
התשנ"ח1998* ,(16 מס' (תיקון איבה פעולות לנפגעי התגמולים חוק

בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 1970 התש"ל איבה, פעולות לנפגעי התגמולים בחוק . 1
 6וא

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (ו)

המזכים התנאים יתום, היותו עקב לגביו, שמתקיימים הוריו משני יתום "(א)
אחד כל של מכוחו זכאי יהיה הביטוח, חוק לפי ובגמלה זה חוק לפי בתגמול

זה, חוק לפי בגמלאות יבחר שלא ובלבד בחירתו לפי לגמלה או לתגמול מהוריו,
ההורים.; שני של מכוחם

16א סעיף תיקון

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 28) התשנ"ח באב ה' ביום בכנסת נתקבל *
.458 עבר ,(1998 ביולי 15) התשנ"ח בתמוז י"ט מיום ,2731
99. עמ' התשנ"ח, ;90 עמ' התשנ"ז, ;126 עמ' התש"ל, סח 1



 (ב) קטן בסעיף (2)

בסעיף כאמור גמלה לבין תגמול בין יבוא "הבחירה'' אחרי ,(1) בפסקה (א)
'לתגמול"; יבוא השני לתגמול ובמקום אחד," הורה של מכוחו (א) קטן

יבוא. (2) פסקה אחרי (ב)

(א) קטן סעיף והוראות 16 סעיף לפי בתגמול או בגמלה שבחר יתום (3)
כל מכוח לו שישולמו לתגמול גמלה בין מחדש לבחור זכאי עליו, חלות

מהורהו שנתייתם מיום חודשים שישה בתוך (ו), פסקה לפי מהוריו אחד
השני.''

17 סעיף תיקון 17 בסעיף .2

אחד"; מאורע "עקב יבוא הזכאי אחרי (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

שלפיו אחר חוק ולפי זה חוק לפי לתגמול אחד, מאורע עקב שלא הזכאי, (ג)
יחד". גם הגמלאות שתי את לקבל זכאי המדינה, מאוצר תגמול משתלם

17א סעיף תיקון 17א בסעיף .3

17(א)"; "בסעיף יבוא "17 "בסעיף במקום (א)(1), קטן בסעיף )1(

בטל.  (ב) קטן סעיף (2)

לוב סעיף 17(א)".תיקון "בסעיף יבוא "17 ''בסעיף במקום 17ב, בסעיף .4

17ג סעיף 17(א)".תיקון בסעיף יבוא 17 בסעיף במקום 17ג, בסעיף .5

ותחולה ועלתחילה זה חוק לפי תגמול על יחול והוא פרסומו שלאחר בחודש ב1 זה חוק של תחילתו .6

ואילך. התחילה יום בעד המשתלמים הביטוח, חוק לפי גמלה

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

ישי אליהו
והרווחה העבודה שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן


