
התשנ"ז1996* ,(37 מס' (תיקון (גימלאות) המדינה שירות חוק

 (להלן 1 התש"ל1970 משולב], [נוסח (גימלאות) המדינה שירות לחוק 77 בסעיף ו.
יבוא: בו המובא 22(ה) סעיף במקום העיקרי), החוק

במשטרה, לפחות שנים עשרה חמש ששירת לאחר שנפטר שוטר של שאיריו "(ה)

בידיהם הברירה החיילים, משפחות חוק לפי לתגמולים פטירתו מחמת הזכאים
מאלה: באחת לבחור

,0078 סעיף לפי קצבה (1)

לקצבה יצא הנפטר אילו להם משתלמת שהיתה 78(ט) סעיף לפי הקצבה (2)

פי על מהמענק אחוז בתוספת 78(ב)(1) סעיף לפי בקצבה ובחר פטירתו ביום
הבאים: בשיעורים (א) קטן סעיף

באחוזים המענק שיעור יהיה שנה, 50 לו מלאו טרם פטירתו בזמן אם (א)
כמפורט פטירתו, ביום לקצבה יצא אילו לנפטר משתלם שהיה המענק מן
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ל100% זכאים שאיריו יהיו שנים, 50 לו מלאו פטירתו בזמן אם (ב)

" פטירתו ביום לקצבה יצא אילו לנפטר משתלם שהיה מהמענק

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ,(1996 בינואר 2) התשנ''ו בטבת ביוםי' בכנסת נתקבל *
2107 עמ' ,(1995 במרס 22) התשנ''ה ב באדר כ מיום 2386

85 עמ' התשנ"ד, ,65 עמ' התש"ל, ס''ח 1



78 סעיף תיקון העיקרי לחוק 78 בסעיף .2

יבוא: הקיצוני' השיעור ההגדרה במקום (א), קטן בסעיף (ו)

כמשמעותו  זה סעיף פי על הקצבה שיעור חישוב לצורך הקיצוני'', "''השיעור
שירות תקופת שירותו, בתקופת בחשבון, כלולה אם ואולם 30(ב); בסעיף
כהגדרתו החובה שירות תקופת בשל המגיע השיעור לו ייתוסף חובה,

בסעיף כאמור לפחות שנים עשר במשטרה שירת לא אם אף 79א(ב), בסעיף
79א(א).";

 (ג) קטן בסעיף (2)

יבוא: 0) פסקה במקום (א)

מי או ,21 לגיל הגיעו לא עוד כל ויתומים נישא, לא עוד כל זוג בן "(ו)

את לכלכל מסוגל ואינו מחייתו כדי הכנסה לו אין אך 21 לגיל שהגיע
;";26 סעיף פי על לקצבה זכאים עצמו,

ביניהם''; הקטן הסכום לפי הקצבה, מחצית "או יבוא בסופה ,(2) בפסקה (ב)

על "עולה יבוא הקובעת' ממשכורתו 90% על "עולה במקום ,(3) בפסקה (ג)

הקובעת"; משכורתו

יבוא: בסופו (ד)

קצבת לו תשולם יתום עמו שאין זוג בן ,36 סעיף הוראות אף על (6)"
;35 לגיל בהגיעו החל שאירים

שסכומו למענק זכאי יהיה 35 לגיל הגיע וטרם יתום עמו שאין זוג בן (7)
הזוג, בן הגיע אם אולם שלושים, כפול זכאי היה שלה הקצבה כסכום הוא

מכפלת בגובה למענק זכאי יהיה חודשים וששה 32 לגיל הנפטר, במות

'. 35 לגיל שיגיע עד שנותרו החודשים במספר הקצבה

ותחולה שאיריתחילה לגבי גם יחול והוא ,(1987 ביולי (ו התשמ'ז בתמוז ד' ביום זה חוק של תחילתו .3
זה. מועד לפני שנפטר שוטר
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