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תחילה ודיווח 
לכנסת

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו; שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת 2 
הסביבה של הכנסת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה על יישומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 8(, התש"ע-2009*

בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 1, אחרי סעיף 13 יבוא:1 הוספת סעיף 13א

"זכאות להטבות למי 
שאינו זכאי לגמלה 

לפי חוק הבטחת 
הכנסה 

הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על ידי 13א  )א( 
גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו 
גמלה לפי הוראות  חוק הבטחת הכנסה )בחוק זה - גמלה 

לפי חוק הבטחת הכנסה(, יינתנו גם לאלה:

לאזרח ותיק שהוא יחיד והכנסתו מפנסיה אינה   )1(
עולה על 3% 24 מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסה זו 

היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

לאזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסתו מפנסיה   )2(
והכנסת בן זוגו מפנסיה אינו עולה על 3% 38 מהשכר 
הממוצע, ואלמלא הכנסות אלה היה זכאי לגמלה לפי 

חוק הבטחת הכנסה 

)א( יחולו לגבי אזרח ותיק שהחל  הוראות סעיף קטן  )ב( 
להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מיום כניסתו לתוקף 
של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 

קיבוציים, התשי"ז-1957 2, ואילך 

המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של אזרח ותיק  )ג( 
להטבות לפי סעיף זה 

בסעיף זה - )ד( 

"בן זוג", "יחיד", "השכר הממוצע" - כהגדרתם בחוק הבטחת 
הכנסה;

"גוף ציבורי" - הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן 
גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק 

יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   
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