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תיקון כותרת פרק
שביעי לחלק ד'
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התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב ) 9בינואר  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,587מיום כ"ו באייר התשע"א ) 30במאי  ,(2011עמ' .674
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ב ,עמ' .42

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  — 132הוראת שעה( ,התשע"ב—*2012
הוספת סעיף 224א
— הוראת שעה

.1

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה— ,11995אחרי סעיף  224יבוא:
"ביצוע בדיקת
תלות במסגרת
תכנית ניסיונית
— הוראת שעה

224א) .א( בסעיף זה —
"בדיקת תלות" — בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת;
"תכנית ניסיונית" — תכנית המלווה בבקרה ובבחינה של
הממצאים שעורך המוסד לפי סעיף זה ,לבחינת
השלכותיה של התכנית;
"תקופת הניסיון" — תקופה של שנה שתחילתה
ב– 1בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומו
של חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  — 132הוראת
שעה( ,התשע"ב—.22012
)ב( על אף הוראות סעיף )224ג( ,בתקופת הניסיון יהיה
ניתן לבצע בדיקת תלות בידי רופא מומחה כהגדרתו בסעיף
האמור ,במסגרת עבודתו במוסד רפואי בהתאם להוראות
אותו סעיף ,לגבי מבוטח שמלאו לו  80שנים וטרם מלאו לו
 90שנים ,במסגרת תכנית ניסיונית ובהתקיים כל אלה:
) (1המבוטח מתגורר באזור שקבע השר בצו; מספר
האזורים שייקבעו כאמור לא יפחת משלושה;
) (2המבוטח בחר בכך שבדיקת התלות תיערך בידי
רופא מומחה כאמור;
)(3
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הבדיקה תיערך בביתו של המבוטח.
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