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חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'130(,התשע"ב-2011*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 351)יא(, בפסקה )2א(, 1 תיקון סעיף 351
במכינה  חניך  תלמיד(,   - זו  ")בפסקה  יבוא  מקצועית"  בהכשרה  שמצוי  "מי  אחרי 
קדם–צבאית או מתנדב בשנת שירות", המילים ")בפסקה זו - תלמיד(" - יימחקו, במקום 
"לומד" יבוא "תלמיד, חניך או מתנדב, לפי העניין" ובמקום הסיפה החל במילים "]נוסח 

משולב[" יבוא "או בשירות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 21 שנים; לעניין זה - 

"הכשרה מקצועית" - מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהוא 
הסמיכו לכך;

"מכינה קדם–צבאית" - כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008  2;

"מתנדב בשנת שירות" -  מי שמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית  
שאישר השר לפי פסקה )4( להגדרה "ילד" שבסעיף 238, ושירותו הסדיר לפי חוק 

שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור; 

)3()ב( להגדרה "ילד" שבסעיף  "שירות לאומי בהתנדבות" - כמשמעותו לפי פסקה 
 ";238

תחילתו של חוק זה ביום ב' באלול התשע"א )1 בספטמבר 2011( )להלן - יום התחילה( 2 תחילה ותחולה
והוא יחול על פטור מתשלום דמי ביטוח בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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 ב' בכסלו התשע"ב )28 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 612, מיום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(, עמ' 1512 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"א, עמ' 1024   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890   2

חוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים()תיקוןמס'8(,התשע"ב-2011*

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 הוספת סעיף 2ב
אחרי סעיף 2א יבוא: 

"איסור עקירת 
ציפורניים

פרקי 2ב  של  כריתה  או  חיתוך  בחתול  אדם  יבצע  לא  )א( 
אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו )בסעיף 
זה - הליך חיתוך(, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול 
רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה 
שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא 
וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך 

נדרש למניעת סיכון כאמור )בסעיף זה - אישור רפואי( 

התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב )28 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 410, מיום ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(, עמ' 252 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשס"ח, עמ' 655   1

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'130(,התשע"ב-2011*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 351)יא(, בפסקה )2א(, 1 
במכינה  חניך  תלמיד(,   - זו  ")בפסקה  יבוא  מקצועית"  בהכשרה  שמצוי  "מי  אחרי 
קדם–צבאית או מתנדב בשנת שירות", המילים ")בפסקה זו - תלמיד(" - יימחקו, במקום 
"לומד" יבוא "תלמיד, חניך או מתנדב, לפי העניין" ובמקום הסיפה החל במילים "]נוסח 

משולב[" יבוא "או בשירות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 21 שנים; לעניין זה - 

תיקון סעיף 351

"הכשרה מקצועית" - מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהוא 
הסמיכו לכך;

"מכינה קדם–צבאית" - כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008  2;

"מתנדב בשנת שירות" -  מי שמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית 
שאישר השר לפי פסקה )4( להגדרה "ילד" שבסעיף 238, ושירותו הסדיר לפי חוק 

שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור; 

 

)3()ב( להגדרה "ילד" שבסעיף  "שירות לאומי בהתנדבות" - כמשמעותו לפי פסקה 
 ";238

תחילתו של חוק זה ביום ב' באלול התשע"א )1 בספטמבר 2011( )להלן - יום התחילה( 2 
והוא יחול על פטור מתשלום דמי ביטוח בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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 ב' בכסלו התשע"ב )28 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 612, מיום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(, עמ' 1512 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"א, עמ' 1024   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890   2

חוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים()תיקוןמס'8(,התשע"ב-2011*

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
אחרי סעיף 2א יבוא: 

הוספת סעיף 2ב

"איסור עקירת 
ציפורניים

פרקי 2ב  של  כריתה  או  חיתוך  בחתול  אדם  יבצע  לא  )א( 
אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו )בסעיף 
זה - הליך חיתוך(, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול 
רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה 
שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא 
וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך 

נדרש למניעת סיכון כאמור )בסעיף זה - אישור רפואי( 

ספר החוקים 2323, י' בכסלו התשע"ב, 2011 12 6 


