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תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, המילים "בריאות השן" - יימחקו 12 

על אף האמור בסעיף 32ה)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה, בתקופה 13 הוראות מעבר )א( 
שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ"ג בכסלו התשע"א )30 בנובמבר 2010(, יהיה 
מבוטח זכאי לקבל את שירותי רפואת השיניים הכלליים, המנויים בתוספת השנייה 
לחוק העיקרי, בקופת החולים שבה הוא חבר או מהתאגיד הייעודי, אם נרשם בתאגיד 
כאמור; שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה 

לא נרשם מבוטח בתאגיד ייעודי או ברישום מיוחד בקופת החולים שבה הוא  )ב( 
חבר עד תום התקופה הקבועה בסעיף קטן )א( או עד תום התקופה שהוארכה לפי אותו 
סעיף קטן, יראו אותו כמי שנרשם בתאגיד הייעודי או ברישום המיוחד בקופת החולים, 

לפי הוראות שיקבע לעניין זה שר הבריאות בהסכמת שר האוצר 

בסעיף זה, "תאגיד ייעודי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)4(  )ג( 
לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 120(, התש"ע-2010*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 238
238, בהגדרה "ילד" - 

בפסקה )3(, במקום "לא מלאו להם 22 שנים והם -" יבוא "לא מלאו להם 24 שנים   )1(
והם אחד מאלה:";

פסקה )5( - תימחק   )2(

בסעיף 320 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 תיקון סעיף 320

")ב1( נמצא אדם זכאי לקצבה בעד תקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת קצבה 
)בסעיף קטן זה - הזכאי(, יופחת מסכום הקצבה שהוא זכאי לה סכום תוספת הקצבה 
ששולמה בזכותו כאמור, ובלבד שבתקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת הקצבה, 
התגורר הזכאי עם האדם שלו שולמה התוספת, ואותו אדם נפטר בטרם התבררה 
זכאותו של הזכאי לקצבה; על סכום תוספת הקצבה שיופחת כאמור, יחולו הוראות 

סעיף 315, בשינויים המחויבים "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה( והוא יחול 3 תחילה ותחולה 
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
                 יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 512, מיום ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(, עמ' 1110 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 441   1

תיקון התוספת בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, המילים "בריאות השן" - יימחקו 12 
הראשונה

על אף האמור בסעיף 32ה)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה, בתקופה 13  )א( 
שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ"ג בכסלו התשע"א )30 בנובמבר 2010(, יהיה 
מבוטח זכאי לקבל את שירותי רפואת השיניים הכלליים, המנויים בתוספת השנייה 
לחוק העיקרי, בקופת החולים שבה הוא חבר או מהתאגיד הייעודי, אם נרשם בתאגיד 
כאמור; שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה 

הוראות מעבר

לא נרשם מבוטח בתאגיד ייעודי או ברישום מיוחד בקופת החולים שבה הוא  )ב( 
חבר עד תום התקופה הקבועה בסעיף קטן )א( או עד תום התקופה שהוארכה לפי אותו 
סעיף קטן, יראו אותו כמי שנרשם בתאגיד הייעודי או ברישום המיוחד בקופת החולים, 

לפי הוראות שיקבע לעניין זה שר הבריאות בהסכמת שר האוצר 

בסעיף זה, "תאגיד ייעודי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)4(  )ג( 
לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 120(, התש"ע-2010*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 
238, בהגדרה "ילד" - 

תיקון סעיף 238

בפסקה )3(, במקום "לא מלאו להם 22 שנים והם -" יבוא "לא מלאו להם 24 שנים   )1(
והם אחד מאלה:";

פסקה )5( - תימחק   )2(

תיקון סעיף 320בסעיף 320 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 

")ב1( נמצא אדם זכאי לקצבה בעד תקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת קצבה 
)בסעיף קטן זה - הזכאי(, יופחת מסכום הקצבה שהוא זכאי לה סכום תוספת הקצבה 
ששולמה בזכותו כאמור, ובלבד שבתקופה שבעדה שולמה בזכותו תוספת הקצבה, 
התגורר הזכאי עם האדם שלו שולמה התוספת, ואותו אדם נפטר בטרם התבררה 
זכאותו של הזכאי לקצבה; על סכום תוספת הקצבה שיופחת כאמור, יחולו הוראות 

סעיף 315, בשינויים המחויבים "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה( והוא יחול 3 
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
                 יושב ראש הכנסת
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