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ו–2014(, התשע"ג-2013 - מס' 4
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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 162(, התשע"ו-2015*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 225א
225א, סעיף קטן )ו( - בטל 

בסעיף 225ב לחוק העיקרי, סעיף קטן )ג( - בטל 2 תיקון סעיף 225ב

בסעיף 225ג לחוק העיקרי, סעיף קטן )ז( - בטל 3 תיקון סעיף 225ג

בסעיף 225ד לחוק העיקרי, סעיף קטן )ב( - בטל 4 תיקון סעיף 225ד

בסעיף 232)ב1( לחוק העיקרי, המילים "בתקופת תוקפו של הסעיף האמור" - יימחקו 5 תיקון סעיף 232

תיקון חוק עובדים 
זרים - מס' 19

בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991  2 )להלן - חוק עובדים זרים(, בסעיף 1יג)ד( -6 

בפסקה )1(, במקום "את שירותי סיעוד" יבוא "את שירותי הסיעוד";  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

סעיפים 225א ו–225ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו–2 לחוק זה, יחולו על 7 תחילה ותחולה )א( 
גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ואילך 

תחילתו של סעיף 225ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום תחילתן של  )ב( 
תקנות לפי סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, לעניין הפקדת פיקדון על ידי יחיד המעסיק 
עובד זר בענף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, והוא יחול על גמלת סיעוד 

המשתלמת בעד התקופה שמאותו יום ואילך  

סעיף 1יג)ד( לחוק עובדים זרים, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, יחול על בקשה ראשונה  )ג( 
להיתר או בקשה לחידוש היתר שהותלה, שהוגשו לפי הוראות סעיף 1יג לחוק עובדים 

זרים, ביום פרסומו של חוק זה ואילך 
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התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 935, מיום כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(, עמ' 808 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ה, עמ' 220   1

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ה, עמ' 96   2
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