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חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון) ,התשע"ט134 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2019-
תיקון עקיף:
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה),
התשס"ח - 2007-מס' 12
חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס'  ,)63התשע"ט135 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2019-
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חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון) ,התשע"ט*2019-
תיקון סעיף 1

.1

התשע"ו( 12016-להלן  -החוק

בחוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה),
העיקרי) ,בסעיף  ,1ברישה ,במקום "כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ")2018יבוא "ט"ז
בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר .")2020

תיקון סעיף 5

 .2

בסעיף  5לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

תיקון חוק
להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח
העבודה ולצמצום
פערים חברתיים
(מענק עבודה) -
מס' 12

 .3

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק
התשס"ח ,22007-בסעיף 6ג(א) ,במקום "ו־ "2018יבוא "עד ."2020

עבודה),

תחילה

.4

תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר .)2019

"(ב) המוסד לביטוח לאומי יבחן את יישומו של סעיף  1בשנת  ,2018ובכלל זה שינויים
בהכנסה מעבודה של הורים עצמאיים הזכאים לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או
לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) ,התשל"ב ,1972-ובסכומים של הגמלאות
והתשלומים כאמור ששולמו להם בעד שנת  ;2018המוסד לביטוח לאומי ידווח על
הנתונים האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד
ליום י"ז בכסלו התש"ף ( 15בדצמבר .)2019
(ג) רשות המסים תבחן את יישומו של סעיף 6ג לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות
בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) ,התשס"ח ,2007-בשנת המס
 ,2018ובכלל זה שינויים בזכאות של הורה עצמאי המקבל גמלה או תשלום להורה
עצמאי כהגדרתם באותו סעיף ,למענק עבודה בעד שנת המס  ;2018רשות המסים תדווח
על הנתונים האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
עד ליום י"ז בכסלו התש"ף ( 15בדצמבר ".)2019

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*

1
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חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1286 -מיום ט"ז בטבת התשע"ט ( 24בדצמבר  ,)2018עמ'  ;266ובהצעות חוק הכנסת  ,828 -מיום
י"א בטבת התשע"ט ( 19בדצמבר  ,)2018עמ' .70
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1155
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;84התשע"ח ,עמ'  .515
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חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס'  ,)63התשע"ט*2019-
התש"ל11970-
התש"ל11970-
סעיף 63ג
(להלן -תיקון
תיקון סעיף
העיקרי),
(גמלאות) [נוסח 
משולב],
שירות [נוסח
(גמלאות)
המדינה
העיקרי),
החוק
(להלן  -החוק 
משולב],
המדינה
בחוק
בחוק63גשירות .1
.1
בסעיף 63ג -
בסעיף 63ג -

()1

במקום סעיף ()1
יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
קטן (א)במקום
"(א) מי שפרש "(א)
בחשבון תקופת שירותו
תובא
הביטחון,
שירותי
מהשירות
שירותו
תקופת
בחשבון
כעובדתובא
הביטחון,
שפרששירותי
מהשירותמיכעובד
בהתקיים שניים אלה:
לשירותו,
החובה שקדמה
שירות
תקופת
חוק זה,
לעניין
אלה:
בהתקיים שניים
לשירותו,
שקדמה
החובה
שירות
לעניין חוק זה ,תקופת
( )1הוא הצטרף ()1
התשס"א ה'(31בטבת התשס"א (31
מזכה עד יום
הוא
ביטחוניבטבת
לשירות יום ה'
הצטרףמזכה עד
ביטחוני
לשירות
בדצמבר  ;)2000בדצמבר ;)2000
אחדביטחוני מזכה ,אחד
בשירות
במצטבר,
שירת עשר
מזכה,
לפחות,ביטחוני
שניםבשירות
במצטבר,
הואלפחות,
( )2שנים
( )2הוא שירת עשר
או יותר;".
או יותר;".

()2

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
קטן (ב)במקום
במקום סעיף ()2
בסעיף -כהגדרתם בסעיף
כהגדרתםחובה"
מזכה" -ו"שירות
ביטחוניחובה"
ו"שירות
"שירות
זה,מזכה"
ביטחוני
"שירותבסעיף
"(ב) בסעיף זה(" ,ב)
79א(ב)".
79א(ב)".

תיקון סעיף
לחוק העיקרי
בסעיף
בסעיף 79-א לחוק העיקרי -
79א79א .2
.2

()1

תיקון סעיף 79א

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
קטן (א)במקום
במקום סעיף ()1
שירותו לעניין חוק זה,
תקופת
בחשבון
תובא
כשוטר,
מהשירות
"(א) מי שפרש "(א)
חוק זה,
לעניין
שירותו
תקופת
בחשבון
שפרשתובא
מהשירותמיכשוטר,
בהתקיים שניים אלה:
לשירותו,
החובה שקדמה
שירות
תקופת
אלה:
בהתקיים שניים
לשירותו,
שקדמה
תקופת שירות החובה
התשס"א ה'(31בטבת התשס"א (31
מזכה עד יום
הוא
( )1הוא הצטרף ()1
ביטחוניבטבת
לשירות יום ה'
הצטרףמזכה עד
ביטחוני
לשירות
בדצמבר  ;)2000בדצמבר ;)2000
אחדביטחוני מזכה ,אחד
בשירות
במצטבר,
שירת עשר
מזכה,
לפחות,ביטחוני
שניםבשירות
במצטבר,
הואלפחות,
( )2שנים
( )2הוא שירת עשר
או יותר;".
או יותר;".

()2

יבוא":שירות חובה" יבוא:
ההגדרה
קטן (ב),
בסעיף קטן (ב))2(,לפניבסעיף
לפניחובה"
"שירות
ההגדרה
הביטחון 63א,
כהגדרתו בסעיף
""שירות -שירות
""שירות ביטחוני מזכה"
כהגדרתו בסעיף 63א,
הביטחון בשירותי
בשירותי -שירות
ביטחוני מזכה"
שירות
הסוהר או
בשירות
שירות שירות
שירות במשטרת ישראל,
בשירות או שירות בשירות
בתי הסוהר
בשירות
בתישירות
ישראל,
במשטרת
(גמלאות) [נוסח
לישראל
שירות
לישראל (גמלאות) [נוסח
בצבא הגנה
הגנה הקבע
בצבאשירות
הקבעבחוק
כהגדרתו
קבע כהגדרתו בחוקקבע
התשמ"ה.";21985-

משולב],
התשמ"ה.";21985-

משולב],

ביטחוני 81
תיקון סעיף
תיקון סעיף 81
מזכה"
ביטחוני
"שירות
בהגדרה
העיקרי,יבוא
( ,)2בסופה
בפסקה
לחוק העיקרי,
מזכה"
"שירות
בהגדרה
"למעט
יבוא
"למעטבסופה
בפסקה (,)2
לחוק
בסעיף 81
.3
בסעיף .3 81
שבסעיף 79א(ב)" .שבסעיף 79א(ב)".
סעיף 108ח
תיקון סעיף
המשרת
תיקוןחייל
הקובע היה
המשרת
המועד
שלאחר חייל
הקובע היה
יבוא "או
המועד
בסופו
שלאחר
העיקרי,
יבוא "או
בסופולחוק
108ח(()5א)
העיקרי,
בסעיף
108ח(()5א) לחוק
בסעיף
108ח .4
.4
67אכהגדרתו בסעיף 67א
חדש
בסעיף
כהגדרתוחייל
קבע ואינו
חדש
לשירות
התחייבות חייל
לשירות קבע ואינו
לישראל לפי
התחייבות
בצבא הגנה
בצבא הגנה לישראל לפי
משולב] ,התשמ"ה."1985-
התשמ"ה."1985-
(גמלאות) [נוסח
משולב],
לישראל
הגנה [נוסח
(גמלאות)
בצבא
לישראל
הגנה הקבע
בצבאשירות
לחוק שירות הקבע לחוק
והוראות
שפרש גםתחולה
והוראות
בחוק מי
גם לגבי
העיקרי ,יחולו
לחוקבחוק זה,
כנוסחם
79א ו־81
תחולה (א)
שפרש
לגבי מי
זה ,יחולו
כנוסחם
העיקרי ,ו־81
לחוק63ג79 ,א
סעיפים
סעיפים63.5ג( ,א)
.5
מעבר
מעבר
חוקיום
(בסעיףשלזה -
יום זה
לפניחוק
תחילתו של
כאמורלפני יום
כאמור באותם סעיפים
התחילה)זה  -יום התחילה)
זה (בסעיף
תחילתו
באותם סעיפים
המשתלמות
קצבאות
לעניין
האמורים ,והכול
בובסעיפים
הקבועים
ומתקיימים בו התנאים
קצבאות המשתלמות
והכול לעניין
האמורים,
בסעיפים
התנאים הקבועים
ומתקיימים
ואילך.
ביום התחילה ואילך.
לו ביום התחילה לו

*

1
2

התקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1271 -מיום ו' בכסלו התשע"ט ( 14בנובמבר  ,)2018עמ' .158
ס"ח התש"ל ,עמ'  ;65התשע"ט ,עמ' .66
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142
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(ב) עובד ביטחון חדש שמתקיים בו ,ביום התחילה ,האמור בסיפה של סעיף 108ח()5
(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ומתקיימים בו במועד האמור שאר התנאים שבסעיף
108ח( )5לחוק העיקרי ,יחולו עליו הוראות החוק העיקרי ולא יראו אותו כעובד ביטחון
חדש ,כאמור בסעיף 108ח רישה לחוק העיקרי ,החל במועד תחילת שירותו כעובד
ביטחון חדש ,ובלבד שמתקיימים לגביו שניים אלה:

   

( )1כל הכספים שהמדינה הפקידה בעבורו לקופת גמל בעד שירותו כעובד
ביטחון חדש ,על חשבון מרכיב תגמולי המעביד או מרכיב הפיצויים ,הושבו
לאוצר המדינה;
( )2הוא שילם לאוצר המדינה את הסכומים שהיה חב בהם לפי סעיף  89לחוק
התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
התשס"ג ,32003-אילו החוק העיקרי היה

הכלכלית לשנות הכספים  2003ו־,)2004
חל עליו החל במועד תחילת שירותו כעובד ביטחון חדש;
לעניין זה -
"עובד ביטחון חדש"  -כהגדרתו בסעיף 108ב לחוק העיקרי;
"קופת גמל"  -כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה-
;42005

"מרכיב תגמולי המעביד" ו"מרכיב הפיצויים"  -כמשמעותם לפי סעיף  21לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה.2005-
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על מי שמתקיים בו האמור באותו סעיף קטן ופרש
לפני יום התחילה ,לעניין קצבאות המשתלמות לו ביום התחילה ואילך.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

3
4

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ג ,עמ' .386
ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
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