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בחוק בתי המשפט (תיקון מס'  42והוראת שעה) ,התשס"ו2006- ,1בסעיף  ,)1(3בסעיף
10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984- ,2המובא בו ,בסופו יבוא "על
אף האמור בסעיף קטן זה ,שר המשפטים רשאי למנות ,לפי בחירת הוועדה ,שופט שיצא
לקצבה כאמור ,לכהן כשופט עמית בבית משפט לעניינים מקומיים או בבית משפט
לתביעות קטנות ,אף אם גילו עולה על שבעים וחמש ,אם שוכנעו כי אין מניעה שימלא
תפקיד של שופט עמית כאמור".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשס"ח ( 11במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,316 -מיום כ"ג בתמוז התשס"ז ( 9ביולי  ,)2007עמ' .740
ס"ח התשס"ו ,עמ' .284
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
 ,224בסעיף קטן (ג) ,האמור בו יסומן "( ,")1ואחרי פסקה ( )1יבוא:
"( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת לגבי מבוטח שמלאו
לו  90שנים יכול שתיערך ,לפי בחירת המבוטח ,בידי רופא מומחה במסגרת עבודתו
במוסד רפואי ,ובלבד שהמבוטח לא נדרש לשלם תשלום כלשהו בעבור הבדיקה ,לרופא
המומחה או למוסד הרפואי שבו הוא מועסק ,במישרין או בעקיפין ,למעט השתתפות
עצמית כמשמעותה בסעיף  8לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994- ;2בחר
המבוטח להיבדק בידי רופא מומחה ,יודיע על כך למוסד במועד הגשת התביעה או
במועד הגשת הבקשה לבדיקה מחדש ,לפי העניין.
( )3השר יקבע תנאים וכללים לעניין פסקה ( ,)2לרבות לעניין מבחנים ,לבדיקת מידת
התלות בעזרת הזולת ,שייערכו בידי רופא מומחה ,ורשאי הוא לקבוע טופס שימלא
רופא מומחה לשם קביעת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת.
()4

בסעיף קטן זה -

"רופא מומחה"  -רופא מומחה בגריאטריה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז-
1976;3
"מוסד רפואי"  -כהגדרתו בסעיף ".328
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התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשס"ח ( 11במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,169 -מיום ח' באב התשס"ז ( 23ביולי  ,)2007עמ' .270
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ח ,עמ' .119
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594

ספר החוקים  ,2139י"א באדר ב' התשס"ח18.3.2008 ,

