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חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 40(, התשע"ב—2012*

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1981  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 9)א(, בהגדרה 1 תיקון סעיף 9 
"הכנסה", פסקה )5( — בטלה 

בסעיף 9א לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 9א

במקום סעיפים קטנים )א( ו–)ב( יבוא:   )1(

בסעיף זה —  ")א(  

"בעל רכב" — לרבות מי שנוהג ברכב מנהג בעלים, אף אם אינו רשום 
כבעליו;

"רכב" — רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה;

"תובע" — לרבות ילדו הנמצא עמו 

תובע שהוא בעל שני כלי רכב או יותר או שהוא בעל רכב ששוויו עולה  )ב( 
על סכום שקבע השר, לא יהיה זכאי לגמלה לפי חוק זה; הסכום האמור יעודכן 

באופן ובמועד שיקבע השר  

השר רשאי לקבוע כי מגמלתו של תובע שבבעלותו רכב אחד ששוויו אינו  )ב1( 
עולה על הסכום שנקבע לפי סעיף קטן )ב(, ינוכו סכומים שיקבע; לעניין זה רשאי 
השר לקבוע סכומים שונים בהתחשב, בין השאר, בגילו של התובע, בהכנסתו 

מעבודה ובשווי הרכב ";

בסעיף קטן )ג( —   )2(

יבוא  הכנסה"  ממנו  מופקת  אשר  כנכס  רכב  יראו  "לא  במקום  ברישה,  )א( 
"הוראות סעיפים קטנים )ב( ו–)ב1( לא יחולו";

)2(, אחרי "הורהו של התובע" יבוא "או שהוא אחיו של התובע  בפסקה  )ב( 
המתגורר עמו";

אחרי פסקה )3( יבוא:  )ג( 

")3א( תובע שהוא מורשה נהיגה של נכה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות 
שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח;";

פסקאות )6( ו–)7( — בטלות  )ד( 

בסעיף 31 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "9)ב(," יבוא "9א)ב( ו–)ב1(," 3 תיקון סעיף 31

תחילה, תחולה 
והוראת מעבר

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן — יום התחילה(, והוא 4  )א( 
יחול לגבי גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מי שבתקופה הקובעת לא היה זכאי לגמלה רק  )ב( 
בשל הוראות הדין הישן, אך התקיימו בו במהלך התקופה הקובעת התנאים לזכאות 
 לפי הדין החדש, יהיה זכאי לגמלה בעד התקופה שתחילתה מיום ז' באדר התשע"ב

)1 במרס 2012( עד יום ט"ז בכסלו התשע"ב )30 בנובמבר 2012(, לפי הוראות הדין החדש, 
ובלבד שהגיש תביעה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, והתקיימו בו 

שאר תנאי הזכאות לפי החוק העיקרי 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
710, מיום כ"ו בתמוז  136; ובהצעות חוק הממשלה —  2010(, עמ'  )8 במרס  313, מיום כ"ב באדר התש"ע   —

התשע"ב )16 ביולי 2012(, עמ' 1224 
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תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן )ב(, ישולמו רק  )ג( 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב )1 בדצמבר 2012(, בעד התקופה כאמור בסעיף קטן )א( 

או )ב(, לפי העניין 

 )6( פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   )ד( 
)7( של סעיף 9א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות 

בסעיף זה — )ה( 

"הדין הקודם" — סעיף 9א)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( עד יום י"ד 
באלול התשע"ב )1 בספטמבר 2012( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5 תקנות ראשונות 
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

)9 באוגוסט 2012(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 21(, התשע"ב—2012*

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל  1 ביטול סעיף 15

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הספנות )ימאים( )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

בחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג—1973  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 — 1 תיקון סעיף 1 

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  )1(

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 508, מיום כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(, עמ' 1078 

ס"ח התשל"ג, עמ' 329; התשס"ח, עמ' 617   1

תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן )ב(, ישולמו רק  )ג( 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב )1 בדצמבר 2012(, בעד התקופה כאמור בסעיף קטן )א( 

או )ב(, לפי העניין 

 )6( פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   )ד( 
)7( של סעיף 9א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות 

בסעיף זה — )ה( 

"הדין הקודם" — סעיף 9א)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( עד יום י"ד 
באלול התשע"ב )1 בספטמבר 2012( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5 
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

)9 באוגוסט 2012(  

תקנות ראשונות 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 21(, התשע"ב—2012*

ביטול סעיף 15בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל  1 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הספנות )ימאים( )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 1 בחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג—1973  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 — 1 

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  )1(

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 692, מיום ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(, עמ' 856 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141   1




