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מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו–25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה   )4(
או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 

או  תורנית  טכנית,  מקצועית,  להשכלה  או  להכשרה  על–תיכוני  מוסד   )5(
דתית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על–תיכוני, המכשיר 
את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד 

ממשלתי או לפי כל דין; 

ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב   )6(
או 26ב לחוק שירות ביטחון; 

מוסד ללימודים תורניים לבנות שמקבל תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות   )7(
התקציב, התשמ"ה-1985;

מכינה קדם–אקדמית או קדם–הנדסית של מוסד כאמור בפסקאות )1( עד   )8(
)5( או מכינה קדם–צבאית מוכרת כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, 

התשס"ח-2008 " 

תשלומים המגיעים לפי סעיף 252 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בעד 2 הוראות מעבר )א( 
תקופה של 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ישולמו בתום התקופה האמורה  

עד לגיבוש רשימת הישיבות על פי סעיפים 22א, 22ד או 26כד לחוק שירות ביטחון,  )ב( 
יראו ישיבה שהיתה כלולה ברשימה שקבע שר הביטחון לפי סעיף 8 לחוק דחיית שירות 
לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ערב פקיעתו של החוק האמור, 

כמוסד חינוכי לעניין סעיף 252)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 157(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 326, אחרי סעיף קטן )ג( 1 תיקון סעיף 326
יבוא:

שבויים  שחרור  במסגרת  ממאסר  ששוחרר  מי  )ג(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  ")ד( 
ישראלים או משא ומתן מדיני לאחר שהורשע בעבירה כאמור באותו סעיף קטן ונגזרו 
עליו עשר שנות מאסר לפחות, לא ישולמו לו - עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו 
- גמלאות אלה: דמי לידה לפי סימן ג' לפרק ג', גמלה לפי פרקים ה' עד ח', י"א וי"ג, 
וגמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב 
למוגבלים בניידות, שנערך לפי סעיף 9, והוראות סעיף קטן )ג( יחולו לגביו רק מתום 

התקופה שנגזרה עליו " 

מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו–25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה   )4(
או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 

או  תורנית  טכנית,  מקצועית,  להשכלה  או  להכשרה  על–תיכוני  מוסד   )5(
דתית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על–תיכוני, המכשיר 
את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד 

ממשלתי או לפי כל דין; 

ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב   )6(
או 26ב לחוק שירות ביטחון; 

מוסד ללימודים תורניים לבנות שמקבל תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות   )7(
התקציב, התשמ"ה-1985;

מכינה קדם–אקדמית או קדם–הנדסית של מוסד כאמור בפסקאות )1( עד   )8(
)5( או מכינה קדם–צבאית מוכרת כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, 

התשס"ח-2008 " 

תשלומים המגיעים לפי סעיף 252 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בעד 2  )א( 
תקופה של 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ישולמו בתום התקופה האמורה  

הוראות מעבר

עד לגיבוש רשימת הישיבות על פי סעיפים 22א, 22ד או 26כד לחוק שירות ביטחון,  )ב( 
יראו ישיבה שהיתה כלולה ברשימה שקבע שר הביטחון לפי סעיף 8 לחוק דחיית שירות 
לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ערב פקיעתו של החוק האמור, 

כמוסד חינוכי לעניין סעיף 252)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 157(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 326, אחרי סעיף קטן )ג( 1 
יבוא:

תיקון סעיף 326

שבויים  שחרור  במסגרת  ממאסר  ששוחרר  מי  )ג(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  ")ד( 
ישראלים או משא ומתן מדיני לאחר שהורשע בעבירה כאמור באותו סעיף קטן ונגזרו 
עליו עשר שנות מאסר לפחות, לא ישולמו לו - עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו 
- גמלאות אלה: דמי לידה לפי סימן ג' לפרק ג', גמלה לפי פרקים ה' עד ח', י"א וי"ג, 
וגמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב 
למוגבלים בניידות, שנערך לפי סעיף 9, והוראות סעיף קטן )ג( יחולו לגביו רק מתום 

התקופה שנגזרה עליו " 

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 549, מיום כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 2014(, עמ' 96 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 598   1
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חוק זה יחול על מי ששוחרר ממאסר ביום תחילתו ואילך, גם אם העבירה שבשלה נגזר 2 תחולה
עליו עונש מאסר בוצעה לפני יום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני חקיקה(, התשע"ד-2014*

בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום - 1 החלפת מונח 

במקום "מעביד" יבוא "מעסיק";  )1(

במקום "למעביד" יבוא "למעסיק";  )2(

במקום "ומעביד" יבוא "ומעסיק";  )3(

במקום "המעביד" יבוא "המעסיק";  )4(

במקום "במעביד" יבוא "במעסיק";  )5(

במקום "כמעביד" יבוא "כמעסיק";  )6(

במקום "שמעביד" יבוא "שמעסיק";  )7(

במקום "ממעביד" יבוא "ממעסיק";  )8(

במקום "והמעביד" יבוא "והמעסיק";  )9(

במקום "ושהמעביד" יבוא "ושהמעסיק";  )10(

במקום "שהמעביד" יבוא "שהמעסיק";  )11(

במקום "שלמעביד" יבוא "שלמעסיק";  )12(

במקום "ולמעביד" יבוא "ולמעסיק";  )13(

במקום "מהמעביד" יבוא "מהמעסיק";  )14(

במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו";  )15(

במקום "למעבידו" יבוא "למעסיקו";  )16(

במקום "ממעבידו" יבוא "ממעסיקו";  )17(

במקום "כמעבידו" יבוא "כמעסיקו";  )18(

במקום "שמעבידו" יבוא "שמעסיקו";  )19(

במקום "ושמעבידו" יבוא "ושמעסיקו";  )20(

במקום "ומעבידו" יבוא "ומעסיקו";  )21(

במקום "מעבידה" יבוא "מעסיקה";  )22(

במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";  )23(

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(, עמ' 44 
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