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.1

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה—1995 ,1בסעיף (174ב)( ,)2בסופו יבוא
"במניין השנתיים האמורות לא יובאו בחשבון ימים שבהם שירת המבוטח בשירות
מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים ,התשס"ח—."2008

תחילה ותחולה

.2

תחילתו של חוק זה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן — יום התחילה) ,והוא יחול
על מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו—
1986 ,2למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע ,בתקופה של שנתיים לפני יום
התחילה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת —  ,430מיום ז' בטבת התשע"ב ( 2בינואר  ,)2012עמ' .68
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ב ,עמ' .144
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107
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.1

תחילה ותחולה

.2

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה—1995( 1להלן — החוק העיקרי) ,בסעיף
(362א) ,במקום פסקאות ( )1ו–( )2יבוא:
"( )1תשלום היתר יוחזר בתוך  12חודשים מיום שהומצאו למוסד כל הנתונים הנדרשים
לצורך ביצוע ההחזר ,בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני
היום שבו הוחזר תשלום היתר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו שולם
תשלום היתר;
( )2לא הוחזר תשלום היתר לאחר שחלפו  12חודשים מהיום שבו הומצאו למוסד
כל הנתונים כאמור בפסקה ( ,)1יוחזר תשלום היתר בצירוף תוספת הצמדה כאמור
בפסקה ( ,)1ובעד החודש ה– 13ואילך — גם בתוספת ריבית בשיעור של  1%לשנה;".
תחילתו של סעיף (362א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ב– 1בחודש שלאחר
פרסומו (בסעיף זה — יום התחילה) ,והוא יחול על תשלום יתר שהנתונים הנדרשים
לצורך ביצוע ההחזר לגביו ,הומצאו למוסד לביטוח לאומי ביום התחילה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,643מיום ב' בטבת התשע"ב ( 28בדצמבר  ,)2011עמ' .272
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ב ,עמ' .172

ספר החוקים  ,2338ד' באדר התשע"ב27.2.2012 ,

