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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 201 והוראת שעה(
)הגדלת קצבת נכות(, התשע"ח-2018

העיקרי(,1עתיקוןסעיף1 החוק - )להלן התשנ"ה-5עע11 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הבסיסי",בסיפההחלבמילים"הסכוםהבסיסייעודכן 1,בהגדרה"הסכום בסעיף

כמפורטלהלן",אחריפסקה)3(יבוא:

הוראות לפי המשתלמת נכות קצבת לעניין ,)2( פסקה הוראת אף על ")ו(
סימןג'בפרקט'וכלקצבהששיעורהנגזרממנה-משנת2022ואילך-ב־1בינואר
שלכלשנהלפישיעורעלייתהשכרהממוצע,באותויום,לעומתהשכרהממוצעב־1

בינוארשלהשנההקודמת;"ע

בסעיף200)א(לחוקהעיקרי,במקום"%ע2"יבוא"33%ע35"ע2עתיקוןסעיף200)א(

בסעיף200אלחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף200א

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"בסימןזה,"קצבהחודשיתנוספת"-קצבהשנכה )1(
זכאילהלפיהוראותסעיפיםקטנים)ב(,)ב1(או)ב2(,לפיהעניין,נוסףעלהקצבהשלה

הואזכאילפיהוראותסעיפים200או201,לפיהענייןע"

משולב[, פרקט'בחוקהביטוחהלאומי]נוסח  כללי
כללים קובע החוק(, - )להלן התשנ"ה-5עע1 
ותנאיםלזכאותלקבלתגמלאותלפיהפרקהאמור,ובהן
גמלתנכות,למישמוגדר"נכה"לפיסעיף5ע1לחוקעככלל,
להשתכר כושרו נכותמשתלמתלמישאיבדאת קצבת
מעבודהאוממשלחידעקבליקוירפואי,אולמישבשל
50% בשיעורשל כושרולהשתכר ליקויכאמורצומצם

לפחותע

במטרהלשפראתרמתחייהםשלמקבליקצבאות
הנכותולעודדאתשילובםבשוקהתעסוקהמוצע,בהתאם
החל הנכות קצבת את להגדיל הממשלה, להחלטת

ביום1בינואר2018)להלן-יוםהתחילה(ולהצמידהלשכר
הממוצעבמשקהחלביום1בינואר2021עבהתאמהלכך
מוצעלהגדילאתהקצבותאוצרהמדינהלמוסדלביטוח
התיקוניםהנדרשיםלכךבחוק, לאומי,ולערוךאתכלל

והכולכמפורטלהלןע

ההצעהדנןקובעתכישיעורקצבאותהנכותיגדל
בשתיפעימות-ב־1בינואר2018והשנייהב־1ביולי2018,
וכןקובעתאתהמנגנוןלהגדלתןבשתיפעימותנוספות-

בשנת2020ובשנת2021ע

ככלל,גמלאותשמעניקהמוסדלביטוחלאומי  סעיף 1 
לצרכן המחירים למדד מוצמדות החוק לפי 
ומתעדכנותמדישנהבהתאםלשיעורהעלייהבועהעדכון
אין במדד ירידה של במקרים כלומר בלבד, חיובי הוא

מורידיםאתשיעורהגמלאותע

מוצעלתקןאתסעיף1לחוקולקבועכיקצבתהנכות
הכלליתשאותהמוצעלהגדילבתיקוןזהוכלהקצבאות
ששיעורןנגזרממנה,כגוןקצבתהשירותיםהמיוחדיםלפי
סעיפים206ו–206אוקצבתילדנכה,לפיסימןו'לפרקט'
יעודכנואחתלשנהלפישיעורהעלייהבשכרהממוצע
במשק,וזאתהחלב–1בינואר2022בהתאםלשיעורעליית
השכרהממוצעבמשקבהשוואהלשיעורכאמורשהיה

ב–1בינואר2021ע

הקצבה שיעור את קובע לחוק 200)א( סעיף  סעיפים 
את קובע לחוק ח'1 לוח המלאהע החודשית  2 ו–9

שיעוריהניכוימקצבתהנכות,בהתאםלחלק 
ההכנסהמעבודהאוממשלחידשלהנכהעלצורךעידוד
העבודה, בשוק מוגבלויות עם אנשים של השתלבותם
מוצעלהגדילאתשיעורההכנסהשאינומובאבחשבון
202לחוק בסעיף כאמור מקצבה ההכנסות לצורךניכוי
מ־%ע2ל–33%ע35מהשכרהממוצע,קרי-מ–2,805ש"ח

ל–3,500ש"חע

במקביל,וכפועליוצא,מוצעלתקןאתסעיף200)א(
לחוקולקבועבוכימישהכנסתומעבודהאוממשלחיד
אינהעולהעל33%ע35מהשכרהממוצע,יהיהזכאילקצבה

חודשיתמלאהע

סעיף200אלחוק,שעניינוקצבהחודשיתנוספת  סעיף 3 
קובעמדרגשלשלושרמות)6%ע20,16%ו–%עע6 
נוספת חודשית קצבה לתשלום מלאה( יחיד מקצבת
לנכיםשדרגתאי–כושרםלהשתכרהיא75%לפחות,וזאת
בהתאםלאחוזיהנכותהרפואייםהמפורטיםבסעיףעמוצע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;ס"חהתשע"ח,עמ'85ע 1
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בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"זכאילקצבהנוספתעלהקצבהשלההואזכאילפיהוראות )א(
סעיפים200או201,לפיהעניין,בשיעוריםשיחושבומקצבתהיחידהמלאה
)בסימןזה-קצבהחודשיתנוספת(,כמפורטלהלן:"יבוא"זכאילקצבהחודשית

נוספתבשיעוריםשיחושבומקצבתהיחידהמלאה,כמפורטלהלן:";

בפסקה)1(,במקום"6%ע20"יבוא"%עוע3ו"; )ב(

בפסקה)3(,במקום"16%"יבוא"88%ע38"; )ג(

בפסקה)ו(,במקום"%עע6"יבוא"%ע7עע2"; )ד(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

נכהשנקבעהלודרגתאי־כושרלהשתכרבשיעורנמוךמ–75%ולאמתקיים ")ב1(
בוהאמורבסעיף307,זכאילקצבהחודשיתנוספתבשיעורשל%ע8ע22מקצבת

היחידהמלאהע

נכהשמתקייםבוהאמורבסעיף307,זכאילקצבהחודשיתנוספתבשיעור )ב2(
של%ע8ע22מקצבתהיחידהמלאה,וזאתביןשנקבעהלודרגתאי־כושרלהשתכר

בשיעורשל75%ומעלהוביןשנקבעהלודרגתאי־כושרבשיעורנמוךמכךע"

בסעיף206א)ב(לחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף206א

בפסקה)1(,במקום"5%ע2ו"יבוא"62%ע51"ובמקום"150%"יבוא"188%"; )1(

בפסקה)2(,במקום"5%ע28"יבוא"%ו6ע37"ובמקום"100%"יבוא"%עע111"; )2(

אחריסעיף220אלחוקהעיקרייבוא:5עהוספתסעיף220ב

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"זכאילקצבהנוספתעלהקצבהשלההואזכאילפיהוראות )א(
סעיפים200או201,לפיהעניין,בשיעוריםשיחושבומקצבתהיחידהמלאה
)בסימןזה-קצבהחודשיתנוספת(,כמפורטלהלן:"יבוא"זכאילקצבהחודשית

נוספתבשיעוריםשיחושבומקצבתהיחידהמלאה,כמפורטלהלן:";

בפסקה)1(,במקום"6%ע20"יבוא"%עוע3ו"; )ב(

בפסקה)3(,במקום"16%"יבוא"88%ע38"; )ג(

בפסקה)ו(,במקום"%עע6"יבוא"%ע7עע2"; )ד(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

נכהשנקבעהלודרגתאי־כושרלהשתכרבשיעורנמוךמ–75%ולאמתקיים ")ב1(
בוהאמורבסעיף307,זכאילקצבהחודשיתנוספתבשיעורשל%ע8ע22מקצבת

היחידהמלאהע

נכהשמתקייםבוהאמורבסעיף307,זכאילקצבהחודשיתנוספתבשיעור )ב2(
של%ע8ע22מקצבתהיחידהמלאה,וזאתביןשנקבעהלודרגתאי־כושרלהשתכר

בשיעורשל75%ומעלהוביןשנקבעהלודרגתאי־כושרבשיעורנמוךמכךע"

תיקוןסעיף206אבסעיף206א)ב(לחוקהעיקרי-וע

בפסקה)1(,במקום"5%ע2ו"יבוא"62%ע51"ובמקום"150%"יבוא"188%"; )1(

בפסקה)2(,במקום"5%ע28"יבוא"%ו6ע37"ובמקום"100%"יבוא"%עע111"; )2(

הוספתסעיף220באחריסעיף220אלחוקהעיקרייבוא:5ע

כעתלשנותאתהמדרגהאמור,ולהגדילאתהרמההגבוהה
במקום חדשים שקלים כ־53ע )קרי, ל–%עוע3ו מ–6%ע20
כ־51ושקליםחדשיםכיום(,אתהרמההבינוניתמ–16%
חדשים שקלים )כ–862 מלאה יחיד מקצבת ל–88%ע38
במקוםכ־350שקליםחדשיםכיום(ואתהרמההנמוכה
שקלים )כ–653 מלאה יחיד מקצבת ל–%ע7עע2 מ–%עע6

חדשיםבמקוםכ־151שקליםחדשיםכיום(ע

כמוכןמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ב1(המוצעאשר
יוסיףלאוכלוסייתהזכאיםלקצבהחודשיתנוספתגםמי
שדרגתאי–כושרולהשתכרנמוכהמ–75%,ולהעמידאת
%ע8ע22מקצבתיחידמלאה)כ–501שקלים שיעורהעל

חדשים(ע

בנוסףמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ב2(המוצעובו
לקבועכיגםנכיםשהוראותסעיף307לחוקחלותעליהם
)קרי-הםנמצאיםבמוסדוגוףציבורינושאביותרממחצית
הוצאותההחזקהבהם(,יהיוזכאיםלקצבהחודשיתנוספת
%ע8ע22מקצבתיחידמלאה)כ–501שקלים בשיעורשל
חדשים(,וכיהוראותסעיף307לענייןחלוקתקצבהבין

הזכאילמוסד,לאיחולועלתשלוםזהע

206אלחוקקובעמדרגשלשלושרמות סעיף  סעיף 4  
מלאה( יחיד מקצבת ו–%ו1 5%ע28 )5%ע2ו, 
לתשלוםגמלהמיוחדתלמישסובלממוגבלותקשה,וזאת
מיוחדים לשירותים הבסיסית הגמלה לשיעור בהתאם
שהמבוטחזכאילהלפיסעיף206עמוצעלשנותאתהמדרג
הרמה את להגדיל - הגבוהות הרמות בשתי האמור
חדשים שקלים )כ־1,130 ל–62%ע51 מ–5%ע2ו הגבוהה
במקוםכ־30עשקליםחדשיםכיום(,ואתהרמההבינונית
שקלים )כ–ו82 מלאה יחיד מקצבת ל–%ו6ע37 מ–5%ע28

חדשיםבמקוםכ־ו62שקליםחדשיםכיום(ע

כמוכןמוצעלתקןאתשיעוריקצבתהיחידהמלאה
ברמההגבוההוהבינוניתולהתאימןלשיעוריםהקבועים
כיוםבתקנותהביטוחהלאומי)ביטוחנכות()מתןשירותים
מיוחדים(,התשל"ט-78ע1,כךשבמקום150%יבוא188%

ובמקום100%יבוא%עע111ע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף220בהמוצעובו  סעיף 5  
לקבועכישרהרווחהושרהאוצריקימוועדה 
שיעור הגדלת אופן על לשרים תמליץ אשר ציבורית
קצבאותהנכותשבפרקט'לחוקובסעיף251לחוק,במתווה
הדרגתי,בשתיפעימות-בשנת2020ובשנת2021,נוסףעל
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"הגדלתשיעור
הקצבאות

שבפרקט'

)בסעיףזה-220בע ציבורית יקימוועדה ושרהאוצר השר )א(
הוועדה(שתמליץלשריםעלאופןהגדלתשיעורהקצבאות
מדורג, באופן לחוק 251 סעיף ולפי זה פרק לפי הקבועות
קצבאות 2021,נוסףעלהגדלתשיעור ובשנת 2020 בשנת
אלהלפיחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס201והוראתשעה(,
התשע"ח-2018,כךשבשנת2021ואילךעלותםהכוללתשל
שלושההגדלותהאמורותתעמודעלסךשל1ו2עומיליארד

שקליםחדשיםלשנהע

יושבראשהוועדהיהיההמנהלהכללישלהמוסדובין )ב(
חבריהיהיונציגיםשלארגוניהנכים,משרדהאוצרומשרד

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

המלצותיהם את הממשלה לאישור יביאו השרים )ג(
)א(, קטן בסעיף כאמור הקצבאות שיעור הגדלת בעניין
לרבותהמקורותהתקציבייםותיקוניהחקיקההנדרשיםלכך;
המלצותהשריםכאמורייקבעובהתחשבבהמלצותהוועדה

לפיסעיףקטן)א(ע"

בסעיף251לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:6עתיקוןסעיף251

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מבוטחששולמהלוקצבתנכותובתכוףלאחרמכן, ")ג(
באחדמהמועדיםהמפורטיםלהלן,נעשהזכאילקצבתאזרחותיק,זכאי,לצורךחישוב
הגמלההנוספתלנכה,לתוספתלקצבתהנכותשלובשיעורהמפורטלהלןמקצבת

היחידהמלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(:

נעשהזכאילקצבתאזרחותיקביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(או )1(
קודםלכן-7%וע11;

ההגדלותהמוצעותבחוקהמוצע,כךשהעלותהכוללתשל
כללההגדלותתעמודעלסךשל1ו2עומיליארדשקלים

חדשיםע

הממשלה לאישור יביאו השרים כי לקבוע מוצע
אתהמלצותיהםבענייןהגדלתהקצבאותכאמור,לרבות
לכךע הנדרשים החקיקה ותיקוני התקציביים המקורות
כמוכןמוצעלקבועכיהמלצותהשריםייקבעובהתחשב

בהמלצותהוועדההציבוריתע

סעיף 6 וסעיף 12)ב(

ל"קצבת הזכאות תנאי את קובע לחוק 251 סעיף
אזרחותיקלנכה"המשולמתלמבוטחיםאשרבתכוףלפני
שנעשוזכאיםלקצבתאזרחותיקהיוזכאיםלקצבתנכות
בסכוםהגבוהמסכוםקצבתהאזרחהוותיקעבמקריםאלה,
מתווספתלקצבתהאזרחהוותיקתוספתבסכוםהשווה
זכאותו ערב לו )ששולמה הנכות קצבת שבין להפרש

לקצבתאזרחותיק(וביןקצבתהאזרחהוותיקע

1662/05 )בג"צ העליון המשפט בית פסיקת לאור
שושנהלוינ'ממשלתישראל,ניתןביוםע200ע3ע3(שלפיה
אבחנהביןאזרחיםותיקיםנכיםשהגיעולגילהזקנהלפני
יוםתחילתושלתיקוןחקיקההמגדילאתשיעורקצבת

הנכות,לעומתאלהשהגיעולגילהזקנהלאחריוםתחילה
כאמורעלולהלהיחשבלפגיעהבשוויון,מוצעכיהוראות
הצעתחוקזויחולוגםעלאופןחישובקצבתאזרחותיק

לנכהכמפורטלהלן:

-לענייןמבוטחששולמהלוקצבתנכותובתכוףלאחרמכן
נעשהזכאילקצבתאזרחותיקביוםהתחילהאוקודםלכן
-לצורךחישובהגמלההנוספתלנכהייווסףלקצבתהנכות
שלוסךשל251ש"ח,המהוויםמחציתמסכוםהתוספת
לקצבתהנכות)קרי-7%וע11משיעורקצבתיחידמלאה(ע

-לענייןמבוטחששולמהלוקצבתנכותובתכוףלאחר
מכןנעשהזכאילקצבתאזרחותיקבתקופהשמיוםט"ז
בתמוז י"ח יום ועד )2018 בפברואר 1( התשע"ח בשבט
התשע"ח)1ביולי2018(-לצורךחישובהגמלההנוספת
לנכהייווסףלקצבתהנכותשלוסךשל80ש"ח,המהווים
מחציתמסכוםהתוספתלקצבתהנכותשתשתלםביוםי"ח
בתמוזהתשע"ח)1ביולי2018()קרי-67%ע3משיעורקצבת

יחידמלאה(כאמורבסעיף12)ב(להצעתחוקזוע

יצויןכיהוועדההציבוריתכאמורבסעיף220בהמוצע
בסעיף5להצעתחוקזו,תידרשבהמלצותיהלהתייחסגם
לאופןהגדלתשיעורקצבתאזרחותיקלנכהשלפיסעיף

251לחוקע
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התשע"ח בשבט ט"ז שמיום בתקופה ותיק אזרח לקצבת זכאי נעשה )2(
)1בפברואר2018(עדיוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(-67%ע3ע"

אחריסעיף251לחוקהעיקרייבוא:7עהוספתסעיף251א

"שמירתהזכאות
להטבותשנלוות

לגמלתהבטחת
הכנסה

בסעיףזה-251אע )א(

"גוףציבורי"-הממשלה,הסוכנותהיהודיתלארץישראל
וכןגוףנתמךאוגוףמתוקצבכהגדרתםבסעיף32לחוק

יסודותהתקציב,התשמ"ה-85ע21;

"גמלהלהבטחתהכנסה"-גמלהחודשיתלהבטחתהכנסה
המשתלמתלפיחוקהבטחתהכנסה3ע

מבוטחשהשתלמהלוגמלהלהבטחתהכנסה,ערביוםי"ד )ב(
בטבתהתשע"ח)1בינואר2018(אוערביוםי"חבתמוזהתשע"ח
)1ביולי2018(,ובשלהשינוישחלבשיעורקצבתאזרחותיקלנכה
המשתלמתלובהתאםלהוראותסעיף251)ג(,חדלהלהשתלםלו
גמלתהבטחתהכנסה,יוסיףלהיותזכאילהטבותהניתנותלפי
כלדיןוכןלהטבותהניתנותעלידיגוףציבורילפיהסכםאונוהג

למישמשתלמתלוגמלתהבטחתהכנסהע"

בסעיף307לחוקהעיקרי,בסופויבוא:8עתיקוןסעיף307

סעיף לפי המשתלמת נוספת חודשית קצבה על יחולו לא זה סעיף הוראות ")ד(
200א)ב2(ע"

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"%ע2"יבוא"33%ע35"עעעתיקוןלוחח'1

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת
יעדיהתקציב

לשנותהתקציב
2015ו–2016

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב10ע
2016-2015(,התשע"ו-2015ו,בסעיף32-

בסעיףקטן)ב1(,במקום"ל–ועע50"יבוא"ל־2עעו5"; )1(

בסעיףקטן)ב2(,במקום"ל–57ע53"יבוא"ל־82ע57"ע )2(

התשע"ח בשבט ט"ז שמיום בתקופה ותיק אזרח לקצבת זכאי נעשה )2(
)1בפברואר2018(עדיוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(-67%ע3ע"

הוספתסעיף251אאחריסעיף251לחוקהעיקרייבוא:7ע

"שמירתהזכאות
להטבותשנלוות

לגמלתהבטחת
הכנסה

בסעיףזה-251אע )א(

"גוףציבורי"-הממשלה,הסוכנותהיהודיתלארץישראל
וכןגוףנתמךאוגוףמתוקצבכהגדרתםבסעיף32לחוק

יסודותהתקציב,התשמ"ה-85ע21;

"גמלהלהבטחתהכנסה"-גמלהחודשיתלהבטחתהכנסה
המשתלמתלפיחוקהבטחתהכנסה3ע

מבוטחשהשתלמהלוגמלהלהבטחתהכנסה,ערביוםי"ד )ב(
בטבתהתשע"ח)1בינואר2018(אוערביוםי"חבתמוזהתשע"ח
)1ביולי2018(,ובשלהשינוישחלבשיעורקצבתאזרחותיקלנכה
המשתלמתלובהתאםלהוראותסעיף251)ג(,חדלהלהשתלםלו
גמלתהבטחתהכנסה,יוסיףלהיותזכאילהטבותהניתנותלפי
כלדיןוכןלהטבותהניתנותעלידיגוףציבורילפיהסכםאונוהג

למישמשתלמתלוגמלתהבטחתהכנסהע"

תיקוןסעיף307בסעיף307לחוקהעיקרי,בסופויבוא:8ע

סעיף לפי המשתלמת נוספת חודשית קצבה על יחולו לא זה סעיף הוראות ")ד(
200א)ב2(ע"

תיקוןלוחח'1בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"%ע2"יבוא"33%ע35"עעע

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב10ע
2016-2015(,התשע"ו-2015ו,בסעיף32-

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת
יעדיהתקציב

לשנותהתקציב
2015ו–2016

בסעיףקטן)ב1(,במקום"ל–ועע50"יבוא"ל־2עעו5"; )1(

בסעיףקטן)ב2(,במקום"ל–57ע53"יבוא"ל־82ע57"ע )2(

מוצעלהוסיףאתסעיף251אהמוצעכדישלא  סעיף 7  
ייפגעוזכויותיהםשלמישהיוזכאיםלגמלת 
הבטחתהכנסהבהתאםלהוראותחוקהבטחתהכנסה,
ערב או זה, חוק של התחילה יום ערב התשמ"א-80ע1,
יוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(ואשרבשלהשינוי
זובשיעורקצבתאזרחותיקלנכה המוצעבהצעתחוק
לחוק 251)ג( סעיף להוראות בהתאם להם המשתלמת
העיקריהמוצעבסעיף6לחוקזה,הפסיקהלהשתלםלהם
גמלתהבטחתהכנסהכאמור,מוצעכיהםיוסיפולהיות
זכאיםלהטבותהניתנותלפיכלדיןוכןלהטבותהניתנות
ציבורילפיהסכםאונוהגלמישמשתלמתלו בידיגוף

גמלתהבטחתהכנסהע

סעיף307לחוקקובעאתאופןחלוקתהקצבה  סעיף 8 
שלזכאיהנמצאבמוסד,בינולביןהמוסד,וכן 
מסמיךאתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים
להתקיןתקנותבדבראופןחלוקתהקצבהעמוצעכיהוראות

הסעיףלאיחולועלקצבהחודשיתנוספתשנקבעהמכוח
סעיף200א)ב2(המוצעכנוסחובסעיף3)3(להצעתחוקזוע

סעיף32)א(לחוקקובעאתשיעורהשיפוישיקציב  סעיפים 
אוצרהמדינהלמוסדלביטוחלאומי,לכלשנת  10 ו–11 
כספיםוזאתכאחוזמהתקבוליםשגבההמוסדע 
לצורךשיפויהמוסדבגיןתיקוןהחוק)לרבותתיקוןתקנות
העוסקות התש"ע-2010, נכה(, )ילד הלאומי הביטוח
בילדנכה,בסךשל50מיליוןשקליםחדשיםכפישאושר
בהחלטתהממשלה(ועלותוהניכרתהמוערכתבכ־1ע0ע2
מיליארדשקליםחדשים,מוצעלהגדילאתשיעורהשיפוי
האמור,וזאתבאמצעותתיקוניםעקיפיםלחוקההתייעלות
לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,וכןלחוקההתייעלות
לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית

התקציב2015ו–2016(,התשע"ו-2015ע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 2

ס"חהתשמ"א,עמ'30ע 3

ס"חהתשע"ו,עמ'ע21ע ו
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו–2018

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב112017ע
ו–2018(,התשע"ז-52016,בסעיף103)1(,במקום"ל–ועע51"יבוא"ל־ע1ע56"ע

יום12עתחילהותחולה - )להלן )2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד ביום זה חוק של תחילתו )א(
התחילה(ע

עלאףהוראתסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף251)ג()2(לחוקהעיקרי,כנוסחו )ב(
בסעיף6לחוקזה,ביוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(ע

סעיפים200)א(,200א,206א)ב(ו–251)ג()1(לחוקהעיקריוכןתיקוןלוחח'1לחוק )ג(
האמור,כנוסחםבסעיפים3,2,ו,6ו–עלחוקזה,בהתאמה,יחולועלקצבההמשתלמת

בעדיוםהתחילהואילךע

תשלומיםראשוניםלפיסעיפים200)א(,200א,206א)ב(ו–251)ג()1(לחוקהעיקרי )ד(
כנוסחםבסעיפים3,2,ו,6ו–עלחוקזה,בהתאמה,ישולמובתוםעשריםושמונהימים

מיוםהפרסום,בעדהתקופהשמיוםהתחילהעדתוםעשריםושמונתהימיםכאמורע

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(יקראואתהחוק13עהוראתשעה
העיקריכך:

2לחוקזה,יקראוכךשבמקום 200)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף אתסעיף )1(
"33%ע35"יבוא"32%עו3";

אתסעיף200א)ב()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )2(
"%עוע3ו"יבוא"%ו1ע36";

אתסעיף200א)ב()3(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )3(
"88%ע38"יבוא"52%ע31";

תשע"ח בטבת י"ד ביום זה חוק של תחילתו  סעיף 12
)1בינואר2018()להלן-יוםהתחילה(והואיחול 
עלגמלההמשתלמתבעדיוםהתחילהואילךעזאת,למעט
כנוסחו העיקרי, 251)ג2(לחוק בסעיף הקבועה התוספת
בתמוז י"ח תחילתוביום אשר זו חוק להצעת 6 בסעיף

התשע"ח)1ביולי2018(ע

זמן לאומי לביטוח למוסד להעניק וכדי בנוסף,
היערכותליישוםהתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזו,מוצע
לקבועכיהתשלומיםהראשוניםהמוצעיםלפיסעיפים
200)א(,200א,206או–251כנוסחםהמוצעבסעיפים3,2,ו
ו–6להצעתחוקזווכןתשלומיםראשוניםהמוצעיםמכוח
כנוסחו הלאומי, הביטוח לחוק ח'1 לוח הוראות יישום

שמיום התקופה בעד זו, חוק להצעת המוצע ע בסעיף
התחילה)1בינואר2018(ועדתוםעשריםושמונהימים
שמיוםפרסוםהחוק,ישולמובתוםעשריםושמונתהימים

כאמורע

מוצעכיבתקופהשלחצישנה,מיוםהתחילה  סעיף 13  
,)2018 ביוני 30( התשע"ח בתמוז י"ז יום עד 
ייקבעו,כהוראתשעה,סכומיתוספתמופחתיםלכלאחד
מאלה:לקצבההחודשיתהנוספת,לתוספתלאופןחישוב
קצבתאזרחותיקלנכהוכןלשיעורהניכוימקצבהבגין

הכנסותמעבודהאוממשלחיד,כפישמפורטבסעיףע

ס"חהתשע"ז,עמ'217ע 5
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אתסעיף200א)ב()ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )ו(
"%ע7עע2"יבוא"3%וע22";

אתסעיף200א)ב1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )5(
"%ע8ע22"יבוא"53%ע15";

אתסעיף200א)ב2(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )6(
"%ע8ע22"יבוא"53%ע15";

אתסעיף251)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,יקראוכךשבמקום )7(
"7%וע11"יבוא"77%ע7";

אתלוחח'1לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיףעלחוקזה,יקראוכךשבכלמקום,במקום )8(
"33%ע35"יבוא"32%עו3";

אתסעיף200א)ב()ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )ו(
"%ע7עע2"יבוא"3%וע22";

אתסעיף200א)ב1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )5(
"%ע8ע22"יבוא"53%ע15";

אתסעיף200א)ב2(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,יקראוכךשבמקום )6(
"%ע8ע22"יבוא"53%ע15";

אתסעיף251)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,יקראוכךשבמקום )7(
"7%וע11"יבוא"77%ע7";

אתלוחח'1לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיףעלחוקזה,יקראוכךשבכלמקום,במקום )8(
"33%ע35"יבוא"32%עו3";
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