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תיקון חוק לשינוי 
סדרי עדיפויות 

לאומיים )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 

 התקציב לשנים 2013 
ו–2014( - מס' 3

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 4 
ו־2014(, התשע"ג-2013  2, בסעיף 63)ג( -

בפסקה )1(, במקום "תכנית הפיתוח השנתית לשנת 2014" יבוא "תכנית הפיתוח   )1(
השנתית לשנת 2015", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח בטבת 

התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" ובמקום "לשנת 2015" יבוא "לשנת 2016";

בפסקה )2(, בסופה יבוא "חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום ח' בטבת   )2(
התשע"ה )30 בדצמבר 2014( עד ליום י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(, תגיש דוח 
כספי כאמור לשנת 2016, ותכנית עסקית חמש־שנתית כאמור עד ליום ד' בניסן התשע"ז 

)31 במרס 2017(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק זכויות החולה )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 6 יבוא:1 הוספת סעיף 6א

"זכות לנוכחות 
מלווה בטיפול רפואי

בחירתו 6א  לפי  אותו,  המלווה  שאדם  לכך  זכאי  מטופל  )א( 
)להלן - מלווה(, יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, ובלבד 

שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מטפל רשאי שלא לאפשר  )ב( 
למלווה להיות נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, אם סבר שיש 

בנוכחותו כדי -

לפגוע בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים   )1(
אחרים;

לפגוע באיכות הטיפול הרפואי שניתן למטופל,   )2(
בסיכויי הצלחתו של טיפול כאמור, או לפגום באפשרות 

לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;

או  המטפל  לעבודת  ממשית  הפרעה  להפריע   )3(
הצוות המטפל; 

לפגוע בפרטיות של מטופלים אחרים, ולא ניתן   )4(
למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים 

סבר המטפל כי אין לאפשר למלווה להיות נוכח בעת  )ג( 
קבלת הטיפול הרפואי בשל אחת מהעילות המנויות בסעיף 
קטן )ב(, יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה, ככל 

הניתן, להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי " 

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 578, מיום י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(, עמ' 11 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 594   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116; התשע"ד, עמ' 342   2

ספר החוקים 2486, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21
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בסעיף 27 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 27

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

הצבאי,  השיפוט  בחוק  כמשמעותן  הצבא  בפקודות  6א,  סעיף  לעניין   )4("
התשט"ו-1955, ניתן לקבוע הוראות בדבר נוכחות מלווה מטעמו של מטופל 

בעת קבלת טיפול רפואי ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 30, הוראות סעיף 6א לא יחולו על  ")ב( 
משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 160(, התשע"ה-2014*

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

מי שסיים שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, למעט שירות צבאי לפי ")2ג( )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- )ג( 
לאומי" ימסרו למוסד רשימה של מסיימי שירות כאמור בפסקאות משנה )א( 

ו–)ב(;" 

תיקון חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי - 

מס' 55

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

תיקון סעיף 27בסעיף 27 לחוק העיקרי -2 

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

הצבאי,  השיפוט  בחוק  כמשמעותן  הצבא  בפקודות  6א,  סעיף  לעניין   )4("
התשט"ו-1955, ניתן לקבוע הוראות בדבר נוכחות מלווה מטעמו של מטופל 

בעת קבלת טיפול רפואי ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 30, הוראות סעיף 6א לא יחולו על  ")ב( 
משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 160(, התשע"ה-2014*

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

תיקון סעיף 351

מי שסיים שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, למעט שירות צבאי לפי ")2ג( )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- )ג( 
לאומי" ימסרו למוסד רשימה של מסיימי שירות כאמור בפסקאות משנה )א( 

ו–)ב(;" 

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

תיקון חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי - 

מס' 55

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 581, מיום ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(, עמ' 24 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 659   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ב, עמ' 582   2

ספר החוקים 2486, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21


