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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' ( )46תשלום גימלה לבני זוג),
התשע"ו2016-
תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף (6ג) לחוק העיקרי ,במקום "לבעל" יבוא "לאחד מבני הזוג" ,והמילים "לאישה
או"  -יימחקו.

תחולה

.3

חוק זה יחול על גימלה לפי החוק העיקרי המשתלמת בעד התקופה שמיום פרסומו
של חוק זה ואילך.

בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א 980-( 11להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (2א) ,במקום
פסקה ( )5יבוא:
"( )5הוא הורה אשר לילד שבהחזקתו והנמצא עמו טרם מלאו שנתיים ,ואולם לעניין
בני זוג ,תהיה נתונה הזכאות לגימלה לפי פסקה זו רק לאחד מבני הזוג;".

דברי הסבר
חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א( 1980-להלן -
כללי
החוק) ,מנוסח בהתאם לדפוסי תא המשפחה
המסורתי כפי שנתפסו בעת שנחקק ,בלא התייחסות
לשינויים שחלו בדפוסים אלה ,לשינויים ביחסי הזוגיות
מהשנים האחרונות ,ולשינוי בתפיסה החברתית בעניין
התפקידים המסורתיים של גברים ונשים בתא המשפחתי
ומחוצה לו .בשל שינויים אלה ,וכדי להתאים את החוק
כך שיחול גם לגבי בני זוג חד–מיניים (זאת בתנאי שהם
עומדים בקריטריונים לקביעת מעמדם כידועים בציבור),
מוצע לתקן את החוק באופן שזכויותיו הסוציאליות של
כל בן זוג ,ייקבעו בלא קשר למין שלו ולמין של בן זוגו.
סעיף  1סעיף  2לחוק קובע תנאים שונים לזכאות לקבלת
גימלה ,ובין השאר קובע כי זכאי לגמלה מחויב
במבחן התייצבות בשירות התעסוקה .סעיף (2א)( )5לחוק
מהווה חריג לכלל האמור ,ומקנה פטור ממבחן התייצבות
בשירות התעסוקה למי שעומד בתנאי כדלקמן:
"( )5היא אם או הוא הורה עצמאי אשר לילד
שבהחזקתם והנמצא עמם טרם מלאו  2שנים".
מוצע להחליף את פסקה ( )5האמורה ולקבוע
כי זכאות זו והפטור שבצדה יינתנו להורה אשר לילד

1

שבהחזקתו והנמצא עמו טרם מלאו שנתיים .זאת ,בלא
קשר למינו של ההורה ,ואף אם אינו עונה להגדרה "הורה
עצמאי" ,כלומר אינו הורה יחיד.
כמו כן מוצע להבהיר כי לעניין בני זוג ,אשר כל אחד
מהם עומד בתנאי סעיף  1המוצע ,הזכאות מכוח הפסקה
האמורה תהיה נתונה לאחד מבני הזוג בלבד.
סעיף  2סעיף (6ג) לחוק קובע כי גמלה המוענקת לבני
זוג תשולם לבעל .מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע
כי גימלה כאמור תשולם לאחד מבני הזוג בלא תלות במינו,
כך שבני הזוג יהיו רשאים לקבוע לאיזה חשבון בנק יועבר
תשלום הגימלה.
יובהר כי אין בתיקון המוצע כדי לשלול את האפשרות
כי תשלום הגימלה ייעשה לחשבון בנק משותף של בני הזוג.
כמו כן ,אין בתיקון זה כדי לשנות מתקנות הבטחת
הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע) ,התשמ"ב,1982-
שהותקנו על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים,
שעניינן הנסיבות שבהן תשולם הגימלה לכל אחד מבני
הזוג בנפרד ואופן חלוקתה ביניהם והנסיבות שבהן תשולם
הגימלה לאדם אחר.

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשע"ו ,עמ' .252
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