
* התשנ"ח1998 ,(3 מס' (תיקון הותיקים האזרחים חוק

ו סעיף אחריתיקון ו, בסעיף העיקרי), החוק  (להלן התש"ן11989 הותיקים, האזרחים בחוק .1
יבוא: ותיק "אזרח ההגדרה

 הנחות ""תחומי

טלוויזיה, מקלט החזקת בעד אגרה (ו)

המדינה במשק הסדרים חוק לפי כמשמעותה כללית ארנונה תשלומי (2)

דין כל לפי המשולמת ,2 התשנ"ג1992 התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני
ארנונה); תשלומי  (להלן

 (להלן הציבורית התחבורה של וברבבות באוטובוסים נסיעה דמי (3)
ציבורית); תחבורה

לאומיים, גנים בחוק כהגדרתם טבע ולשמורות לאומיים לגנים כניסה דמי (4)
מוסדר ולמקום ,3 התשנ"ב1992 הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1998); ו 2) התשנ"ח בטבת יד ביום בכנסת נתקבל *
.460 עמ' ביולי1997) (6ו התשנ"ז בתמוז י"א מיום ,2638
עבר.43 התשניז, ,76 עכר התשנו, ,26 עמ' התשץ, סח י

.256 עמ' התשנ'ד, ;10 עמ' התשנג, סח 2
250. עמ' התשנב, סח 3



לגנים כניסה דמי  לדל דהשל'ה21976 העתיקות, לחוק 42 בסעיף כהגדרתו
לאתרים):

דמי  (להלן ואמנות תרבות ולמופעי למוזיאונים לתערוכות כניסה "מי (5
, למופעים כניסה

תרופות.' כעד תשלומים (6

יכוא 2י פסקה אחרי עיקרי לחוק 6 בסעיף . 2

כמסגרת יתיקים לאזרחים הנחות יינתנו שלפידם והכללים הנושאים על 2א)

על נוסף תיקים לאזרחים הנחות לתת ראוי מן שבדם נוספים תחומים על 2ב)
1 שבסעיף נדות תרימי בהגדרה המפורטים אלה

6 סעיף תיקון

כא "כאויית ג פרק לכותרת מתחת עיקרי לחוק 7 סעיף אחרי סעיפים3. הוספת
ג בפרק גו גד 8

טלוויזיה כספיםאגרת שנת של ביוני 0ג עד קובע לגיל שדגיע תיק אזרח א) .8

החזקת בעד דאגרה מליא בתשלומי של50% בשיעור לדנרוד כאי פלינית
הקובע לגיל הגיע התשכ"ה51965; השידור רשות חוק לפי טלוויזיד מקלט
האמור בשיעור לדנחה כאי יהיה פלונית, כספים שנת של ביוני 50 אדרי

האגרה. מחצית לגבי רק השנה באותר

הזוג, מבני אחד רק כאשר גם תינתן יה סעיף לפי דהנחה ב
אזרח הוא הטליויזיה מקלט נמצא שבה דיור יחידת באותה המתגוררים

יתיק

ארנונה הדירהתשלומי על החלים ארנונה בתשלומי להנחה זכאי ותיק אזרח א) 9

ההנחה תינתן מ"ר 100 על המגורים דירת שטח עלה למגוריו דמשמשת
מ"ר 100 לגבי רק

;30% של בשיעור ותיק לאזרח תינתן (א) קטן סעיף לפי ההנחה (ב)
 (להלן 6 התשמ"א1980 הכנסה, הבטחת חוק לפי גמלה לו משתלמת ואם

100% של בשיעור  הכנסה) הבטחת חוק

אלה: הוראות יחולו זה סעיף לפי הנחה על (ג)

אחת מגורים דירת בעד ותיק אזרח לאותו תינתן ההנחה (ו)
בלבד

בדירה גרים אם אף אחד ותיק לאזרח רק תינתן ההנחה (2)
אחד, מזכאי יותר

המתגוררים הזוג מבני אחד רק כאשר גם תינתן ההנחה (5)
ותיק. אזרח הוא מגורים דירת באותה

ציבורית הנסיעהתחבורה מדמי 50% של בשיעור להנחה זכאי ותיק אזרח (א) 10

כל על תינתן והיא הביןעירונית, והן העירונית הן הציבורית, בתחבורה
הציבורית. בתחבורה הקיימים הכרטיסים סוגי

76 עמ התשל"ח ס"ח 4
106 עמ ה התשכ ס"ח 5
74 עמ התשמ"א ס"ח 6



כניסה דמי
ולאתרים גנים

לגנים כניסד מדמי של50% בשיעור לדנחד זכאי יתיק אזרח 11
ילאתרים

כניסד מי
מופעים

או למופעים כניסה מדמי של50% בשיעור לדנחה זכאי ותיק אזרח 12

עם בהתייעצות שר שיקבע ותנאים מבחנים כללים, לפי מופעים לסוגי

של והרייחה העבודה ועדת ובאישור והספורט התרבות החינוך שר
החייבים מסוימים גופים או גופים סוגי ייקבעו כאמור בתקנות הכנסת
הוראות לפי המימון יתבצע שבאמצעותם כאמור למופעים ההנחה במתן

4ו סעית

תרופות יכאירכישת הכנסה הבטחת חוק לפי גמלה לו שמשתלמת ותיק אזרח 13

ממלכתי בריאות ביטוח חוק לפי שנקבע מהמחיר של50% בשיעור להנחה

אם בין הבריאות שירותי בסל הכלולות תרופות בעד התשנ"ד1994~

בבית אותה רכש אם ובין חולים קופת של מרקחת בבית התרופה את רכש

ובהתאם חולים קופת ידי על לו שניתן רפואי מרשם פי על אחר מרקחת
לנהליה

סעיפים הוספת
6ו עד 4ו
ד בפרק

יבוא 17 סעיך לפני שונות", הוראות ד פרק שכותרתו העיקרי לחוק ד בפרק .4

ההנחות למימוןמימון זה חוק לפי הנחה נותני עם בהסכמים יתקשר האוצר שר 14

12 סעיף לענין ואולם זה חוק הוראות לפי ותיק לאזרח הניתנת ההנחה
שנקבעו הגופים או הגופים סוגי עם כאמור בהסכמים האוצר שר יתקשר

סעיף אותו לפי

כפל אימתן
הנחה

שבתחומי ענין ובאותו זה, חוק לפי להנחה הזכאי ותיק אזרח 15

להנחה זכאי יהיה אחר הסכם או דין כל לפי להנחה גם זכאי ההנחות

חלקי או מלא פטור לרבות  'הנחה'' זה, בסעיף מביניהן, הגבוה בשיעור
מוקטנת אגרה או מחיר של הפחתה מתשלום,

שלא זכויות
זה חוק לפי

הטבה או זכות בכל לפגוע כדי זה בחוק אין ,15 סעיף להוראות בכפוף 16

הסכם." או דין כל פי על ותיק לאזרח הניתנות

18 סעיף יבוא.הוספת העיקרי לחוק 17 סעיף אחרי .5

התקנת "חובת
תקנות

של והרווחה העבודה ועדת לאישור יוגשו 12 סעיף לפי תקנות 18

'. זה חוק של פרסומו מיום ימים 30 תוך הכנסת

חוק תיקון
במשק הסדרים

2 מס  המדינה

,(1997 לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים בחוק . 6

בטל.  28 סעיף ,8 התשנ"ז1996

1998).תחילה בינואר 1) התשנ''ח בטבת ג' ביום זה חוק של תחילתו . 7

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו

והרווחה העבודה שר

156 עמ' התשנ"ד סח 7
16 עמ' התשנ''ז, ס"ח 8


