
,(19 מס' (תיקון ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק
התשנ"ו1996*

 (להלן 1 התש"י1950 ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות בחוק . 1

יבוא: 7 סעיף במקום העיקרי), החוק
7 סעיף החלפת

לאלמנה .תגמולים
ילדים בלי

תגמולים ישולמו שולחנה, על סמוך יתום שאין נספה של לאלמנה .7
סעיף לפי המשולמים החודשיים מהתגמולים של85% בשיעור חודשיים

8(ד)."

יבוא: (ז) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 10 בסעיף .2

שלאחר בחודש החל חודשים, שלושה במשך זוגו, לבן ישולם שכול, נפטר "(ח)
לנפטר ששולם התגמול לו, המשתלם לתגמול בנוסף הפטירה, אירעה שבו החודש

פטירתו." ערב

10 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 0וא סעיף במקום סעיף5. החלפת
0וא

להורים "תוספת
בעד שכולים
הנספה אחי

מלאו שטרם הנספה של אחות או אח סמוכים שולחנו שעל שבול 0וא.

אלה: בשיעורים ,10 סעיף לפי לתגמולו תוספת תשולם שנה, 21 להם

20%  אחת אחות או אחד אח שולחנו על סמוכים היו 0)

שכולים; הורים לזוג 10(א) סעיף לפי המשתלם מהתגמול

של אחת אחות או אחד מאח יותר שולחנו על סמוכים היו (2)

11% של והתוספת (ו) פסקה לפי המשתלמת התוספת  הנספה
נוספים." אחות או אח כל עבור פסקה באותה האמור מהתגמול

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 בינואר 29) התשנ"ו בשבט ח' ביום בכנסת נתקבל *
.429 עמ' ,(1995 באפריל 3) התשנ"ה בניסן ג' מיום ,2392
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12א סעיף תיקון העיקרי לחוק 12א בסעיף .4

,)2( ובפסקה "7 "סעיף יבוא "סעיף7(ב)(1) במקום ,0( בפסקה )א(, קטן בסעיף )ו(

;"7 "סעיף יבוא 7(ב)(2)" "סעיף במקום

שנים'', עשרה "ארבע מקום, בכל יבוא, שנים" "עשר במקום (ג), קטן בסעיף (2)

שנים". ואחת "לעשרים יבוא שנים" עשרה "לארבע ובמקום

26 סעיף 7".תיקון "סעיף יבוא 7(ב)" "סעיף במקום העיקרי, לחוק בסעיף26(א) .5

30 סעיף 7".תיקון "סעיף יבוא 7(ב)(1)" "סעיף במקום העיקרי, לחוק בסעיף30(1)(1) .6

סעיף הוספת
31א

יבוא: העיקרי לחוק 31 סעיף אחרי . 7

דמי ניכוי
לארגון חבר

יציג

מן לנכות התגמולים קצין רשאי ו3(א), סעיף הוראת אף על (א) וגא.

ארגון לטובת (ד), קטן סעיף לפי שנקבע בסכום חבר, רמי זכאי של התגמול

זה. חוק פי על זכאים של יציג כארגון הבטחון שר עלידי שהוכרז

התגמול מן לנכות בסמכותו ישתמש לא התגמולים קצין (ב)
בכתב התנגדות להגיש זכותו על לזכאי בכתב שהודיע לאחר אלא

לניכוי.

לניבוי, התנגדותו על בכתב התגמולים לקצין הזכאי הודיע (ג)

ההודעה. מקבלת חורש בתום הניכוי יופסק

הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור הבטחון, שר (ר)

לפי זכאי של מתגמוליו חודש כל לנכות שמותר המרבי הסכום את יקבע
(א)." קטן סעיף

חוק תיקון
חיילים משפחות
במערכה שנספו

ושיקום) (תגמולים
(17 מס' (תיקון

מס'17), (תיקון ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות לחוק 2 סעיף .8
בטל.  התשמ"ט21989

פרסומו.תחילה שלאחר בחודש ב1 זה חוק של תחילתו . 9

לפניתחולה שנישאה מי על גם יחול זה לחוק (2)4 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 12א(ג) סעיף . 10

לגביה חלפה ולא נשואה עדיין היא כאמור התחילה שביום ובלבד זה חוק של תחילתו יום
השניים. הנישואין מיום הענין, לפי השנים, ואחת עשרים או השנים עשרה ארבע תקופת

וייצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

פרס שמעון
הבטחון שר
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