חוק שירות לאומי בהתנדבות )תכנית ניסיונית לבנים( )הוראת שעה( ,התשס"א2001-
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השוואת דינים
)תיקון התשס"ד(
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) 1.א( הוראה בכל דין החלה לענין בת המשרתת בהתנדבות תחול ,בשינויים המחויבים ,גם לענין בן המשרת בהתנדבות
בשירות לאומי בתקופה הקובעת ,במסגרת התכנית הניסיונית.
T

)ב( בסעיף זה -
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"התקופה הקובעת"  -התקופה שמיום י"ג באלול התשס"א ) 1בספטמבר  (2001עד יום ז' באלול התשס"ו ) 31באוגוסט
 ,(2006או עד מועד מאוחר יותר שתקבע הממשלה ,באישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי הוראות
סעיף ;3
5T
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"התכנית הניסיונית"  -התכנית הניסיונית לשילוב בנים בהתנדבות בשירות הלאומי שהוכנה בהתאם להחלטת ממשלה;
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"בת המשרתת בהתנדבות"  -בת המשרתת בהתנדבות בשירות לאומי לפי פסקה ))(3ב( להגדרה "ילד" שבסעיף  238לחוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.1995-
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תיקון חוק הביטוח הלאומי  -מס' 45
 2.בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1995-להלן  -חוק הביטוח הלאומי( ,בסעיף  ,238בהגדרה "ילד",
בפסקה ))(3ב( ,האמור בה יסומן ") "(1ואחריו יבוא:
T
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") (2בן המשרת בהתנדבות בשירות לאומי ,בתקופה הקובעת ,במסגרת תכנית ניסיונית ,כאמור בסעיף  1לחוק
שירות לאומי בהתנדבות )תכנית ניסיונית לבנים( )הוראת שעה( ,התשס"א ,2001-שקיבל אישור מאת שר העבודה
והרווחה או מי שהוא הסמיך לכך".
הארכת התקופה הקובעת על ידי הממשלה
 3.הממשלה רשאית ,באישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,להאריך ,בצו את התקופה הקובעת
כהגדרתה בסעיף  ,1לתקופה שלא תעלה על שנה.
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הוראת מעבר
 4.בן שערב תחילת התקופה הקובעת ,כהגדרתה בסעיף  ,1שירת בהתנדבות בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות ביטוח
לאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,התשל"ח ,1978-הופנה לשירות על ידי גוף מאושר לפי תקנה  3לתקנות האמורות,
והמשיך לשרת במהלך התקופה הקובעת במסגרת התכנית הניסיונית ,תבוא במנין תקופת שירותו גם תקופה ששירת
כאמור לפני התקופה הקובעת אך לא לפני יום כ"ז באייר התש"ס ) 1ביוני .(2000
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תחולה
 5.סעיף  1לחוק זה ,ופסקה )3ב() (2להגדרה "ילד" שבסעיף  238לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחה בסעיף  2לחוק זה ,לא
יחולו לענין גמלה או תשלום המשתלמים לפי כל דין ,בעד תקופה שקדמה ליום י"ג באלול התשס"א ) 1בספטמבר ;(2001
לענין זה" ,גמלה או תשלום"  -למעט גמלה או תשלום המשתלמים לפי חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד ,1994-למי
שחלות עליו הוראות סעיף  ,4בעד התקופה שמיום כ"ז באייר התש"ס ) 1ביוני  (2000עד יום י"ב באלול התשס"א )31
באוגוסט .(2001
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אריאל שרון
ראש הממשלה
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שלמה בניזרי

שר העבודה והרווחה

ס"ח  ,1806התשס"א ) ,(7.8.2001עמ' .522
ס"ח  ,1955התשס"ד ) ,(10.8.2004עמ' ;506
תיקון:
חוק זה בוטל ,החל ביום  1.9.2006על–ידי חוק שירות לאומי בהתנדבות לבנים )תיקוני חקיקה( ,התשס"ו) 2006-ס"ח  ,2062התשס"ו ,עמ'  .(386בסעיף
 5לחוק המבטל נקבע כי) :א( הוראה בכל דין שערב יום התחילה חלה על בת המשרתת בשירות לאומי והוחלה ,מכוח סעיף  1לחוק המבוטל גם על בן
המשרת בשירות לאומי ,תמשיל לחול על בן כאמור ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת) .ב( בן ששירת בהתנדבות בשירות לאומי ,בתקופה הקובעת,
במסגרת תכנית ניסיונית ,כאמור בחוק המבוטל ,לרבות בן ששירת בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בסעיף  4לחוק המבוטל יראו אותו כבן ששירת
בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה ))(3ב() (2להגדרה "ילד" שבסעיף  238לחוק הביטוח הלאומי.
קודם לתיקון התשס"ד ,התקופה הקובעת הוארכה עד יום  31.8.2004בצו שפורסם בק"ת התשס"ד ,עמ' .34
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משה קצב

נשיא המדינה
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אברהם בורג

יושב ראש הכנסת

