חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)129התשע"א2011-*
תיקון סעיף 224

.1

תחילה ותחולה

.2

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול על גמלת סיעוד
המשתלמת ביום התחילה ואילך.

הוראת מעבר

.3

על אף האמור בסעיף  ,2הוראות חוק זה יחולו לגבי מי שערב יום התחילה היה זכאי
לגמלת סיעוד בשיעור חלקי ,החל ב– 1בחודש שלאחר היום שבו המציא למוסד אישור
בדבר קצבה חודשית המשולמת לו על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים
ועוזריהם כאמור בסעיף (224ד)( )3לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ,או החל ב– 1בחודש
שלאחר תום  90ימים מיום התחילה ,לפי המוקדם.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
(224ד) ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה
חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון -
(א) קצבה כאמור בפסקאות ( )1עד ( )3להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים"
שבחוק הטבות לניצולי שואה ,התשס"ז2007-;2
(ב) קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה
בגטו ,כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי ,אשר התקבל בגרמניה ביום
 20ביוני ".2002

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,405מיום כ"ג בתמוז התשע"א ( 25ביולי  ,)2011עמ' .236ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"א ,עמ' .966
ס"ח התשס"ז ,עמ' .47

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס'  ,)37התשע"א2011-
תיקון סעיף 14ב

.1

התשמ"א( 11980-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 14ב ,ברישה,

בחוק הבטחת הכנסה,
במקום " "3.2%יבוא "."6.4%

תחילה ותחולה

.2

תחילתו של סעיף 14ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ב– 1בחודש שלאחר
פרסומו (בסעיף זה  -יום התחילה) ,והוא יחול על מענק חימום המשתלם לפי הסעיף
האמור ביום התחילה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,614 -מיום א' באב התשע"א ( 1באוגוסט  ,)2011עמ' .1550
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשע"א ,עמ' .18

ספר החוקים  ,2310י"א באב התשע"א11.8.2011 ,

