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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' ( )51מענק חימום אחיד),
התשע"ח2017-
תיקון סעיף 14ב

.1

בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 14ב ,במקום
הסיפה החל במילים "אם מתקיימים" יבוא "אם מתקיים בו ,בחודש הזכאות ,האמור
בסעיף (2א)(.")4

תחולה

 .2

סעיף 14ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  1לחוק זה יחול על מענק חימום המשתלם לפי
אותו סעיף מיום פרסומו של חוק זה ואילך.

דברי הסבר

דברי הסבר

בהתאם להוראות סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה,
התשמ"א( 1980-להלן  -החוק) ,זכאי מקבל גמלת הבטחת
הכנסה שהגיע לגיל פרישה למענק שנתי חד־פעמי ,בשיעור
של  6.4%מהסכום הבסיסי כהגדרתו בחוק (ששיעורו נכון
להיום עומד על  553שקלים חדשים) (להלן  -מענק חימום
או המענק)  .תכליתו של המענק היא להקל על מקבלי
הבטחת הכנסה כאמור בתשלומי החשמל בעונת החורף
אשר מתאפיינת בצריכה מוגברת של חשמל .
ברם ,לפי ההסדר הקיים היום בחוק ,המענק האמור
אינו משולם לכלל אוכלוסיית הזכאים לגמלת הבטחת
הכנסה שהגיעו לגיל פרישה אלא רק לאלה מהם הגרים
באזורים קרים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים בצו לפי סעיף 14ב לחוק.
בשנים האחרונות התברר כי יש צורך במתן מענק
חימום באופן אחיד לכלל אוכלוסיית מקבלי גמלת הבטחת
הכנסה בגיל הפרישה ,וזאת בשל העלויות המשמעותיות
של תשלומי החשמל בכל חלקי הארץ ,ולא רק באזורים
שנקבעו כאמור כאזורים קרים .

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 14ב לחוק כך שיבוטל
התנאי ולפיו רק מי שמתגורר באזור קר זכאי למענק
חימום  .כך ,יינתן המענק לכלל מקבלי גמלת הבטחת
הכנסה בגיל הפרישה ,וכן לקבוצות אחרות באוכלוסייה
הזכאיות לקבל את המענק ,כמו גם הטבות נלוות אחרות
הניתנות למקבלי גמלת הבטחת הכנסה ,מכוח חיקוקים
שונים .בין קבוצות אלה ניתן למנות בין השאר אזרחים
ותיקים שמקבלים קצבת זקנה לנכה כהגדרתם בתקנות
האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת
זקנה לנכה) ,התשע"ב( 2011-ק"ת התשע"ב ,עמ'  ;)496מי
שזכאים להטבות נלוות כאמור בסעיף (13ה)(()1ב) לחוק
הטבות לניצולי שואה (תיקון מס'  ,)5התשע"ד( 2014-ס"ח
התשע"ד ,עמ'  ;)562נכים כהגדרתם בחוק נכי המלחמה
בנאצים ,התשי"ד ,1954-שזכאים להטבות נלוות כאמור
בסעיף 4ד 1לאותו חוק; נכים כהגדרתם בחוק נכי רדיפות
הנאצים ,התשי"ז ,1957-שזכאים להטבות נלוות כאמור
בסעיף 4ו לאותו חוק; ומי שזכאים להטבות מכוח סעיף
(105ב) או (ג) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו־,)2018
התשע"ז.2016-
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