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פ/2174/17
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת קצבת זקנה), התשס"ז-2007
תיקון סעיף 244
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210. , בסעיף 244 (א), במקום 
"בשיעור של 16.2% מהסכום הבסיסי" יבוא "בשיעור של 20% מהשכר הממוצע".
דברי הסבר
קצבת הזקנה המשתלמת כיום לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, למאות אלפי זקנים הזכאים לה אינה מספקת את הצרכים הבסיסיים למתקיימים מקצבה זו. עובדה זו מביאה זקנים רבים לחרפת רעב ולמצוקה בריאותית אשר נובעת מויתור על תרופות שידם אינה משגת.
מטרת הצעת החוק הינה לקיים את חובתה הבסיסית של המדינה ואת זכותם הבסיסית של הזקנים החיים בה למינימום של קיום בכבוד, זאת על ידי העלאת שעור קצבת הזקנה מ-16.2 מהסכום הבסיסי ל-20% מהשכר הממוצע במשק.
קצבת הזקנה עמדה במשך שנים רבות בעבר על שעור של למעלה מ- 20% מהשכר הממוצע במשק ובמשך הזמן הלכה ונשחקה. שחיקה זו הביאה למצב בו קצבת הזקנה המשתלמת כיום אינה מאפשרת מינימום של קיום בכבוד, מה שלא מתיישב עם ערכיה של חברה מתוקנת ומתקדמת.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת עמיר פרץ, קולט אביטל וקבוצת חברי הכנסת (פ/2947/16).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה שרוני, רוחמה אברהם וקבוצת חברי הכנסת (פ/1966/17), על ידי חבר הכנסת יורם מרציאנו (פ/1968/17), ועל ידי חברת הכנסת נדיה חילו (פ/2172/17).  
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/1967/17), ועל ידי חבר הכנסת חיים כץ (פ/2173/17). 
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