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התשס"ו-2006* ,(86 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

- העיקרי), בסעיף 244 החוק התשנ"ה-11995 (להלן - משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .1

(א), במקום "16%" יבוא "16.2%"; (1) בסעיף קטן

(ב) - קטן (2) בסעיף

"8%" יבוא "8.1%"; במקום ,(1) בפסקה (א)

"5%" יבוא "5.1%". במקום ,(2) בפסקה (ב)

- העיקרי לחוק 252 בסעיף .2

(א) - קטן (1) בסעיף

"16%" יבוא "16.2%"; במקום ברישה, ,(1) בפסקה (א)

"12%" יבוא "12.2%"; במקום ,(2) בפסקה (ב)

(ב), במקום "7.5%" יבוא "7.6%"; (2) בסעיף קטן

(ג) - קטן (3) בסעיף

"10%" יבוא "10.1%" ובמקום "7.5%" יבוא "7.6%"; במקום ,(1) בפסקה (א)

"10%" יבוא "10.1%". במקום ,(2) בפסקה (ב)

 - השניה בתוספת הכנסה), הבטחת חוק - התשמ"א-21980 (להלן הכנסה, הבטחת בחוק .3

יבוא: במקום טור א' (1)

א' "טור
פרישה לגיל שהגיע מי

שאירים זקנה, קצבת שמקבל ומי

הביטוח חוק לפי תלויים או

28.5%

42.2%

52.3%

62.4%

לילד הסכום הבסיסי פחות 47.2%

לילד הסכום הבסיסי פחות 57.3%

לילד הסכום הבסיסי פחות 47.2%

לילד"; הבסיסי הסכום פחות 57.3%

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   10) התשס"ו בתמוז י"ד ביום בכנסת  * התקבל

.520 עמ' התשס"ו (28 ביוני 2006), בתמוז ב' מיום  ,248 ― הממשלה חוק  
.306 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;

.1002 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח התשמ"א, עמ' 30;

 244 תיקון סעיף

252 תיקון סעיף

תיקון חוק
הבטחת הכנסה

27 מס' -



13.7.2006 התשס"ו, בתמוז י"ז ,2061 החוקים 371ספר

הבסיסי לילד"; יבוא "הסכום קצבה" "נקודת מקום, במקום בכל בטור ג', (2)

יבוא: בסופה (3)

כאמור הילדים, קצבת הבסיסי לענין הסכום - הבסיסי לילד" "הסכום זו, "בתוספת
הביטוח." לחוק 1 שבסעיף "הסכום הבסיסי" להגדרה (2) בפסקה

והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה  (תיקוני הכלכלית  החירום תכנית בחוק .4
 - 10 בסעיף התשס"ב-32002, ו–2003), 2002 הכלכלית לשנות הכספים

יבוא: פסקה (3) קטן (ב), אחרי (1) בסעיף

הלאומי;"; י"א לחוק הביטוח בפרק לפי סימן ג' זקנה קצבת "(3א)

בטל. - (ב1) סעיף קטן (2)

והוא התחילה), יום - (להלן התשס"ו (1 ביולי 2006) בתמוז ה' ביום זה חוק של תחילתו  .5
ולפי סעיף 5 והתוספת  ו–252 לחוק העיקרי, 244 לפי סעיפים המשתלמות על גמלאות יחול

ואילך. התחילה יום הכנסה, בעד הבטחת לחוק השניה

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אולמרט  אהוד
הרווחה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
.359 עמ' התשס"ה, ;428 עמ' התשס"ב, 3 ס"ח

במשטרה (שירות שעה) והוראת 7 מס' (תיקון ביטחון שירות  חוק
התשס"ו-2006* ,(7 מס' (תיקון מוכר) ושירות

מוכר),  ושירות  במשטרה (שירות שעה) והוראת   7 מס' (תיקון ביטחון שירות בחוק .1
"כ"ב יבוא 6, ברישה, במקום "ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)" בסעיף התשנ"ה-11995,

(31 בדצמבר 2007)". התשס"ח בטבת

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרץ ר  עמי
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   11) התשס"ו בתמוז ט"ו ביום בכנסת  * התקבל

.188 עמ' התשס"ו (30 בנובמבר 2005), בחשון כ"ו מיום  ,222 ― הממשלה חוק  
.522 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 440;

תיקון חוק
החירום תכנית

(תיקוני הכלכלית
להשגת חקיקה
התקציב יעדי

והמדיניות
לשנות הכלכלית

 2002 הכספים
4 מס' - ו–2003)

ותחולה תחילה

6 תיקון סעיף


