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על אף הוראות סעיף 230, בתקופת הניסיון יקראו את  (ג) 
פסקה (2) שבסעיף האמור בלא הסיפה החל במילים "ובלבד 

שלעניין"."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                
                   יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב—2012*

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה—1995 1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1.תיקון סעיף 296
296(ב), האמור בו יסומן "(1)", ואחריו יבוא:

"(2) על אף האמור בפסקה (1), לעניין קצבת זקנה — לא תשולם גמלה בעד תקופה 
העולה על 48 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה, ומתוך אותה 
תקופה לא תשולם קצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסת המבוטח לפי הוראות 

סעיף 245, ככל שהוא זכאי לה, בעד תקופה העולה על 12 חודשים." 

תחילתו של סעיף 296(ב)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 2.תחילה ותחולה 
פרסומו (להלן — יום התחילה), והוא יחול על תביעה שהוגשה במהלך 48 החודשים 

שקדמו ליום התחילה או לאחריו.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                
                   יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41), התשע"ב—2012*

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה—1965  1, בסעיף 61, אחרי סעיף קטן (ב) 1.תיקון סעיף 61
יבוא: 

"(ב1) התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי."

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ישי הו  אלי
שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

(9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הכנסת — 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), עמ' 26.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1018.  1

על אף הוראות סעיף 230, בתקופת הניסיון יקראו את  (ג) 
פסקה (2) שבסעיף האמור בלא הסיפה החל במילים "ובלבד 

שלעניין"."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                
                   יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב—2012*

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה—1995 1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1.
296(ב), האמור בו יסומן "(1)", ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 296

"(2) על אף האמור בפסקה (1), לעניין קצבת זקנה — לא תשולם גמלה בעד תקופה 
העולה על 48 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה, ומתוך אותה 
תקופה לא תשולם קצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסת המבוטח לפי הוראות 

סעיף 245, ככל שהוא זכאי לה, בעד תקופה העולה על 12 חודשים." 

תחילתו של סעיף 296(ב)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 2.
פרסומו (להלן — יום התחילה), והוא יחול על תביעה שהוגשה במהלך 48 החודשים 

שקדמו ליום התחילה או לאחריו.

תחילה ותחולה 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                
                   יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41), התשע"ב—2012*

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה—1965  1, בסעיף 61, אחרי סעיף קטן (ב) 1.
יבוא: 

תיקון סעיף 61

"(ב1) התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי."

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ישי הו  אלי
שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2331, י"ז בטבת התשע"ב, 12.1.2012

(9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 593, מיום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), עמ' 694.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 110.  1


