חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)144התשע"ג*2013-
הוספת סעיף 377א
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בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- ,1אחרי סעיף  377יבוא:
"הודעה לחייל
משוחרר

377א( .א) בסעיף זה -
"חוק קליטת חיילים משוחררים"  -חוק קליטת חיילים
משוחררים ,התשנ"ד1994-;2
"חייל משוחרר"  -מי שסיים את שירותו הסדיר אף אם שוחרר
לפני תום התקופה שהוא חייב בה;
"שירות סדיר"  -כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים.
(ב) המוסד יודיע לחייל משוחרר ,בסמוך למועד שחרורו
הצפוי ,על הזכויות שיהיה זכאי להן ועל החובות שיחולו
עליו ,לפי חוק זה ,עם שחרורו משירות סדיר; אגף כוח אדם
בצבא הגנה לישראל או המשרד הממונה על שטח הפעולה
"השירות האזרחי-לאומי" ,3לפי העניין ,ימסרו למוסד הודעה
על תום תקופת השירות הסדיר של חייל משוחרר.
(ג) השר ,בהסכמת שר הביטחון או השר הממונה על
המשרד כאמור בסעיף קטן (ב) ,לפי העניין ,ובאישור ועדת
העבודה והרווחה ,יקבע הוראות לביצוע סעיף זה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
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מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג ( 30ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,510מיום כ"ה בתמוז התשע"ג ( 3ביולי  ,)2013עמ' .38ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ב ,עמ' .755
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .132
י"פ התשע"ג ,עמ' .4552

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  - 145הוראת שעה) ,התשע"ג*2013-
תיקון סעיף 224א

.1

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
224א -
( )1בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "תקופת הניסיון" ,במקום הסיפה החל במילים "תום
שלושה חודשים" יבוא "יום פרסומו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  - 145הוראת
שעה)  ,התשע"ג2013-;".2
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בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "משלושה" יבוא "משישה".

התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג ( 30ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת-
 ,510מיום כ"ה בתמוז התשע"ג ( 3ביולי  ,)2013עמ' .40
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ג ,עמ' .112
ס"ח התשע"ג ,עמ' .112

ספר החוקים  ,2404כ"ה באב התשע"ג1.8.2013 ,

