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 מתפרסמות בזה הצעות חיק של דוברי הכנסת מטעפ ועדה העבודה והרווחה של הכנסת!

 הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 27) (קצבת זקנה למבוטח משתבר),
 התשנ״ח~998ו*

, בסעיף 245(ב), במקום ׳׳בגיבוי י  ו. בחוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו

 הסבים העולה על ההכנסה המרבית״ יבוא ״בניכוי 60% מהסכום העולה על ההכנסה

 המרבית׳׳.

 2. חוק זה יחול על קצבת זקנה המשתלמת בעד חודש ינואר 1998 ואילך.

 תיקון סעיף 245

 תהילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מלוא הסכום שבו עלו הכנסותיו בפועל על ההכנסה
 המרבית.

 בהתחשב במס ובתשלומי חובה החלים על הכנסתו
 של המבוטח מוצע כי הקצבה היחסית תחושב בך

 שמסכום הקצבה ינוכו רק 60% מההכנסה העודפת.

 ההוצאה תמומן במסגרת החדק.

 הברי הכנסת: אמנון רובינשטיין, פיני בדש,
 אהוד בדק, יוסי בץ, ענת מאור, שאול

 עמוד, יורי שטרן

 על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התש:״ה-995ו (להלן - החוק), הגיל לקצבת זקנה הוא
 70 שנים בגבר ו־65 שנים באשה, ואולם למבוטח שאין לו
 הכנסה העולה על הכנסה מרבית הנקובה בחלק, הגיל
 לקצבה זקנה הוא 5¿ שנים בגבר ו־60 שנים באשה (להלן

- הגיל המותנה).

 מבוטח בגיל המותנה שיש לו הכנסות העולות על
 ההכנסה המרבית (להלך - הכנסה עודפת), זבאי לקצבה
 חלקית בסכום השווה לסכום קצבה הזקנה שהיתה
 משתלמת לו אלמלא היתה לו הכנסה עודפת, בניבוי

 הצעה חוק מם׳ פיס135; הועברה לוועדה ביום ב׳ בסיין התשנ״ז(23 גיוני 1997).
 ס־׳ח התשנ״ה, עמי 07:; התשנ־ח, עמ׳ 56 ו.

 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס׳ 3ו)(רבב מנועי), התשנ״ח-1998׳

, בסעיף 9{ג), בהגדרה ׳׳נכס,׳, במקום ״ולמעט״  ו. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-980וי
 יבוא ״למעט״ ובסופה יבוא:

 ״ולמעט רכב מנועי ששנת ייצורו חמש שנים ומעלה לפני מועד הגשת התביעה

 לגמלה, אפ נפה מנועו אינו עולה על ס50,ו סמ׳׳ק(להלן - רבב מנועי מאושר), ובלבד

 שלזכאי ולבן זוגו אין יותר מרכב מנועי מאושר מחד.״

 תיקון סעיף 9

ר ג ס י ה ר ב  ד

 התביעה לגמלה, ושבפח מנועו אינו עולה על 1,300
 סמ׳׳ק, לא ייהשב כנכס לענין קביעת הזכאות לגמלה
 ושיעורה, ובלבד שאין לזכאי ולבן זוגו יותר מרכב מבועי

 אחד.

 חברי הבנםת; מיכאל נודלמן, יורי שטרן, טלב
 אלסנע. תאופיק תטיב, נואף מםאלחה,

 אחמד סעד, וליד עאדק חאג׳־ידויא

 מוצע כי רכב ששבת ייצורו קודמת ב ־5 שנים
 ומעלה ליום הגשת התביעה - לא ייחשב כנכס לענין

 חוק הבטחת הכנסה. ר,תשמ־א-980ן(להלן - החוק).

 לפי סעיף 9 לחוק והתקנות שהותקנו לפיו, נחשב
 רכב מנועי ל״נבם״ שמופקת ממנו הכנסה בסבייפ הגמלה
 להבטחת הכנסה. לפיכך, אדם שיש לו רבב כלשהו אינו
 זכאי להבטחת הכנסה, למעט רכב של נכה המוגבל

 בניידות וטרקטור לגבי מי שמשקו החקלאי מושבת.

 מוצע לתקן את ההוראה הקיימת ולקבוע שרכב
 ששנת ייצורו חמש שנים ומעלה לפני מועד הגשת

 הצעת חוק מס׳ פ/6ל12; הועברה לוועדה ביום ב־ו בחשון החשנ־ח (26 בנובמבר ד9?0, והצעת חוק
 פ/645ו: הועברה לוועדה ביום י־׳א בכסלו ההשנ־ה (פו בדצמבר 1997).

 ס״ח התשמ״א, עמ־ ס3; התשנ״ה, עמ׳ 326.

 350 הצעות חוק 3וד2, י׳ באייר התענית, 6.5.1998



 העעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס׳ 4 ו)(חסכון), התשנ״ח-998ו•

 1• בחוק הבטחת הכנסה, התשמ־א-1980י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 10, אחרי תיקון סעיף סו

 פסקה (2) יבוא:

 ץ2א) הכנסה שיש לזכאי מחסכון המופקד במוסד בנקאי אם התקיים אחד

 מאלה:

 (א) לגבי זכאי שהוא יחיד, אם סכום החסכון אינו עולה על השכר הממוצע

 כפול ארבע:

 (ב) לגבי זכאי שיש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד, אם סכום החסכון אינו עולה

 על השכר הממוצע כפול שש;״,

 2. בסעיף 2ו(א) לחוק העיקרי, בפסקה (2), במקום ״סכום השווה ל־400/0״ יבוא ״סכום תיקון סעיף 2ז

 השווה ל־0^60״.

ר ב ס  ה

 ל־40% מהשכר הממוצע מהכנסה מעסק ומשלח יד או
 מעבודה לאהר שבוכה ממנה הסכום האמור בפסקה (1)
 לסעיף 2ו(א) (3%ו מהשכר הממוצע מהכנסת עובד
 ועובד עצמאי שהוא יחיד ו־17% אם יש לו בן זוג א־

 שבהחזקתו ילד).

 מוצע להגדיל את סכום הניבוי מההכנסה מעסק
 ומשלח יד או מעבודה מ־40% ל־*י<60 ובכך לתת תמריץ

 נוסף ליציאה לעבודה.

 לדעת המציע עלות הצעת החוק מתקציב המדינה
 ב־35 מיליון שי׳ח. המימון יבוא מסעיף הרזרבה הכללית

 בתקציב המדינה.

 חבר תכנםת יורי שטח

י ר ב  ד

 סעיף ו הזכאות לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה,
 התשמ״א-1980 (להלן - החוק/ ושיעורה,
 נקבעים בהתחשב ברכושו ובהכנסיתיו של התובע גמלה

 ואם יש לו בן זוג - גם בהכנסתו של בן זוגו.

 מוצע לקבוע כי הכנסה שיש לזכאי מחסכון
 המופקד במוסד בנקאי לא תיחשב כהכנסה לצורך
 קביעת הזכאות לגמלה להבטחת הכנסה ושיעורה אם
 סכום ההםכון, לגבי זכאי שהוזן יחיד, אינו עולה על
 השבר הממוצע כפול ארבע, ולגבי זכאי שיש לו בן זוג או
 שבהחזקתו ילד, אינו עולה על השכר הממוצע כפול

 שש.

 סעיף 2 בחישוב ההכנסה של התובע גמלה לפי
 החוק מנוכה, בין היתר, סכום השווה

 הצעת חוק מס׳ פ/1646; הועברה לוועדה ביום י־א בכסלו התשנ־ח נסו בדצמבר 1997).
 ם־ח התשמ־א, עמ׳ 30; התשנ־ה, עמ׳ 326.

 הצעות חוק 13ל2, י׳ באייר התשנ״ח, 6.5.1993 351



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה:

 הצעת חוק כמנהל מקרקעי ישראל (תיקון מס׳ 2) (מברזים להענקת זכויות
 במקרקעין לבניה ולמגוריס), התשנ״ח-998ו״

, אחרי סעיף 4יד יבוא: ו ך-960ו  הוספה סעיף 4טו ו. בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש־

 ״מכרז להענקת 4טו. (א) במכרז להענקת זכויות במקרקעין המיועדים לבניה למגורים,

לא יפרסם המינהל הערכה או קביעה לגבי שווי המקרקעין(בסעיף זה -
^ לס5£2יז   לתי

 הערכת השווי).

 (ב) לא יבטל המינהל מכרז כאמור בסעיף קטן (א), בשל כך

 שההפרש בין ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה לבין הערכת השווי היה

 נמוך מ־25%.

 י,ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את
 האחוז הנקוב בסעיף קטן(ב).

 (ד) הוראות סעיף זה יחולו על מקרקעין של המדינה בלבד.״

ר ב ס  ה

 שהמינהל לא יפרסם, עם המכרז, גם את הערכת השווי
 שכיריו, וזאת כדי לאפשר לשוק לקבוע את המחירים
 בלא שתהיה הטיה שלהם בהתאם להערכת השווי. כן
 מוצע לקבוע שהמינהל לא יהיה רשאי לפסול מכרז
 כאמור, כאשר הפער בין הערכת השווי של המינהל לבין
 ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה במכרז, נמוך מ־25%.

 חברי הבנסת: אמנון רובינשטיין, פיני בדש,
 בנימין בן אליעזר, אופיר פינם־פז, יורי

 שטרן, סילבן שלום, מיכאל נודלמן

י ר ב  ד

 פסילת מכרזים להענקת זכויות במקרקעין
 המיועדים למגורים, כאשר קיים פער בין הערכה או
 קביעה של שמאי מטעם המינהל לגבי שווי המקרקעין,
 לבין ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה במכרז, גורמת
 לכך, שמחירי הקרקעות והדיור נשארים ברמה גבוהה
 ולא ניתן להוזילם. תוצאה זו היא בלתי סבירה, בעיקר
 בהתחשב בכך, שהמינהל הוא הבעלים, או המנהל, של
 ב־93% מהמקרקעין במדינה, ולפיכך הוא משמש

 למעשה כמונופול בתחום הקרקעוה.

 בהתתשב במדיניות השואפת להגרלת היצע
 הקרקעות והוזלת מחיר הדיור, מוצע לקבוע בהוק,

 הצעת חוק מסי פ/6ד10: הועברה לוועדה ביום י׳ באדר ב• התשנ״ז (19 במרס ל99ו), והצעת חוק מם׳
 פ/293ו: הועברה לוועדה ביום כ״א בשבט התשנ־ח (דו בפברואר 998ו).

 י סייח התש־ן, עמי 57.

 352 הצעות חוק 2713, י׳ באייר התשנ־׳ח, 6.5.1998

 המחיר 24.ו שקל חדש ISSN 0334-3030 סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


