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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 106(, התשס"ח-2008*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 244
- 244

)1( בסעיף קטן )א(, במקום "2% 16" יבוא "5% 16";

)2( בסעיף קטן )ב( - 

)א( בפסקה )1(, במקום "1% 8" יבוא "3% 8";

)ב( בפסקה )2(, במקום "1% 5" יבוא "2% 5" 

אחרי סעיף 247 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 247א

 "תוספת לקצבה
 למי שהגיע

לגיל 80

מבוטח שהגיע לגיל 80, תשולם לו, נוסף על קצבתו, תוספת 247א 
5% 17 לבין השיעור האמור בסעיף  בשיעור ההפרש שבין 

244)א( "

248 לחוק העיקרי, במקום "תוגדל הקצבה" יבוא "יוגדלו הקצבה, והתוספת 3 תיקון סעיף 248 בסעיף 
כאמור בסעיף 247א," 

בסעיף 252 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 252

)1( בסעיף קטן )א( - 

)א( בפסקה )1(, ברישה, במקום "2% 16" יבוא "5% 16";

)ב( בפסקה )2(, במקום "2% 12" יבוא "4% 12";

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "6% 7" יבוא "7% 7";

)3( בסעיף קטן )ג( - 

)א( בפסקה )1(, במקום "1% 10" יבוא "3% 10", ובמקום "6% 7" יבוא "7% 7";

)ב( בפסקה )2(, במקום "1% 10" יבוא "3% 10" 

אחרי סעיף 256 לחוק העיקרי יבוא:5 הוספת סעיף 256א

 "תוספת לקצבה
  למי שהגיע

לגיל 80

על 256א  נוסף  להם,  תשולם   ,80 לגיל  שהגיעו  אלמנה  או  אלמן 
קצבתם, תוספת בשיעור ההפרש שבין 5% 17 לבין השיעור 

האמור בסעיף 252)א( "

בסעיף 257 לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף 252" יבוא "לפי סעיפים 252 ו–256א" 6 תיקון סעיף 257

תיקון חוק התכנית 
להגדלת גמלאות 

הבטחת הכנסה 
לקשישים נזקקים 

ולסיוע לניצולי 
שואה )תיקוני 

חקיקה( )חוק הבטחת 
הכנסה(

בחוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי 7 
שואה )תיקוני חקיקה(, התשס"ח-2008 2, בסעיף 2, המתקן את טור א' בתוספת השניה 
לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 3, במקום העמודה שכותרתה "אם טרם מלאו לו 

80 שנים" יבוא:

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 361, מיום כ"א בשבט התשס"ח )28 בינואר 2008(, עמ' 366 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 252   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 236   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ח, עמ' 236   3
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"אם טרם מלאו לו 80 שנים

28 8%

42 7%

52 8%

62 9%

 7% 47 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 8% 57 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 7% 47 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 8% 57 פחות הסכום
 הבסיסי לילד"

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008( )להלן - יום התחילה(, 8 תחילה ותחולה
והוא יחול על גמלאות המשתלמות 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

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2008*

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 

)1( ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל או קצין משטרה בדרגת ")ד(
סגן ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך )בסעיף זה - הגורם המוסמך(, רשאי לבטל 
מרישומי המשטרה רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין 
כאמור בסעיף 11א, לפי אמות מידה שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת )בסעיף זה - ועדת החוקה( 

במשך  השאר,  בין  בהתחשב,  ייקבעו   )1( בפסקה  כאמור  המידה  )2( אמות 
הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה )בסעיף זה - האירוע(, גילו של האדם 
שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים אחרים 
כאמור בסעיף קטן )ג( או של פרטי רישום כאמור בסעיף 2 לגבי אותו אדם, מהות 

העבירות שיוחסו לו וחומרתן 

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 166, מיום ב' באב התשס"ז )17 ביולי 2007(, עמ' 258 

ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשס"ו, עמ' 153   1

"אם טרם מלאו לו 80 שנים

28 8%

42 7%

52 8%

62 9%

 7% 47 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 8% 57 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 7% 47 פחות הסכום
 הבסיסי לילד

 8% 57 פחות הסכום
 הבסיסי לילד"

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008( )להלן - יום התחילה(, 8 
והוא יחול על גמלאות המשתלמות בעד יום התחילה ואילך  

תחילה ותחולה

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

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2008*

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 
אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 

תיקון סעיף 1

)1( ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל או קצין משטרה בדרגת ")ד(
סגן ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך )בסעיף זה - הגורם המוסמך(, רשאי לבטל 
מרישומי המשטרה רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין 
כאמור בסעיף 11א, לפי אמות מידה שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת )בסעיף זה - ועדת החוקה( 

במשך  השאר,  בין  בהתחשב,  ייקבעו   )1( בפסקה  כאמור  המידה  )2( אמות 
הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה )בסעיף זה - האירוע(, גילו של האדם 
שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים אחרים 
כאמור בסעיף קטן )ג( או של פרטי רישום כאמור בסעיף 2 לגבי אותו אדם, מהות 

העבירות שיוחסו לו וחומרתן 
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