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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 160( )פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים(, התשע"ה–2014 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, בסעיף 351)יא(, אחרי פסקה )2ב( יבוא:1  תיקון סעיף 351

לפי ")2ג( צבאי  שירות  למעט  ביטחון,  שירות  חוק  לפי  סדיר  שירות  שסיים  מי  )א( 
התחייבות לשירות קבע, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה לפי 
החוק האמור, ובלבד ששירת שני שלישים לפחות מהתקופה האמורה ולא שוחרר בגלל 
אי־התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה כפי שנקבע בפקודות הצבא, כהגדרתן 
בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, וכן מי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות 

כמשמעותה בחוק הנכים – בעד שני החודשים הראשונים שלאחר סיום השירות;

מי שסיים שירות כמשרת בשירות לאומי־אזרחי או כמתנדב בשירות לאומי,  )ב( 
ובלבד ששירת שנתיים לפחות או ששירותו נפסק בשל פגיעה תוך כדי השירות ועקב 
השירות שבשלה הוא זכאי לגמלאות לפי פרק י"ג – בעד שני החודשים הראשונים 

שלאחר סיום השירות 

משרד הביטחון והמשרד הממונה על שטח הפעולה "השירות האזרחי־לאומי"  )ג( 
ימסרו למוסד רשימה של מסיימי שירות כאמור בפסקאות משנה )א( ו־)ב(;" 

תיקון חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 2, בסעיף 14)ז(, בסופו יבוא "ובעד מי שחל לגביו 2.
פטור מדמי ביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 351)יא()2ג( לחוק הביטוח הלאומי" 

תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על 3  תחילה ותחולה
תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות המגיעים בעד יום פרסומו ואילך 

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   351 סעיף 
התשנ"ה–1995 )להלן – חוק הביטוח הלאומי(, קובע פטור 
מדמי ביטוח לסוגי מבוטחים מסוימים ולתקופות מסוימות; 
עובדים  שאינם  מבוטחים  סוגי  מונה  שבו  )יא(  קטן  סעיף 
ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם בשנת המס אינה עולה 
על ההכנסה המזערית הקבועה לעניין זה באותו סעיף קטן  
סעיף 14)ז( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, 
לסוגים  בריאות  ביטוח  דמי  תשלום  מחובת  פטור  קובע 
ביטוח  דמי  מתשלום  הפטורים  מבוטחים  של  מסוימים 

לאומי מכוח סעיף 351 האמור 

מוצע להוסיף לרשימת הפטורים מתשלום דמי ביטוח 
לאומי ודמי ביטוח בריאות שלפי ההוראות האמורות את 
שירות  ששירת  מי  לרבות  סדיר,  צבאי  שירות  שסיים  מי 
סדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986, 
במשמר הגבול, במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, 
וכן את מי ששירת שירות מוכר לפי החוק האמור )להלן – 
משרת בשירות סדיר(, ומי ששירת שירות לאומי או שירות 
לאומי־אזרחי  הפטור כאמור יינתן לתקופה של חודשיים 

ממועד סיום השירות  

ששוחרר  סדיר  בשירות  משרת  על  תחול  ההוראה 
כדין משירותו אם השלים לפחות שני שלישים מתקופת 
אי־ היתה  לא  שחרורו  וסיבת  בה,  חייב  שהיה  השירות 

ועל  מצדו,  חמורה  רעה  התנהגות  עמה  שיש  התאמה 
משרת בשירות לאומי או בשירות לאומי־אזרחי ששירת 
שנתיים לפחות  כמו כן יהיה זכאי לפטור מי מהם ששוחרר 
או  בריאות  מטעמי  השירות  תקופת  סיום  לפני  משירות 
נכות המזכים אותו בתגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים 
י"ג  פרק  לפי  או  משולב[,  ]נוסח  התשי"ט–1959  ושיקום(, 

לחוק הביטוח הלאומי, לפי העניין  

השירות  על  הממונה  והמשרד  הביטחון  משרד 
לביטוח  למוסד  ימסרו  הלאומי־אזרחי  והשירות  הלאומי 
לאומי מידע על מסיימי השירות, לשם מתן הפטור לזכאים 

לו 

העלות התקציבית של הצעת החוק היא כ־10 מיליון 
שקלים חדשים לשנה, ואולם כיוון שהממשלה נתנה את 
הסכמתה להצעת החוק, לא מדובר בהצעת חוק תקציבית 
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