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התשנ"ה1995*

חוק תיקון
 הכנסה הבטחת

10 מס'

יבוא: (2) פסקה במקום ,1 התשמ"א1980 הכנסה, הבטחת לחוק 5(א) בסעיף .1

לגימלה הזכאי אם הענין, לפי לתוספת, 8 או 7 הפרטים לפי  המוגדל בשיעור (2)"
מאלה: אחר הוא

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במאי1995); 30) התשנ"ה בסיון א' ביום בכנסת נתקבל *
.334 עמ' בפברואר1995), 13) התשנ''ה א' באדר י"ג מיום ,2367

עמ'.256 התשנ"ד, ;30 עמ' התשמ''א, ס"ח י



2(א); סעיף של (6) בפסקה מנוי (א)

יחיד; הורה (ב)

לגימלה זכאי הורה אותו אם שנים, 18 לו מלאו שטרם ילד עמו שיש הורה, (ג)

שאינם בנפרד, החיים זוג בני לענין 4(ב) סעיף לפי התקנות מכוח זוגו מבן בנפרד
במאסר; או במעצר נמצא מהם שאחד או זה את זה מכלכלים

לגימלה לזכאי אם הענין, לפי לתוספת, 6 עד ו פרטים לפי  המוגדל בשיעור (2א)
שנים." 46 מלאו

2 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק . 2

115(ב) בסעיף (1)

סעיף לפי גימלה המקבל להורה "וכן יבוא יחיד" "להורה אחרי ברישה, (א)

התשמ"א1980"; הכנסה, הבטחת לחוק 5(א)(2)

בטבת", א' יום "שלפני יבוא בטבת" א' "שביום במקום ,0) בפסקה (ב)

 127לו בסעיף (2)

"יחיד"; יבוא "נכה" אחרי (א)

במשמעותה מלאה יחיד "לקצבת יבוא מלאה" חודשית "לקצבה במקום (ב)
מלאה)."; חודשית קצבה  (להלן ב7% מוגדלת כשהיא 127לז(א), בסעיף

 127לז בסעיף (3)

חודשית "לקצבה יבוא מלאה" יחיד "לקצבת במקום (ב), קטן בסעיף (1)
מלאה";

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

ב7%"; תוגדל (ב) קטן סעיף לפי המשתלמת התלויים תוספת "(ג)

127לו בסעיפים ''כאמור יבוא 127לז" בסעיף "כאמור במקום 127לח, בסעיף (4)
הענין"; לפי ו(ג), ו127לז(ב)

''לקצבה יבוא מלאה" יחיד "לקצבת במקום (ו), ובפסקה ברישה 127לט, בסעיף (5)
מלאה". חודשית

ו

חוק תיקון
 הלאומי הביטוח

102 מס'

גימלה על יחול והוא (1995 ביוני (ו התשנ''ה בסיון גי ביום זה חוק של תחילתו .3

ואילך. התחילה שמיום הזמן בעד המשולמת

ותחולה תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

נמיר אורה

והרווחה העבודה שרת

.274 עמ' התשנ''ד, ;108 עמ' התשכ''ח, ס''ח 2


