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חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 122), התשע"א-2010*

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995  1 (להלן - החוק העיקרי), אחרי 1.הוספת סעיף 383א
סעיף 383 יבוא:

זכאי לגמלה יודיע למוסד בכתב על כל שינוי שחל במצבו 383א."חובת עדכון פרטים
המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם מסר 
בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו המוסד 
כי הוא דרוש לצורך קבלת גמלה, בתוך שישים ימים 
על  והכל אם השינוי עשוי להשפיע  ממועד השינוי, 
זכאותו לגמלה או על שיעורה; מונה לזכאי מקבל גמלה 
לפי סעיף 304, יודיע מקבל הגמלה על כל שינוי כאמור 

בסעיף זה שחל במצבו של הזכאי לגמלה."

בסעיף 398 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:2.תיקון סעיף 398

"(א1) תובע שמסר הצהרה כוזבת לגבי מידע הדרוש למוסד, לצורך קביעת זכאותו 
לגמלה, שיעורה או עדכונה או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) 

לחוק העונשין.

קיבל זכאי לגמלה או מקבל גמלה (בסעיף קטן זה - זכאי לגמלה), הודעה (א2)  (1)
מהמוסד בדואר רשום בדבר הפרטים האמורים בלוח י"ח והמשפיעים על הזכאות 
לגמלה או על שיעורה, שעליהם הוא נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או יותר 
מהפרטים האמורים בתקופה של ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, והזכאי 
לגמלה לא דיווח בכתב למוסד על השינוי בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 

בניגוד להוראות סעיף 383א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

ההודעה כאמור בפסקה (1) תכלול אזהרה בנוסח האמור בחלק ג' שבלוח   (2)
י"ח, ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; ערכם של השיעורים 
מהסכום הבסיסי כאמור בלוח י"ח המצוינים בהודעה, יוצג גם בשקלים חדשים; 

להודעה יצורף טופס לעדכון הפרטים בשפה העברית.

נשלחה לזכאי לגמלה הודעה לפי סעיף קטן זה בדואר רשום לכתובת   (3)
שעליה הודיע למוסד לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, יראו 
אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 15 ימים 
מיום שנשלחה, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן 

תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

הוכיח זכאי לגמלה כי לא קיבל את ההודעה בדואר רשום מסיבות שאינן   (4)
תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה (1), ובלבד 

שקיבל את ההודעה כאמור מידי פקיד תביעות.

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה לגביו נכות רפואית לפי פרט   (5)
33, 34 או 91 שברשימת הליקויים, כמשמעותה בסעיף 208, ועל מי שנקבע לגביו 

כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, כמשמעותה בסעיף 224(א)(2)."

אחרי לוח י"ז לחוק העיקרי יבוא:3.הוספת לוח י"ח

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), עמ' 348, עמ' 597.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 631.  1
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"לוח י"ח

(סעיף 398(א2))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 398(א2)

בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי";

קיומה או אי–קיומה של יתרת חשבון של הזכאי לגמלה במוסד פיננסי, כהגדרתו   .1
בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 2, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת 
עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי 

יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 

קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של הזכאי לגמלה או שינוי שחל   .2
בזכות כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שהזכאי לגמלה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי   .3
כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי 

שיש עמו ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .4
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

כתובת המגורים של הזכאי לגמלה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר   .5
לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות הזכאי לגמלה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.   .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של הזכאי לגמלה, ותקופת שהותו מחוץ   .7
לישראל.

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד   .8
מאלה: 

מי שנישא לזכאי לגמלה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי הזכאי לגמלה;    (2)

מי שיש לזכאי לגמלה חשבון בנק משותף עמו או שיש לזכאי לגמלה זכות   (3)
משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש לזכאי לגמלה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות   (4)
או בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי הזכאי לגמלה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12  .9 
לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 3, או אי–קבלת כספים כאמור.

קיומו או אי–קיומו של פסק דין מזונות לטובת הזכאי לגמלה המאוחר לפסק דין   .10
שמסר למוסד. 

ס"ח התשס"ו, עמ' 286.  2

ס"ח התשל"ב, עמ' 57.  3

"לוח י"ח

(סעיף 398(א2))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 398(א2)

בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי";

קיומה או אי–קיומה של יתרת חשבון של הזכאי לגמלה במוסד פיננסי, כהגדרתו   .1
בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 2, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת 
עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי 

יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 

קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של הזכאי לגמלה או שינוי שחל   .2
בזכות כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שהזכאי לגמלה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי   .3
כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי 

שיש עמו ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של הזכאי לגמלה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .4
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

כתובת המגורים של הזכאי לגמלה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר   .5
לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות הזכאי לגמלה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.   .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של הזכאי לגמלה, ותקופת שהותו מחוץ   .7
לישראל.

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד   .8
מאלה: 

מי שנישא לזכאי לגמלה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי הזכאי לגמלה;    (2)

מי שיש לזכאי לגמלה חשבון בנק משותף עמו או שיש לזכאי לגמלה זכות   (3)
משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש לזכאי לגמלה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות   (4)
או בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי הזכאי לגמלה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12  .9 
לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 3, או אי–קבלת כספים כאמור.

קיומו או אי–קיומו של פסק דין מזונות לטובת הזכאי לגמלה המאוחר לפסק דין   .10
שמסר למוסד. 
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חלק ב': הפרטים הנדרשים לגבי סוגי הגמלאות

מספר הפרט בחלק א'

סוג 
פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1הגמלה

לא אמהות
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרש
נדרש

לא נדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא ילדים
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

נפגעי 
עבודה 

ומתנדבים 
*

לא 
נדרש

לא 
נדרש 

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרש 
נדרש

לא 
נדרש

* פרט 8 יידרש רק 
לעניין זכאות לקצבת 
תלויים שמשתלמת 

לבן/בת זוג

לא אבטלה
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרש
נדרש

לא נדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

נכות 
כללית

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרשסיעוד
נדרש

לא נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

זקנה 
 ושארים

**
***

לא נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

** פרטים 1 עד 4 יידרשו רק לגבי 
מי שמשתלמת לו קצבת זקנה 

המותנית במבחן הכנסות

*** פרט 8 יידרש רק 
לעניין קצבת שאירים 
שמשתלמת לבן/בת זוג

הסכם 
הניידות

לא 
נדרש

לא 
נדרש

לא נדרש
נדרש

לא נדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

הסכם 
זקנה 

מיוחדת 

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

תיקון חוק הבטחת 
הכנסה - מס' 36

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  4 (להלן - חוק הבטחת הכנסה) - 4.

במקום סעיף 20 יבוא:  (1)

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התש"ע, עמ' 437.  4
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מקבל גמלה יודיע למוסד לביטוח לאומי בכתב על כל 20."חובת עדכון פרטים
שינוי שחל במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, 
שלגביהם מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו 
הודיע לו המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת גמלה, בתוך 
שישים ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי 

להשפיע על זכאותו לגמלה או על שיעורה.";

אחרי סעיף 20א יבוא:  (2)

מידע הדרוש 20ב."עונשין לגבי  כוזבת  תובע שמסר הצהרה  (א) 
למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת זכאותו לגמלה, 
שיעורה או עדכונה או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס 

כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

קיבל מקבל גמלה הודעה מהמוסד לביטוח (ב)  (1)
האמורים  הפרטים  בדבר  רשום  בדואר  לאומי 
הזכאות  על  והמשפיעים  החמישית  בתוספת 
לגמלה או על שיעורה, שעליהם הוא נדרש לדווח, 
יותר מהפרטים האמורים  או  שינוי באחד  וחל 
בתקופה של ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, 
ומקבל הגמלה לא דיווח בכתב למוסד על השינוי 
בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בניגוד להוראות 
סעיף 20, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק 

העונשין. 

(1) תכלול אזהרה  ההודעה כאמור בפסקה   (2)
החמישית,  שבתוספת  ג'  בחלק  האמור  בנוסח 
ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; 
כאמור  הבסיסי  מהסכום  השיעורים  של  ערכם 
בתוספת החמישית המצוינים בהודעה, יוצג גם 
טופס לעדכון  יצורף  בשקלים חדשים; להודעה 

הפרטים בשפה העברית.

נשלחה למקבל גמלה הודעה לפי סעיף קטן   (3)
זה בדואר רשום לכתובת שעליה הודיע למוסד 
המופיעה  ולכתובתו  לאחרונה  לאומי  לביטוח 
במרשם האוכלוסין, יראו אותה כאילו הומצאה 
כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 15 
ימים מיום שנשלחה, זולת אם הוכיח הנמען שלא 
קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא 

עקב הימנעותו מלקבלן.

הוכיח מקבל גמלה כי לא קיבל את ההודעה   (4)
בדואר רשום מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב 
 הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה (1),
עובד  מידי  ובלבד שקיבל את ההודעה כאמור 

המוסד לביטוח לאומי.

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה   (5)
לגביו נכות רפואית לפי פרט 33, 34 או 91 שברשימת 

מקבל גמלה יודיע למוסד לביטוח לאומי בכתב על כל 20."חובת עדכון פרטים
שינוי שחל במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, 
שלגביהם מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו 
הודיע לו המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת גמלה, בתוך 
שישים ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי 

להשפיע על זכאותו לגמלה או על שיעורה.";

אחרי סעיף 20א יבוא:  (2)

מידע הדרוש 20ב."עונשין לגבי  כוזבת  תובע שמסר הצהרה  (א) 
למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת זכאותו לגמלה, 
שיעורה או עדכונה או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס 

כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

קיבל מקבל גמלה הודעה מהמוסד לביטוח (ב)  (1)
האמורים  הפרטים  בדבר  רשום  בדואר  לאומי 
הזכאות  על  והמשפיעים  החמישית  בתוספת 
לגמלה או על שיעורה, שעליהם הוא נדרש לדווח, 
יותר מהפרטים האמורים  או  שינוי באחד  וחל 
בתקופה של ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, 
ומקבל הגמלה לא דיווח בכתב למוסד על השינוי 
בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בניגוד להוראות 
סעיף 20, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק 

העונשין. 

(1) תכלול אזהרה  ההודעה כאמור בפסקה   (2)
החמישית,  שבתוספת  ג'  בחלק  האמור  בנוסח 
ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; 
כאמור  הבסיסי  מהסכום  השיעורים  של  ערכם 
בתוספת החמישית המצוינים בהודעה, יוצג גם 
טופס לעדכון  יצורף  בשקלים חדשים; להודעה 

הפרטים בשפה העברית.

נשלחה למקבל גמלה הודעה לפי סעיף קטן   (3)
זה בדואר רשום לכתובת שעליה הודיע למוסד 
המופיעה  ולכתובתו  לאחרונה  לאומי  לביטוח 
במרשם האוכלוסין, יראו אותה כאילו הומצאה 
כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 15 
ימים מיום שנשלחה, זולת אם הוכיח הנמען שלא 
קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא 

עקב הימנעותו מלקבלן.

הוכיח מקבל גמלה כי לא קיבל את ההודעה   (4)
בדואר רשום מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב 
 הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה (1),
עובד  מידי  ובלבד שקיבל את ההודעה כאמור 

המוסד לביטוח לאומי.

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה   (5)
לגביו נכות רפואית לפי פרט 33, 34 או 91 שברשימת 
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הליקויים, כמשמעותה בסעיף 208 לחוק הביטוח, 
ומי שנקבע לגביו כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, 

כמשמעותה בסעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח.";

אחרי התוספת הרביעית יבוא:  (3)

"תוספת חמישית

(סעיף 20ב(ב))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 20ב(ב)

(3) להגדרה "הסכום הבסיסי"  בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה 
בחוק הביטוח;

קיומה או אי–קיומה של יתרת חשבון של מקבל הגמלה במוסד פיננסי, כהגדרתו   .1
בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת 
עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי 

יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 

קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של מקבל הגמלה או שינוי שחל   .2
בזכות כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שמקבל הגמלה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי   .3
כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי 

שיש עמו ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של מקבל הגמלה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .4
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

כתובת המגורים של מקבל הגמלה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר   .5
לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות מקבל הגמלה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.   .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של מקבל הגמלה, ותקופת שהותו מחוץ   .7
לישראל.

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד   .8
מאלה: 

מי שנישא למקבל הגמלה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי מקבל הגמלה;    (2)

מי שיש למקבל הגמלה חשבון בנק משותף עמו או שיש למקבל הגמלה   (3)
זכות משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש למקבל הגמלה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות   (4)
או בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי מקבל הגמלה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12  .9 
לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או אי–קבלת כספים כאמור.

קיומו או אי–קיומו של פסק דין מזונות לטובת מקבל הגמלה המאוחר לפסק דין   .10
שמסר למוסד לביטוח לאומי. 

ספר החוקים 2259, ג' בכסלו התשע"א, 10.11.2010



21

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

תיקון חוק המזונות 
 (הבטחת תשלום)

- מס' 7

בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972  5 (להלן - חוק המזונות) -5.

אחרי סעיף 8 יבוא:  (1)

במצבו 8א."חובת עדכון פרטים שינוי שחל  כל  על  בכתב  למוסד  יודיע  זוכה 
המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם מסר 
בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו המוסד 
כי הוא דרוש לצורך קבלת תשלום, בתוך שישים ימים 
על  והכל אם השינוי עשוי להשפיע  ממועד השינוי, 

זכאותו לתשלום או על שיעורו.";

בסעיף 17, האמור בו יסומן "(ג)" ולפניו יבוא:  (2)

זוכה שמסר הצהרה כוזבת לגבי מידע הדרוש למוסד, לצורך קביעת זכאותו  "(א) 
לתשלום, שיעורו או עדכונו או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 

61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1997 (בחוק זה - חוק העונשין).

קיבל זוכה הודעה מהמוסד בדואר רשום בדבר הפרטים האמורים (ב)  (1)
בתוספת והמשפיעים על הזכאות לתשלום או על שיעורו, שעליהם הוא 
נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או יותר מהפרטים האמורים בתקופה של 
ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, והזוכה לא דיווח בכתב למוסד על 
השינוי בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו 

- קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

ההודעה כאמור בפסקה (1) תכלול אזהרה בנוסח האמור בחלק ג'   (2)
שבתוספת, ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; ערכם של 
השיעורים מהסכום הבסיסי כאמור בתוספת המצוינים בהודעה, יוצג גם 

בשקלים חדשים; להודעה יצורף טופס לעדכון הפרטים בשפה העברית.

נשלחה לזוכה הודעה לפי סעיף קטן זה בדואר רשום לכתובת שעליה   (3)
הודיע למוסד לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, יראו 
אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 
15 ימים מיום שנשלחה, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה 

מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

ס"ח התשל"ב, עמ' 87; התשס"ג, עמ' 468.  5

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

תיקון חוק המזונות בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972  5 (להלן - חוק המזונות) -5.
 (הבטחת תשלום)

- מס' 7 אחרי סעיף 8 יבוא:  (1)

במצבו 8א."חובת עדכון פרטים שינוי שחל  כל  על  בכתב  למוסד  יודיע  זוכה 
המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם מסר 
בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו המוסד 
כי הוא דרוש לצורך קבלת תשלום, בתוך שישים ימים 
על  והכל אם השינוי עשוי להשפיע  ממועד השינוי, 

זכאותו לתשלום או על שיעורו.";

בסעיף 17, האמור בו יסומן "(ג)" ולפניו יבוא:  (2)

זוכה שמסר הצהרה כוזבת לגבי מידע הדרוש למוסד, לצורך קביעת זכאותו  "(א) 
לתשלום, שיעורו או עדכונו או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 

61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1997 (בחוק זה - חוק העונשין).

קיבל זוכה הודעה מהמוסד בדואר רשום בדבר הפרטים האמורים (ב)  (1)
בתוספת והמשפיעים על הזכאות לתשלום או על שיעורו, שעליהם הוא 
נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או יותר מהפרטים האמורים בתקופה של 
ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, והזוכה לא דיווח בכתב למוסד על 
השינוי בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו 

- קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

ההודעה כאמור בפסקה (1) תכלול אזהרה בנוסח האמור בחלק ג'   (2)
שבתוספת, ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; ערכם של 
השיעורים מהסכום הבסיסי כאמור בתוספת המצוינים בהודעה, יוצג גם 

בשקלים חדשים; להודעה יצורף טופס לעדכון הפרטים בשפה העברית.

נשלחה לזוכה הודעה לפי סעיף קטן זה בדואר רשום לכתובת שעליה   (3)
הודיע למוסד לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, יראו 
אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 
15 ימים מיום שנשלחה, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה 

מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.
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הוכיח זוכה כי לא קיבל את ההודעה בדואר רשום מסיבות שאינן   (4)
 ,(1) תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה 

ובלבד שקיבל את ההודעה כאמור מידי עובד המוסד.

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה לגביו נכות רפואית   (5)
 208 91 שברשימת הליקויים, כמשמעותה בסעיף  34 או   ,33 לפי פרט 
לחוק הביטוח הלאומי, ומי שנקבע לגביו כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, 

כמשמעותה בסעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי.";

בסופו יבוא:  (3)

"תוספת 

(סעיף 17(ב))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לתשלום או על שיעורו לעניין סעיף 17(ב)

(3) להגדרה "הסכום הבסיסי"  בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה 
בחוק הביטוח הלאומי;

קיומה או אי–קיומה של יתרת חשבון של הזוכה במוסד פיננסי, כהגדרתו בחוק   .1
הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת עם 
אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, 

או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 

קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של הזוכה או שינוי שחל בזכות   .2
כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שהזוכה עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .3
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של הזוכה או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה   .4
על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד 

או בן זוג. 

כתובת המגורים של הזוכה בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר לכתובת   .5
מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות הזוכה בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.  .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של הזוכה, ותקופת שהותו מחוץ לישראל.  .7

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד   .8
מאלה: 

מי שנישא לזוכה, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי הזוכה;    (2)

מי שיש לזוכה חשבון בנק משותף עמו או שיש לזוכה זכות משותפת עמו   (3)
בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש לזוכה הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות או   (4)
בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי הזוכה ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12 או   .9
אי–קבלת כספים כאמור.
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קיומו או אי–קיומו של פסק דין מזונות לטובת הזוכה המאוחר לפסק דין שמסר   .10
למוסד. 

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

חוק העבירות 
 המינהליות

- מס' 13

בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985  6, בתוספת הראשונה, בטור א', בסופו 6.
יבוא:

"חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; 

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  7;

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972."

תיקון חוק 
התגמולים לנפגעי 

 פעולות איבה 
- מס' 29

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 8 (להלן - חוק התגמולים) - 7.

אחרי סעיף 19ד יבוא:  (1)

יודיע למוסד בכתב על כל שינוי שחל 19ה."חובת עדכון פרטים מקבל תגמול 
במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם 
מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו 
המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת תגמול, בתוך שישים 
ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי להשפיע על 

זכאותו לתגמול או על שיעורו.

מידע הדרוש 19ו.עונשין לגבי  כוזבת  תובע שמסר הצהרה  (א) 
למוסד, לצורך קביעת זכאותו לתגמול, שיעורו או עדכונו 
או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 
61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977  9 (בחוק זה - חוק 

העונשין).

קיבל מקבל תגמול הודעה מהמוסד בדואר (ב)  (1)
רשום בדבר הפרטים האמורים בתוספת השנייה 
והמשפיעים על הזכאות לתגמול או על שיעורו, 
שעליהם הוא נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התש"ע, עמ' 500.  6

ס"ח התש"ל, עמ' 126.  7

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התש"ע, עמ' 399.  8

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  9

קיומו או אי–קיומו של פסק דין מזונות לטובת הזוכה המאוחר לפסק דין שמסר   .10
למוסד. 

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985  6, בתוספת הראשונה, בטור א', בסופו 6.
יבוא:

חוק העבירות 
 המינהליות

- מס' 13

"חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; 

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  7;

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972."

תיקון חוק בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 8 (להלן - חוק התגמולים) - 7.
התגמולים לנפגעי 

 פעולות איבה 
- מס' 29

אחרי סעיף 19ד יבוא:  (1)

יודיע למוסד בכתב על כל שינוי שחל 19ה."חובת עדכון פרטים מקבל תגמול 
במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם 
מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו 
המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת תגמול, בתוך שישים 
ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי להשפיע על 

זכאותו לתגמול או על שיעורו.

מידע הדרוש 19ו.עונשין לגבי  כוזבת  תובע שמסר הצהרה  (א) 
למוסד, לצורך קביעת זכאותו לתגמול, שיעורו או עדכונו 
או שהעלים מידע כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 
61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977  9 (בחוק זה - חוק 

העונשין).

קיבל מקבל תגמול הודעה מהמוסד בדואר (ב)  (1)
רשום בדבר הפרטים האמורים בתוספת השנייה 
והמשפיעים על הזכאות לתגמול או על שיעורו, 
שעליהם הוא נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או
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יותר מהפרטים האמורים בתקופה של ארבע שנים 
ממועד משלוח ההודעה, ומקבל התגמול לא דיווח 
בכתב למוסד על השינוי בתוך שישים ימים ממועד 
השינוי, בניגוד להוראות סעיף 19ה, דינו - קנס 

כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(1) תכלול אזהרה  ההודעה כאמור בפסקה   (2)
בנוסח האמור בחלק ג' שבתוספת השנייה, ותהיה 
בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; ערכם 
של השיעורים מהסכום הבסיסי כאמור בתוספת 
בשקלים  גם  יוצג  בהודעה,  המצוינים  השנייה 
הפרטים  לעדכון  טופס  יצורף  להודעה  חדשים; 

בשפה העברית.

נשלחה למקבל התגמול הודעה לפי סעיף   (3)
קטן זה בדואר רשום לכתובת שעליה הודיע למוסד 
לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, 
יראו אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על 
אישור המסירה בתום 15 ימים מיום שנשלחה, זולת 
אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות 

שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

הוכיח מקבל תגמול כי לא קיבל את ההודעה   (4)
בדואר רשום מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב 
 הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה (1),
פקיד  מידי  כאמור  ובלבד שקיבל את ההודעה 

תביעות כמשמעותו בחוק הביטוח.

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה   (5)
לגביו נכות רפואית לפי פרט 33, 34 או 91 שברשימת 
הליקויים, כמשמעותה בסעיף 208 לחוק הביטוח, 
ומי שנקבע לגביו כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, 

כמשמעותה בסעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח.";

(2)  בסעיף 22, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";

בכותרת התוספת, בסופה יבוא "ראשונה";  (3)

אחרי התוספת הראשונה יבוא:   (4)

"תוספת שנייה

(סעיף 19ו(ב))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לתגמול או על שיעורו לעניין סעיף 19ו(ב)

(3) להגדרה "הסכום הבסיסי"  בלוח זה, "הסכום הבסיסי" - הסכום כאמור בפסקה 
בחוק הביטוח;

קיומה או אי–קיומה של יתרת חשבון של מקבל התגמול במוסד פיננסי, כהגדרתו   .1
בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת 
עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי 

יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג. 
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קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של מקבל התגמול או שינוי שחל   .2
בזכות כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שמקבל התגמול עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי   .3
כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי 

שיש עמו ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של מקבל התגמול או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .4
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

כתובת המגורים של מקבל התגמול בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר   .5
לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות מקבל התגמול בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.  .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של מקבל התגמול, ותקופת שהותו מחוץ   .7
לישראל.

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד מאלה:   .8

מי שנישא למקבל התגמול, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי מקבל התגמול;    (2)

מי שיש למקבל התגמול חשבון בנק משותף עמו או שיש למקבל התגמול   (3)
זכות משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש למקבל התגמול הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות   (4)
או בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי מקבל התגמול ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12  .9 
לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או אי–קבלת כספים כאמור.

קיומו או אי קיומו של פסק דין מזונות לטובת מקבל התגמול המאוחר לפסק דין   .10
שמסר למוסד. 

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

לא נדרש
נדרש

לא נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

* פרטים 1, 3 ו–4 יידרשו רק לגבי 
מי שמשתלם לו תגמול המותנה 

במבחן הכנסות

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."

קיומה או אי–קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של מקבל התגמול או שינוי שחל   .2
בזכות כאמור.

גובה ההכנסה מעבודה שמקבל התגמול עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי   .3
כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי 

שיש עמו ילד או בן זוג. 

הכנסה ממקורות אחרים של מקבל התגמול או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור   .4
עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו 

ילד או בן זוג. 

כתובת המגורים של מקבל התגמול בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר   .5
לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

היות מקבל התגמול בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.  .6

מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של מקבל התגמול, ותקופת שהותו מחוץ   .7
לישראל.

מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד מאלה:   .8

מי שנישא למקבל התגמול, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;  (1)

מי שהוא הורה של אחד מילדי מקבל התגמול;    (2)

מי שיש למקבל התגמול חשבון בנק משותף עמו או שיש למקבל התגמול   (3)
זכות משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב; 

מי שיש למקבל התגמול הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות   (4)
או בהוצאות עמו.

קבלת כספים על ידי מקבל התגמול ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12  .9 
לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או אי–קבלת כספים כאמור.

קיומו או אי קיומו של פסק דין מזונות לטובת מקבל התגמול המאוחר לפסק דין   .10
שמסר למוסד. 

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 10פרט 9פרט 8פרט 7פרט 6פרט 5פרט 4פרט 3פרט 2פרט 1

לא נדרש
נדרש

לא נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
נדרש

לא 
נדרש

לא 
נדרש

* פרטים 1, 3 ו–4 יידרשו רק לגבי 
מי שמשתלם לו תגמול המותנה 

במבחן הכנסות

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול 
באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, 
במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, 
לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח 

לאומי בטופס המצורף."
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יום 8.תחילה ותחולה  - (להלן   (2012 בינואר   1) בטבת התשע"ב  ו'  ביום  זה  חוק  תחילתו של  (א) 
התחילה). 

סעיפים 383א ו–398(א1) ו–(א2) ולוח י"ח לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 עד 3  (ב) 
לחוק זה, יחולו על הצהרה שמסר או מידע שהעלים תובע או זכאי לגמלה או מקבל 
גמלה, לפי העניין, ביום התחילה ואילך, ועל אי–עדכון שינוי שהיה עליו לעדכן לפי 

הוראות סעיף 383א לחוק העיקרי ביום האמור ואילך.

סעיפים 20 ו–20ב והתוספת החמישית לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחם בסעיף 4  (ג) 
לחוק זה, יחולו על הצהרה שמסר או מידע שהעלים תובע או מקבל גמלה, לפי העניין, 
 ביום התחילה ואילך, ועל אי–עדכון שינוי שהיה עליו לעדכן לגביו לפי הוראות סעיף 20

לחוק הבטחת הכנסה ביום האמור ואילך.

סעיפים 8א ו–17(א) ו–(ב) והתוספת לחוק המזונות, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יחולו  (ד) 
על הצהרה שמסר או מידע שהעלים זוכה ביום התחילה ועל אי–עדכון שינוי שהיה 

עליו לעדכן לגביו לפי הוראות סעיף 8א לחוק המזונות ביום האמור ואילך.

סעיפים 19ה ו–19ו והתוספת השנייה לחוק התגמולים, כנוסחם בסעיף 7 לחוק  (ה) 
זה, יחולו על הצהרה שמסר או על מידע שהעלים תובע או מקבל תגמול, לפי העניין, 
ביום התחילה ואילך ועל אי–עדכון שינוי שהיה עליו לעדכן לגביו לפי הוראות סעיף 

19ה לחוק התגמולים ביום האמור ואילך.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

הרצוג יצחק 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה
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