
♦ 1987 התשמ"ז ,(2 מס' (תיקון הכנסה הבטחת חוק

1 סעיף תיקון העיקרי) החוק  1(להלן התשמ"א1980 הכנסה, הבטחת לחוק 1 בסעיף . 1

: יבוא "גימלה" הגדרת לפני (1)

לפי תלויים או שאירים קיצבת לה שמשתלמת מי לרבות  "אלמנה" "
; הביטוח חוק

אך משותף בית במשק משפחה חיי החיים ואשה איש לרבות  זוג" "בני
 מאלה אחד בהם מתקיים אם לזו, זה נשואים אינם

; אביו הוא שהאיש לילד, אם היא האשה (1)

הביטוח, לחוק בהתאם מהם, לאחד השתלמה או משתלמת (2)
; " משנהו. בעד תלויים תוספת

: יבוא "יחיד" הגדרת במקום (2)

. " ; זוג בן לו שאין מי  "יחיד" "

2 סעיף 'תיקון ' העיקרי לחוק (א) 2 בסעיף .2

ילדים" "מספר ואחרי עמה" "הנמצא יבוא שנים" "חמש אחרי ,(5) בפסקה (1)
; עמה" "הנמצאים יבוא

ובהחזקתה". "עמה יבוא "בהחזקתה'' במקום ,(6) בפסקה (2)

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק 5 בסעיף .3

; יימחקו  הרגיל" "בשיעור המלים (ג), קטן בסעיף (1)

: יבוא ולפניו (ה) יסומן (ד) קטן סעיף (2)

לארץ היהודית מהסוכנות מחיה לצרכי כספית תמיכה עולה קיבל "(ד)
מתוך לפחות חדשים עשר שנים במשך עליה, ילקליטת מהמשרד או ישראל
תשולם לגימלה, זכאי והוא ארצה, עלייתו שמיום החדשים וארבעה עשרים
36 תוך לגימלה תביעתו את שהגיש ובלבד המוגדל, בשיעור הגימלה לו

עלייתו." מיום חדשים

9 סעיף :תיקון יבוא (3) פסקה במקום העיקרי, לחוק 9(א) בסעיף .4

תשלום לרבות ילדיו, ובעד בעדו דין כל לפי אדם שמקבל מזונות דמי (3)"
" . התשל"ב21972 תשלום), (הבטחת המזונות חוק לפי ילדיו ובעד בעדו

12 סעיף תיקון העיקרי לחוק (א) 12 בסעיף . 5

מהשכר ל17% השווה וסכום יחיד, הוא "אם : יבוא בסופה ,(1) בפסקה (1)
; " ; ילד שבהחזקתו או זוג בן לו יש אם כאמור מהכנסתו הממוצע

לס/170 השווה וסכום יחיד, הוא הזכאי "אם : יבוא בסופה ,(3) בפסקה (2)
. " ילד. שבהחזקתו או זוג בן לזכאי יש אם כאמור מהכנסה הממוצע מהשכר

, 1731 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1987 ביוני 29) התשכ"ז בתמוז בי ביום בכנסת נתקבל *
.201 עמ' התשמ"ה,

.83 עמ' התשמ''ז, ;30 .עמ' התשמ''א, ''סח 1
87 עמ' התשל"ב, ס"ח 2



: יבוא העיקרי לחוק 17 סעיף במקום .617 סעיף החלפת

לתביעה "זכות
ולפיצוי

מל של במזונותיו הסכם או דין כל פי על החייב אדם (א) .17
ממנו לתבוע לאומי לביטוח המוסד רשאי גימלה, בעדו או לו ששולמה

לשלמה. עתיד שהוא או ששילם הגימלה על פיצוי

פעולה כל ולנקוט עזרה כל להושיט חייב לגימלה הזכאי (ב)
זה, סעיף לפי זכותו במימוש לאומי לביטוח למוסד לסייע כדי סבירה
לאומי לביטוח המוסד בזכויות לפגוע העלולה פעולה כל יעשה ולא

מימושן. בעד למנוע או זה, סעיף לפי

לאומי לביטוח המוסד בתביעת לדון .המוסמך המשפט בית (ג)
דתי דץ בית אם ואולם ; המחוזי המשפט בית הוא זה סעיף לפי לפיצוי
אותו יהא גימלה, בעדו או לו ששולמה מי של למזונות בזכויותיו דן
. " זה. סעיף לפי לאומי לביטוח המוסד בתביעת גם לדון מוסמך דין בית

: יבוא ואחריו (א), יסומן העיקרי לחוק 23 בסעיף האמור . 7

להעברה, ניתנת אינה גימלה הביטוח, לחוק (א) 135 בסעיף האמור אף על "(ב)
מהזכאי .המגיעים מזונות תשלום לשם לא אף שהיא, דרך בכל לעיקול או לערבות

. ". מוסמך דין בית או משפט בית של דין פסק לפי לגימלה

23 סעיף תיקון

יבוא "17 בסעיף כאמור לשיפוי תביעה "לרבות במקום העיקרי, לחוק 26 בסעיף .8

."17 בסעיף כאמור תביעה "למעט
26 סעיף תיקון

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

קצב משה


