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התשס"ז-2007* ,(28 מס' (תיקון הכנסה הבטחת חוק

.1- העיקרי), בסעיף 9 החוק התשמ"א-11980 (להלן - הכנסה, הבטחת בחוק

הנמצא הזכאי של ילדו של הוא אם" יבוא "הנכס "אף אחרי (א)(4), קטן בסעיף (1)
אם"; ואף עמו

תימחק. נסיבות" - "לרבות במילים הסיפה החל (ב)(1), קטן בסעיף (2)

העיקרי -2. 9א לחוק בסעיף

"שבבעלות יבוא התעבורה," "לפקודת אחרי "רכב", בהגדרה (א), קטן בסעיף (1)
עמו,"; הנמצא שבשימושו של התובע או ילדו או התובע

יבוא: פסקה (5) קטן (ג), אחרי (2) בסעיף

לפקודה,"(6) 2(1) או (2) בסעיף המפורטים המקורות מן חודשית הכנסה לתובע
לגיל  הגיעו זוגו בן הוא או ואם הממוצע, 25% מהשכר על העולה בסכום
נוסף  רכב לתובע אין הממוצע, 17% מהשכר על העולה בסכום - פרישה

מאלה: אחד מתקיים וברכב

הגמלה  משתלמת שבעדו ובחודש 1,300 סמ"ק עולה על מנועו אינו (א) נפח
הייצור שלו; שנת מתום יותר או שנים מלאו שבע

הגמלה  משתלמת שבעדו ובחודש 1,600 סמ"ק עולה על מנועו אינו (ב) נפח
הייצור שלו; שנת מתום יותר או שנים עשרה מלאו שתים

(7)(2) או   (1)2 בסעיף המפורטים המקורות  מן חודשית הכנסה  אין לתובע
,(6) פסקה של שברישה מן הסכומים כאמור פחותה שהכנסתו או לפקודה,

כל אלה: ובלבד שהתקיימו

התובע לו, שקדמו בחודשיים או הגמלה  משתלמת שבעדו בחודש (א)
מזכות שהיו התפטרות בנסיבות לרבות - "פוטר" לענין זה, מעבודתו; פוטר
לפי  העבודה, הפסקת מיום הראשונים 90 הימים אבטלה בעד אותו בדמי

הביטוח; לחוק 166(ב) סעיף הוראות

וברכבו נוסף רכב לתובע אין  הגמלה, משתלמת  שבעדו בחודש (ב)
(ב); או 6(א) פסקה הוראות מתקיימות

לתובע השתלמה פוטר, התובע לחודש שבו שקדמו החודשים בעשרת (ג)
.";(6) בפסקה המפורטים התנאים בתובע והתקיימו זה חוק לפי גמלה

גמלה3. על יחול והוא (2007 בינואר   1) התשס"ז בטבת י"א  ביום זה חוק  של תחילתו
ואילך. 2007 ינואר בעד חודש המשתלמת

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אולמרט  אהוד
הרווחה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

 9 תיקון סעיף

9א תיקון סעיף

ותחולה תחילה

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 בדצמבר 2006); התשס"ז בטבת ביום ה' בכנסת  * התקבל

.7 עמ' התשס"ז (14 בנובמבר 2006), בחשון כ"ג מיום  ,119 ― הכנסת חוק  
.370 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 30;


