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256א .אלמן או אלמנה שהגיעו לגיל  ,80תשולם להם ,נוסף על
קצבתם ,תוספת בשיעור ההפרש שבין  17.5%לבין השיעור
האמור בסעיף (252א)".

בסעיף  257לחוק העיקרי ,במקום "לפי סעיף  "252יבוא "לפי סעיפים  252ו–256א".
בחוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי
שואה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח2008- ,2בסעיף  ,2המתקן את טור א' בתוספת השניה
לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980- ,3במקום העמודה שכותרתה "אם טרם מלאו לו
 80שנים" יבוא:
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