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התשס"ו-2006* חקיקה), (תיקוני לבנים בהתנדבות לאומי שירות חוק

 - הלאומי) הביטוח חוק - התשנ"ה-11995 (להלן משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .1
יבוא: "מדד" ההגדרה אחרי ,1 בסעיף (1)

כאמור לאומי בשירות בהתנדבות המשרתים בן או בת - לאומי" בשירות ""מתנדב
;";238 שבסעיף "ילד" להגדרה (3)(ב) בפסקה

ששירת "מי יבוא ששירתה" "בת במקום בפסקה (3), "מבוטח", 158, בהגדרה בסעיף (2)
ובתנאים השר שאישר בהתנדבות לאומי "בשירות המילים לאומי", בשירות כמתנדב
שהתנדבה יימחקו, במקום "בת - ",238 שבסעיף "ילד" להגדרת (3)(ב) פסקה פי על שקבע
במקום לאומי", בשירות ששירתה כמתנדבת יבוא "בת כאמור" לאומי בשירות לשרת
כמתנדבת ששירתה כמי "יראוה יבוא בהתנדבות" לאומי בשירות ששירתה כמי "יראוה

יימחקו; - לאומי)" בשירות מתנדבת - "(להלן והמילים לאומי" בשירות

בשירות כמתנדב ששירת "מי יבוא לאומי" בשירות "מתנדבת במקום 160(ה), בסעיף (3)
;"158 שבסעיף "מבוטח" להגדרה (3) בפסקה כאמור לאומי

יבוא: (2) משנה במקום פסקת בפסקה (3)(ב), "ילד", 238, בהגדרה בסעיף (4)

(1) משנה  פסקת לפי שאישר השר לאומי בהתנדבות בשירות המשרת "(2) בן
שמתקיימים המחויבים, ובלבד בשינויים האמורה, לפי הפסקה שקבע ובתנאים

לגביו שניים אלה:

מחובת פטור שקיבל ביטחון, שירות בחוק כהגדרתו צבא יוצא הוא (א)
האמור; לפי החוק סדיר, לשירות נקרא שלא ביטחון או שירות

לשרת זה, לענין הסמיך שהשר מי  או  השר  מאת אישור קיבל הוא (ב)
כאמור;"; לאומי בשירות

לאומי, בשירות "מתנדב יבוא "ותלמיד" המילה עד הרישה במקום 348(ה), בסעיף (5)
תלמיד". וכן

יבוא שהתפטרה" "בעובדת במקום 11(ג), בסעיף פיטורים, התשכ"ג-21963, בחוק פיצויי .2
הביטוח  5 לחוק "שבסעיף "שהתנדב" ובמקום יבוא "שהתנדבה" שהתפטר", במקום "בעובד
הביטוח  238 לחוק "שבסעיף יבוא ששירתה" ובלבד התשכ"ח-1968, משולב], [נוסח הלאומי

ששירת". ובלבד התשנ"ה-31995, משולב], [נוסח הלאומי

התשס"א-42001  שעה), (הוראת ניסיונית לבנים) בהתנדבות (תכנית לאומי שירות חוק .3
(להלן - הוראת השעה) - בטל.

- יום התחילה). (להלן התשס"ו (1 בספטמבר 2006) באלול ח' ביום זה חוק של תחילתו  .4

זה - בסעיף 5. (א)
(3)(ב)(2) בפסקה כאמור לאומי בשירות בהתנדבות המשרת בן - לאומי" בשירות המשרת "בן

זה; לחוק בסעיף 1(4) כנוסחה הלאומי, הביטוח 238 לחוק שבסעיף "ילד" להגדרה

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

88 מס' -

פיצויי חוק תיקון
22 מס' - פיטורים

שירות חוק ביטול
בהתנדבות לאומי

ניסיונית (תכנית
(הוראת לבנים)

שעה)

תחילה

מעבר הוראות

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   18) התשס"ו בתמוז כ"ב ביום בכנסת  * התקבל

.528 עמ' התשס"ו (3 ביולי 2006), בתמוז ז' מיום  ,250 ― הממשלה חוק  
.370 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;

.913 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח התשכ"ג, עמ' 136;

3 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

.506 עמ' התשס"ד, 4 ס"ח התשס"א, עמ' 522;
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בפסקה כאמור לאומי בשירות בהתנדבות המשרתת בת - לאומי" בשירות המשרתת "בת
הלאומי. הביטוח לחוק 238 שבסעיף "ילד" להגדרה (3)(ב)(1)

והוחלה,  לאומי בשירות בת המשרתת על חלה יום התחילה שערב דין בכל הוראה (ב)  
בן  על לחול תמשיך לאומי, בשירות המשרת בן על גם השעה, 1 להוראת סעיף הוראות מכוח

אחרת. במפורש נקבע כן אם אלא כאמור,

ניסיונית,  תכנית הקובעת, במסגרת בתקופה לאומי, בהתנדבות בשירות ששירת בן (ג)  
4 להוראת  בסעיף בשירות לאומי כאמור בהתנדבות ששירת בן בהוראת השעה, לרבות כאמור
להגדרה (3)(ב)(2) בפסקה כאמור בשירות לאומי בהתנדבות כבן ששירת אותו יראו השעה,

זה. לחוק בסעיף 1(4) כנוסחה הלאומי, הביטוח 238 לחוק שבסעיף "ילד"

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אולמרט  אהוד
הרווחה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

הישראלי-ערבי אלימות הנובע מהסכסוך בשל פגיעה ממעשה פיצויים חוק
התשס"ו-2006* חקיקה), (תיקוני

התגמולים), חוק - (להלן התש''ל-11970 איבה, פעולות לנפגעי התגמולים בחוק .1 
יבוא: פסקה (3) אחרי איבה", "פגיעת 1, בהגדרה בסעיף

למוצא השתייכות בשל באדם פגיעה העיקרית שמטרתו אלימות, ממעשה פגיעה (4)"
הישראלי-ערבי; מהסכסוך נובע שהוא ובלבד לאומי-אתני,

למוצא השתייכות בשל באדם פגיעה העיקרית שמטרתו אלימות, ממעשה פגיעה (5)
 8 סעיף לפי הממשלה הכריזה שעליו טרוריסטי ארגון בידי נעשה אשר לאומי-אתני,
נעשה שהוא או אויב, כוחות שהוא ארגון למעט לפקודת מניעת טרור, התש"ח-21948,

כאמור." ארגון של מטעמו או בשליחותו

(ב) יבוא: קטן אחרי סעיף ,36 בסעיף התשכ''א-31961, פיצויים, וקרן רכוש מס בחוק .2

פיצויים ישולמו לקבוע כי רשאי הכנסת, של הכספים באישור ועדת האוצר, שר "(ב1)
להגדרה (4) או (5) אלימות כאמור בפסקה מעשה עקב נכס של נזק שנגרם לגופו בעד
והכל התש''ל-41970, איבה, פעולות לנפגעי התגמולים לחוק 1 שבסעיף איבה" "פגיעת

כאמור." האוצר שר שיקבע ובתנאים כללים פי על

כאמור  אלימות ממעשה פגיעה על יחול זה, 1 לחוק בסעיף כנוסחו התגמולים חוק (א) .3
(1 בינואר  התשס''ה בטבת אלימות), שאירע מיום כ' - פגיעה ממעשה (בסעיף זה סעיף באותו

ואילך. (2005

חוק תיקון
התגמולים

פעולות לנפגעי
23 איבה - מס'

מס חוק תיקון
וקרן רכוש

31 מס' - פיצויים

והוראת תחולה
מעבר

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   19) התשס"ו בתמוז כ"ג ביום בכנסת  * התקבל

.138 עמ' התשס"ו (9 בנובמבר 2005), בחשון ז' מיום  ,212 ― הממשלה חוק  
.94 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התש"ל, עמ' 126;

א', עמ' 73. תוס' 2 ע"ר התש"ח,

.92 עמ' התשס"ד, 3 ס"ח התשכ"א, עמ' 100;

4 ס"ח התש"ל, עמ' 126.


