
התשמ"ז1987* (תיקון), (גימלאות) לישראל בצבאהגנה הקבע שירות חוק

סעיףא23 משולב),הוספת (נוסח (גימלאות) לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק 23 סעיף אחרי .1
יבוא: ,1 התשמ"ה1985

ומענק עשרה"קיצבה חמש של צבאי שירות לאחר קבע שירות בזמן שנפטר חייל (א) 23א.
בקיצבה או 22 סעיף לפי בקיצבה לבחור שאיריו בידי הברירה לפחות, שנים
פטירתו, ביום לקיצבה הנפטר יצא אילו להם משתלמת שהיתר. 25 סעיף לפי

כאמור. במקרה לו משתלם שהיה 15 סעיף לפי המענק בתוספת

פטירתו מחמת הזכאים (א), קטן בסעיף כאמור חייל של שאיריו (ב)

לפי בקיצבה לבחור בידיהם הברירה החיילים, משפחות חוק לפי לתגמולים

הנפטר יצא אילו להם משתלמת שהיתה 32(ה) סעיף לפי בקיצבה או 23 סעיף

סעיף לפי המענק בתוספת (א) 14 סעיף לפי בקיצבה ובחר פטירתו ביום לקיצבה
כאמור. במקרה לו משתלם שהיה 15

שבזמן (א), קטן בסעיף כאמור חייל של לשאיריו שישולם המענק (ג)
(א) קטנים בסעיפים האמור אף על יהיה, שנה, חמשים לו מלאו טרם פטירתו

ביום לקיצבה יצא אילו לנפטר משתלם שהיה המענק מן באחוזים שיעור ו(ב),
להלן: כמפורט שירותו, שנות לפי פטירתו,
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אינם והיתומים הזוג שבן או אחד זוג מבן יותר הנפטר אחריו השאיר (ד)

בין הדעות נחלקו או כך סמוכים אינם שהתלויים או אחד שולחן על סמוכים
(א) קטנים סעיפים לפי הבחירה את הממונה יעשה הבחירה, בדבר השאירים

הכל השאירים, בין הממונה אותו יחלק מענק, גם יגיע זו בחירה לפי ואם ו(ב)
שביניהם. הסכם ובכל במצבם בהתחשב

לפי למענק זכאים יורשיו יהיו שאירים אחריו הנפטר השאיר לא (ה)
ביום לקיצבה יצא אילו לנפטר משתלם שהיה (ב) או (א) קטנים סעיפים

". (ג) קטן סעיף להוראות בכפוף פטירתו,

1985).תחילה בינואר 1) התשמ"ה בטבת ח' ביום זה חוק של תחילתו .2
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התשמ''ו, ,1800 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת !(1987 באפריל 1) התשמ"ז בניסן ב' ביום בכנסת נתקבל *
.327 עמ'

.142 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1


