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128 חוק טיפול בחולי נפש )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014                                                                                  

  תיקונים עקיפים:

  חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 - מס' 12

  חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 - מס' 70

  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 10

135 חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014                                                                               

  תיקון עקיף:

  חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014(, 
התשע"ג-2013 - מס' 3

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

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

  תיקון עקיף:

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 - מס' 55
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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
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תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול 3  תחילה ותחולה
על תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות המגיעים בעד יום פרסומו ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

 וממלא מקום שר הרווחה
והשירותים החברתיים

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

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