נוסח לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות ביום  24בנובמבר :2104
סימוכין47204720 :

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ___) (פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחרריםבסיום שירות),
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התשע"ה–2104
תיקון סעיף 152
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תיקון חוק ביטוח
בריאות ממלכתי
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בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–( 12995להלן – החוק
העיקרי) ,בסעיף (152יא) ,אחרי פסקה (7ב) יבוא:
"(7ג) מי ששירת שירות סדיר לתקופה של לפחות שני שלישים מהתקופה
שבה הוא מחויב לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו–2991
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(בפסקה זו – חוק שירות ביטחון) ,או ששירת במשך תקופה של שנתיים
לפחות בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות,
החודשים הראשונים שלאחר שחרורו משירות כאמור; לעניין זה –
"(7ג) (א)

בשלושת

מי ששירת בשירות סדיר במשך שני שלישים לפחות מהתקופה

שבה הוא מחויב לפי חוק שירות ביטחון או שירת בשירות סדיר
ושוחרר ממנו לפני השלמת התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת
נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט–2959
[נוסח משולב] ,3או שירת במשך שנתיים לפחות כמשרת בשירות
לאומי-אזרחי או כמתנדב בשירות לאומי – בעד שני החודשים
הראשונים שלאחר סיום שירותו כאמור; בפסקה זו" ,שירות סדיר" –
שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון ,למעט שירות צבאי לפי התחייבות
לשירות קבע;
(ב) משרד הביטחון והמשרד הממונה על שטח הפעולה "השירות
האזרחי-לאומי" ,יימסרו למוסד את רשימת מסיימי השירות לפי
הוראות פסקת משנה (א)".
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בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד– , 2990בסעיף (20ז) ,במקום "תלמיד
או מתגייס" יבוא "מי" ובמקום "או (7ב)" יבוא "עד (7ג)".

* הצעת חוק מס' פ( 7027/29/מספר פנימי ;)554919 :הועברה לוועדה ביום כ"ח באייר התשע"ד ( 79במאי .)7420
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .174
 3ס"ח התשי"ט ,עמ' .721
 4ס"ח התשנ"ד ,עמ' .251

תיקון חוק
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תשלומים לחיילים
בשירות סדיר
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בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) ,התשע"ד–, 7420
בסעיף  ,2במקום ההגדרה "שירות סדיר" יבוא:

(הגנה על
תשלומים),
התשע"ד–7420
"שירות סדיר" – שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון ,למעט שירות צבאי לפי
התחייבות לשירות קבע".
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא הגנה לישראל ,במשמר הגבול,
ביחידות אחרות במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר או
בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות ביטחון ,אך למעט שירות
צבאי לפי התחייבות לשירות קבע ולמעט תקופות שאינן באות
במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף  29לחוק שירות ביטחון;
"שירות לאומי-אזרחי" ו"שירות לאומי בהתנדבות" – כמשמעותם
בפסקה (()1ב) להגדרה "ילד" שבסעיף .".719
תחילה ותחולה

.7 0

תחילתו תחילתם של סעיפים  2ו 7-של לחוק זה ב 2-בחודש שלאחר יום
פרסומו (להלן – יום התחילה) ,והוא יחול על תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי
ביטוח בריאות המגיעים בעד יום התחילה ואילך.

יוזם :חבר הכנסת אלעזר שטרן

 5ס"ח התשע"ד ,עמ' .159
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