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חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 31(, התשס"ח-2008*

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12 -1 תיקון סעיף 12

)1( בכותרת השוליים, במקום "ולעניין מקבלי" יבוא "וטרם הגיעו לגיל פרישה ולא 
משתלמות להם";

)2( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "פסקאות )1( ו–)2()ב(" יבוא "פסקה )2()ב(";

)3( בסעיף קטן )ג(, במקום "וסעיף 12א" יבוא "וסעיפים 12א ו–12ב" 

בסעיף 12א לחוק העיקרי, במקום כותרת השוליים יבוא "ניכויים לעניין מי שטרם מלאו 2 תיקון סעיף 12א
להם 55 שנים ולא משתלמות להם קצבאות שאירים או תלויים"  

אחרי סעיף 12א לחוק העיקרי יבוא: 3 הוספת סעיף 12ב

"ניכויים לעניין מי 
שהגיעו לגיל פרישה, 

ומי שמשתלמות 
להם קצבאות זקנה, 

שאירים או תלויים

)א( בחישוב הכנסתו לעניין סעיף 5 של מי שמשתלמת לו 12ב 
גמלה לפי פסקה )1( של סעיף 5)א( ינוכו -

)1( סכום השווה ל–20% מהשכר הממוצע - מתגמול 
וכן מהכנסתו של כל עובד או עובד עצמאי מהמקורות 
יחיד,  הוא  אם  לפקודה  ו–)2(   )1(2 בסעיף  המפורטים 
וסכום השווה ל–24% מהשכר הממוצע מתגמול וכן 

מהכנסתו כאמור אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד;

מהכנסה  וכן  מתגמול  ל–40%  השווה  )2( סכום 
ממקורות המפורטים בסעיף 2)1( ו–)2( לפקודה, לאחר 

שנוכה מהם הסכום האמור בפסקה )1(;

)3( סכום השווה ל–13% מהשכר הממוצע - מהכנסה 
שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק, דיני חוץ, 
הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, למעט קצבה לפי חוק 
הביטוח אם הזכאי הוא יחיד, וסכום השווה ל–5% 20 
מהשכר הממוצע מהכנסה כאמור אם יש לזכאי בן זוג 

או שבהחזקתו ילד 

)ב( הסכומים שינוכו לפי סעיף קטן )א()1( ו–)3( לא יעלו על 
סכום השווה ל–20% מהשכר הממוצע - ליחיד, ועל סכום 
השווה ל–24% מהשכר הממוצע - ליחיד שבהחזקתו ילד או 

לשני בני זוג "  

תחילתו של חוק זה ביום כ"ד באדר א' התשס"ח )1 במרס 2008( )להלן - יום התחילה( 4 תחילה
והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י       
         שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' באדר א' התשס"ח )11 בפברואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 175, מיום כ"ח בתשרי התשס"ח )10 באוקטובר 2007(, עמ' 12 

ס"ח התשמ"א, ע"מ 30; התשס"ז, עמ' 330   1

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 31(, התשס"ח-2008*

תיקון סעיף 12בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12 -1 

)1( בכותרת השוליים, במקום "ולעניין מקבלי" יבוא "וטרם הגיעו לגיל פרישה ולא 
משתלמות להם";

)2( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "פסקאות )1( ו–)2()ב(" יבוא "פסקה )2()ב(";

)3( בסעיף קטן )ג(, במקום "וסעיף 12א" יבוא "וסעיפים 12א ו–12ב" 

בסעיף 12א לחוק העיקרי, במקום כותרת השוליים יבוא "ניכויים לעניין מי שטרם מלאו 2 
להם 55 שנים ולא משתלמות להם קצבאות שאירים או תלויים"  

תיקון סעיף 12א

הוספת סעיף 12באחרי סעיף 12א לחוק העיקרי יבוא: 3 

"ניכויים לעניין מי 
שהגיעו לגיל פרישה, 

ומי שמשתלמות 
להם קצבאות זקנה, 

שאירים או תלויים

)א( בחישוב הכנסתו לעניין סעיף 5 של מי שמשתלמת לו 12ב 
גמלה לפי פסקה )1( של סעיף 5)א( ינוכו -

)1( סכום השווה ל–20% מהשכר הממוצע - מתגמול 
וכן מהכנסתו של כל עובד או עובד עצמאי מהמקורות 
יחיד,  הוא  אם  לפקודה  ו–)2(   )1(2 בסעיף  המפורטים 
וסכום השווה ל–24% מהשכר הממוצע מתגמול וכן 

מהכנסתו כאמור אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד;

מהכנסה  וכן  מתגמול  ל–40%  השווה  )2( סכום 
ממקורות המפורטים בסעיף 2)1( ו–)2( לפקודה, לאחר 

שנוכה מהם הסכום האמור בפסקה )1(;

)3( סכום השווה ל–13% מהשכר הממוצע - מהכנסה 
שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק, דיני חוץ, 
הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, למעט קצבה לפי חוק 
הביטוח אם הזכאי הוא יחיד, וסכום השווה ל–5% 20 
מהשכר הממוצע מהכנסה כאמור אם יש לזכאי בן זוג 

או שבהחזקתו ילד 

)ב( הסכומים שינוכו לפי סעיף קטן )א()1( ו–)3( לא יעלו על 
סכום השווה ל–20% מהשכר הממוצע - ליחיד, ועל סכום 
השווה ל–24% מהשכר הממוצע - ליחיד שבהחזקתו ילד או 

לשני בני זוג "  

תחילתו של חוק זה ביום כ"ד באדר א' התשס"ח )1 במרס 2008( )להלן - יום התחילה( 4 
והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י       
         שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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