6שבועות לפחות;

)ב(

ב־ 2שבועות ,אם האשפוז היה  8שבועות לפחות;

)ג(

ב־ 3שבועות ,אם האשפוז היה  10שבועות לפחות;

)ד(

ב־ 4שבועות ,אם האשפוז היה  12שבועות לפחות.״;

האמור בפסקה ) (1החל במילים ״הוראות סעיף קטן זה״ יהיה פסקה )1א(.
2

התקבל בכנסת ביום כ״א באייר התשס״ה ) 30במאי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת —  ,71מיום י״ד באדר אי התשס״ה ) 23בפברואר  ,(2005עמי .118
ס״ח התשי״ד ,עמי  ;154התשס״ה ,עמי .265
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;210התשס״ה ,עמי .189
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 .3תחילתו ש ל חוק זה בתום שלושה חודשים מה־ 1בחודש שלאחר פרסומו )להלן  -יום תחילה ותחולה
התחילה( ,והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך.
אהוד אולמרט
שר ה ת ע ש י ה המסחר והתעסוקה
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חוק ביטוח בריאות מ מ ל כ ת י ) ת י ק ו ן מם׳  ,(31התשם״דז*2005-
ו.

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 58

תיקון סעיף 58

)ו( בסעיף קטן)ב( -
)א( במקום ״ 24חודשים״ יבוא ״8ו חודשים״;
)ב( בהגדרה ״חודש״ ,בסופה יבוא ״או תקופה קצרה יותר ש ל ימי שהייה כאמור,
שקבע המוסד לגבי אדם מסוים ,אם אותו אדם הוכיח למוסד כי ב ש ל עיסוקו
קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את קיצור התקופה״;
)(2

בסעיף קטן )ד( -
)א( בפסקה )ו( ,בהגדרה ״תשלום מיוחד״ ,המילים ״כפול 5״  -יימחקו ,ובמקום
״ב־2.8״ יבוא ״ב־5״;
)ב( בפסקה ) ,(3במקום ״2ו חודשים רצופים״ יבוא ״ 6חודשים רצופים״ ,במקום
״בסעיף קטן זה״ יבוא ״בסעיף זה״ ,בכל מקום ,במקום ״שנת התשלום״ יבוא ״תקופת
התשלום״ ובסופה יבוא ״ואולם בתקופה שתחילתה בתום תקופת התשלום וסיומה
בתום תקופת ההמתנה שהיה חייב בה אילולא שילם את התשלום המיוחד ,או
בתום 2ו חודשים ,לפי המוקדם ,לא יהיה זכאי אותו אדם לשירותי בריאות לפי
הוראות סעיף וו וכן לשירותי הבריאות המנויים בפרט )6ד( לתוספת השניה; שילם
אדם למוסד תשלום מיוחד כאמור בפסקה זו ,ייתן המוסד הודעה ע ל כך לקופת
החולים שבה רשום האדם״;
)ג( בפסקה ) ,(4במקום ״שנת התשלום״ יבוא ״תקופת התשלום״ ובמקום ״שנת
תשלום״ יבוא ״תקופת תשלום״;

)(3

אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)דו( השלים אדם את תקופת ההמתנה החלה לגביו לפי הוראות סעיף
קטן )ב( ,או שילם תשלום מיוחד חלף תקופת ההמתנה לפי הוראות סעיף קטן )ד(,
והמוסד לא נתן ע ל כך הודעה לקופת החולים שבה רשום האדם לפי הוראות
סעיף קטן )ב (3או )ד() ,(3לפי הענין ,זכאי אותו אדם להחזר בשל תשלום ששילם

* התקבל בכנסת ביום כ״א באייר התשס״ה ) 30במאי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה —  ,166מיום הי באדר בי התשס״ה ) 16במרס  ,(2005עמי .570
ס״ח התשנ״ד ,עמי  ;156התשס״ה ,עמי .382
1
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תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה שמתום תקופת ההמתנה
או תקופת התשלום ,לפי הענין ,ו ע ד למועד מתן ההודעה כאמור ,לפי הכללים
והתנאים שנקבעו לפי סעיף 3א)ה())(3א( ובסכום שתקבע הוועדה שמונתה לפי
אותו סעיף ,ובלבד שאותו אדם היה זכאי לקבל את שירותי הבריאות האמורים
מקופת החולים; קבעה הוועדה את זכאותו ש ל אדם להחזר כאמור ,ינכה המוסד
את הסכום שקבעה הוועדה מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות ,וישלמם
לאותו אדם בהתאם להוראות ובמועדים שנקבעו לפי סעיף 3א)ה())(3ג(.״.
תחילה

 .2תחילתו ש ל סעיף  58לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ב־ 1בחודש שלאחר פרסומו )להלן
 -יום התחילה(.

הוראת מעבר

 .3שילם אדם לפני יום התחילה תשלום מיוחד לפי הוראות סעיף )58ד( לחוק העיקרי,
כנוסחו ערב יום התחילה )בסעיף זה  -התשלום הקודם( ,יראו את התשלום האמור כתשלום
ע ל חשבון התשלום ש י ש לשלמו לפי הוראות סעיף )58ד( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה
)בסעיף זה  -התשלום הנדרש( ,ובלבד שערב יום התחילה לא היה קיים חוב בעד התשלום
המיוחד ,שהפיגור בתשלומו עלה ע ל שלושה חודשים ,כאמור בסעיף )58ד() (3לחוק העיקרי
)בסעיף זה  -חוב בפיגור(; עלה סכום התשלום הקודם ששילם אדם ע ל התשלום הנדרש,
וערב יום התחילה לא היה קיים חוב בפיגור ,ישיב המוסד לביטוח לאומי לאותו אדם את
סכום ההפרש.
אריאל שרון
ראש הממשלה
מ ש ה קצב
נשיא המדינה

466
המחיר  1.42שקל חדש

ISSN 2832—0334

דני נוה
שר הבריאות
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים  ,2002ב״ח באייר התשס״ה6.6.2005 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

