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סמכויות בן–צבי,21.שמירת יצחק יד חוק לפי בן–צבי יצחק יד מסמכויות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין
ובית התפוצות והאמנות התרבות חוק לפי ואמנות המועצה לתרבות התשכ"ט-51969,

התפוצות. בית חוק לפי

פרסומו.22.תחילה מיום חודשים שישה זה חוק של תחילתו
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איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
5 ס"ח התשכ"ט, עמ' 192.

92 - הוראת שעה), התשס"ז―2007* מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

סעיף  הוספת
הוראת - 225א

שעה

סעיף1. אחרי החוק), - (להלן התשנ"ה-11995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח  בחוק
יבוא: 225

גמלת "תשלום
לידי  סיעוד

במסגרת הזכאי
ניסיונית תכנית
שעה הוראת -

-225א. זה בסעיף (א)

(ו); קטן סעיף הוראות שקבע השר לפי אזור - ניסוי" "אזור

וילדו זוגו בן אחות, וכן או אח ילד, זוג, הורה, בן - משפחה" "בן
מהם; אחד כל של

שכר, תמורת בעצמו,  סיעוד שירותי  שנותן מי  - "מטפל"
אלה: כל בו ומתקיימים

סיעוד; לגמלת הזכאי של משפחה בן אינו הוא (1)

כמשמעותו בישראל, כדין שלא שוהה אינו הוא (2)
324ב; בסעיף

לפי המוסד במחקר, שעורך המלווה תכנית ניסיונית" - "תכנית
סיעוד; גמלת למתן חלופית דרך לבחינת זה, סעיף

ט"ו  ביום שתחילתה 24 חודשים של תקופה - הניסיון" "תקופת
(1 ביוני 2007). התשס"ז בסיון

הניסיון בתקופת ו–(ג), 225(ב) סעיף הוראות אף על (ב)
בו שמתקיימים כאמור לגמלה זכאי לידי סיעוד גמלת תשולם
התכנית במסגרת וזאת אם בחר בכך, להלן, המפורטים התנאים

הניסיונית:

ניסוי; מתגורר באזור הוא (1)

224(א)(1א) הוראות סעיף לגמלת סיעוד לפי הוא זכאי (2)
ו–(2);

שירותי עמו, המתגורר  משפחתו לבן או לו,  ניתנים (3)
היממה, לפחות שישה ימים שעות סיעוד בידי מטפל, ברוב

בשבוע;

סעיף לפי גמלה למקבל להתמנות המבקש אדם הוא, (4)
למוסד  הגישו  כאמור,  גמלה כמקבל שמונה  מי  או  304
שעליו בטופס זה, סעיף הוראות לפי גמלה לקבלת בקשה

המוסד. הורה

לפי המשולמת סיעוד  גמלת ,224 סעיף הוראות אף על (ג)
להלן: כמפורט תהיה בשיעור זה סעיף הוראות

מי לגבי - הניסיון תקופת של הראשונה בשנה (1)
 120% - 224(א)(1א)  סעיף הוראות  לפי לגמלה שזכאי 
סעיף לפי  לגמלה שזכאי מי ולגבי מלאה, יחיד מקצבת 

מלאה; יחיד מקצבת 135% - 224(א)(2)

בשיעור מקצבת הניסיון - של תקופת בשנה השניה (2)
שר עם בהתייעצות בצו, השר שיקבע כפי מלאה יחיד
.(1) בפסקה הנקובים מהשיעורים יפחת שלא ובלבד האוצר,

לקבוע אם רשאים והמוסד המקצועית המקומית (ד) הוועדה
בצרכיו, בהתחשב לטפל בזכאי לגמלה, ומתאים כשיר המטפל
בידי בפועל לזכאי  הניתנים הסיעוד  שירותי היקף  אם וכן
המקומית הוועדה קבעו צורכי הזכאי; על עונים ורמתם, המטפל
מתאים או אינו כשיר אינו המטפל כי או המוסד המקצועית
עונים אינם לזכאי הניתנים הסיעוד שירותי כי או בזכאי לטפל
הגמלה תשלום את מהזכאי לשלול המוסד רשאי צרכיו, על

סעיף זה. לפי הוראות

לפי סיעוד גמלת מקבל הוא אם בין סיעוד, לגמלת זכאי (ה)
למוסד כל מידע הדרוש ימסור לאו, אם הוראות סעיף זה ובין
כאמור המחקר ועריכת הניסיונית התכנית יישום לשם למוסד
ישמרנו זה סעיף הוראות לפי מידע אליו שהגיע מי זה; בסעיף
אלא שימוש כל בו יעשה ולא לאחר אותו יעביר לא בסוד,
אם או כאמור, המחקר ועריכת הניסיונית התכנית יישום לצורך

דין אחר. כל לפי הותר הדבר

שמספר ובלבד השר, שקבע באזור יחולו זה סעיף הוראות (ו)
על ארבעה." האזורים שייקבעו לא יעלה
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__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת ;(2007 בינואר   23) התשס"ז בשבט ד' ביום  בכנסת  * התקבל

.570 עמ' התשס"ה (7 במרס 2005), כ"ו באדר א' מיום  ,164 ― הממשלה חוק  
.92 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;
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224(א)(1א) הוראות סעיף לגמלת סיעוד לפי הוא זכאי (2)
ו–(2);

שירותי עמו, המתגורר  משפחתו לבן או לו,  ניתנים (3)
היממה, לפחות שישה ימים שעות סיעוד בידי מטפל, ברוב

בשבוע;

סעיף לפי גמלה למקבל להתמנות המבקש אדם הוא, (4)
למוסד  הגישו  כאמור,  גמלה כמקבל שמונה  מי  או  304
שעליו בטופס זה, סעיף הוראות לפי גמלה לקבלת בקשה

המוסד. הורה

לפי המשולמת סיעוד  גמלת ,224 סעיף הוראות אף על (ג)
להלן: כמפורט תהיה בשיעור זה סעיף הוראות

מי לגבי - הניסיון תקופת של הראשונה בשנה (1)
 120% - 224(א)(1א)  סעיף הוראות  לפי לגמלה שזכאי 
סעיף לפי  לגמלה שזכאי מי ולגבי מלאה, יחיד מקצבת 

מלאה; יחיד מקצבת 135% - 224(א)(2)

בשיעור מקצבת הניסיון - של תקופת בשנה השניה (2)
שר עם בהתייעצות בצו, השר שיקבע כפי מלאה יחיד
.(1) בפסקה הנקובים מהשיעורים יפחת שלא ובלבד האוצר,

לקבוע אם רשאים והמוסד המקצועית המקומית (ד) הוועדה
בצרכיו, בהתחשב לטפל בזכאי לגמלה, ומתאים כשיר המטפל
בידי בפועל לזכאי  הניתנים הסיעוד  שירותי היקף  אם וכן
המקומית הוועדה קבעו צורכי הזכאי; על עונים ורמתם, המטפל
מתאים או אינו כשיר אינו המטפל כי או המוסד המקצועית
עונים אינם לזכאי הניתנים הסיעוד שירותי כי או בזכאי לטפל
הגמלה תשלום את מהזכאי לשלול המוסד רשאי צרכיו, על

סעיף זה. לפי הוראות

לפי סיעוד גמלת מקבל הוא אם בין סיעוד, לגמלת זכאי (ה)
למוסד כל מידע הדרוש ימסור לאו, אם הוראות סעיף זה ובין
כאמור המחקר ועריכת הניסיונית התכנית יישום לשם למוסד
ישמרנו זה סעיף הוראות לפי מידע אליו שהגיע מי זה; בסעיף
אלא שימוש כל בו יעשה ולא לאחר אותו יעביר לא בסוד,
אם או כאמור, המחקר ועריכת הניסיונית התכנית יישום לצורך

דין אחר. כל לפי הותר הדבר

שמספר ובלבד השר, שקבע באזור יחולו זה סעיף הוראות (ו)
על ארבעה." האזורים שייקבעו לא יעלה
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