
חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 15), התשס"א 2001*
ו. בסעיף 9(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א1980  1 (להלן  החוק העיקרי), אחרי

יבוא: (4) פסקה
9א." בסעיף כאמור רכב שהוא מנכס כהכנסה אותם שיראו סכומים (5)"

9א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי .2

מיוחדות "הוראות
שהוא נכס לענין

מנועי רכב

לפקודת 1 בסעיף כהגדרתו מנועי רכב  "רכב" זה, בסעיף (א) 9א.
אופנוע. למעט התעבורה2,

כנכס רכב (ג), קטן סעיף להוראות בכפוף רואים, זה חוק לענין (ב)
הגמלה מסכום נמוך אינו שסכומה חודשית הכנסה ממנו מופקת אשר

זה. קטן סעיף הוראות לולא לתובע, משתלמת שהיתה
אחד מתקיים אם הכנסה ממנו מופקת אשר כנכס רכב יראו לא (ג)

 מאלה
ובחודש סמ"ק 1,300 על עולה אינו הרכב של מנועו נפח (ו)
שנת מתום יותר או שנים חמש מלאו הגמלה, משתלמת שבעדו
נוסף, רכב אין לילדו או זוגו לבן שלתובע, בתנאי שלו, הייצור
ובתנאי שלתובע ולבן זוגו הכנסה כאמור בסעיף 12(א)(1) אשר

אינה פחותה מסכום השווה ל20% מהשכר הממוצע;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2001 בינואר 1) התשס"א בטבת ו' ביום בכנסת נתקבל
2713, עמ' 350.

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 74; התשנ"ט, עמ' 100.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.



לצורך לרכב זקוקים התובע, של משפחתו בן או התובע, (2)

שנקבעה טיפול תכנית לפי לביתם, מחוץ הניתן רפואי טיפול
ימים 90 על העולה זמן בפרק בחודש פעמים 6 לפחות או מראש
"בן זה, לענין השר; שקבע ותנאים כללים לפי והכל רצופים,
כאמור רפואי, לטיפול אותו מסיע שהתובע מי  משפחתו"
ובלבד התובע, של הורהו או בתו, בנו, זוגו, בן והוא זו בפסקה

נוסף; רכב אין כאמור, משפחתו שלבן
לו ומשתלם ברגליו נכה הוא ילדו או זוגו, בן התובע, (3)

משתלם שאין מי ולגבי הרבב, לאחזקת תשלום המדינה, מאוצר
הוראות לפי כמשמעותו מוסמך רופא אם  כאמור תשלום לו
היותו בשל להסעה זקוק הוא בי קבע הביטוח חוק של 208 סעיף

נכה כאמור, לפי כללים, בתנאים ולפרק זמן שקבע השר;
ר סימן הוראות לפי קצבה משתלמת התובע של לילדו (4)

הביטוח; שבחוק ט' לפרק

אותו להוציא המוסמכת הרשות אצל הופקד הרכב רישיון (5)

מאלה: אחר מתקיים מופקד הרישיון עוד וכל רישיון,

בגלל כלשהי בעבודה לעבוד מסוגל אינו התובע (א)
שלא כנכס הרכב את יראו שבה שהתקופה ובלבד מחלה,
על תעלה לא (ב), קטן בסעיף כאמור הכנסה ממנו מופקת

לגמלה, התביעה את שהגיש מהיום חודשים שישה
התעבורה, בתקנות באמור טרקטור הוא הרכב (ב)

התשכ"א3 1961, ובלבד שהטרקטור אינו בשימוש, ולתובע
פעיל." שאינו חקלאי משק

גמלה על יחול והוא (2001 באוקטובר 1) התשס"ב בתשרי י"ד ביום זה חוק של תחילתו .3
ולאחריו. התחילה יום בעד המשתלמת

ותחולה תחילה

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

כהן רענן
והרווחה העבודה שר


