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בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י1950ו

)להלן 

החוק העיקרי( ,בסעיף  10
)ו( במקום סעיף קטן )א( יבוא;
")א( ) (1בסעיף זה 
''הכנסה"  "הכנסה חייבתי' כהגדרתה בסעיף לפקודת מס הכנסה,2
למעט ''הכנסה" כהגדרתה באותו סעיף ,ששר הביטחון ,באישור
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,קבע כי לא
תיחשב הכנסה לענין סעיף זה ,ובתוספת "הכנסה" כאמור ששר
הביטחון קבע ,באישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת כי תיחשב הכנסה לענין סעיף זה,
"הכנסת יסוד"  הכנסה חודשית בסכום של  3,000שקלים חדשים,
''תגמול חודשי בסיסי"  תגמול חודשי בשיעור של  19%מהתגמול
1

החודשי המרבי;

)(2

''תגמול חודשי מרבי"  תגמול חורשי בשיעור של  80.60/0מסך כל
המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי.
לשכול ישולם תגמול חודשי שייקבע בהתאם להוראות חוק זה

ובהתאם להכנסותיו:
)א( תגמול חודשי מרבי ישולם לשכול שהכנסתו אינה עולה על

הכנסת יסוד;

)ב( תגמול חודשי מרבי שהופחת ממנו סכום השווה ל 37%מיתרת
הכנסתו של שכול ישולם לשכול ,שהכנסתו עולה על הכנסת יסוד,
אם הסכום שיש להפחיתו כאמור אינו עולה על  810/0מהתגמול
החודשי המרבי; לענין פסקת משנה זו" ,יתרת הכנסתו של השכול" 

ההכנסה של השכול בניכוי סכום הכנסת יסוד;
נתקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2947מיום ט"ו בכסלו התשס"א ) 12בדצמבר  ,(2000עמ'  ,312ובהצעות חוק  ,2950מיום ט"ז בכסלו
התשס"א ) 13בדצמבר  ,(2000עמ' .322
1

2

ס"ח התש"י ,עמ'  ;162התש"ס ,עמ' .160
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

תגמול חורשי בסיסי ישולם 

)ג(

)ו( לשכול שהכנסתו עולה על הכנסת יסוד ,אם הסכום שיש

להפחיתו כאמור בפסקת משנה )ב( עולה על  81%מהתגמול
החודשי המרבי;
)(2

לשכול שלא דיווח על הכנסתו לפי הוראות סעיף

.22

)א (1על אף הוראות סעיף קטן )א( ,בשנה הראשונה שלאחר מותו של הנספה
ישולמו לשכול תשלומים אלה:
)(1

תגמול חודשי בסיסי;

)(2

מענק בגובה שתים עשרה פעמים ההפרש שבין תגמול חודשי מרבי

לתגמול חודשי בסיסי שישולם בשני שיעורים שווים; המחצית האחת
תשולם עם התשלום הראשון של התגמול החודשי הבסיסי והמחצית
השניה לאחר שישה חודשים;".
) (2בסעיף קטן )ו( ,במקום " "150%יבוא ";"200%
)(3

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:

")ט( העלה שר הביטחון את שיעור התגמול החודשי המרבי לפי סעיף 1ב,
יעדכן ,באותו המועד ובאותו השיעור ,את סכום הכנסת יסוד".
.2

סעיף סוב לחוק העיקרי 

.3
השנה

בסעיף 14ב לחוק העיקרי ,במקום "בתום

.4

בטל.

ביטול סעיף 10ב
7

שנים" יבוא "אחת לשבע שנים ,מתום

תיקון סעיף

14ב

השביעית".

בסעיף

20

לחוק העיקרי 

תיקון סעיף

)ו(

כותרת השוליים תהיה" :תגמול לאלמנה שהיא גם שכולה";

)(2

סעיף קטן )א( 

20

בטל;

) (3בסעיף קטן )ב( ,המילים "על אף האמור בסעיף קטן )א("  יימחקו ,במקום
"ל 50%מהתגמול החודשי" יבוא "לתגמול החודשי".
.5

במקום סעיף

"תגמולים לשכול


הוראות

שונות

22

לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף

) .22א( שכול ידווח לקצין תגמולים על הכנסתו ,בתוך שנה ממועד
מותו של הנספה ,בפי שיקבע שר הביטחון.
)ב( )ו( קצין תגמולים יורה ,לפי בקשת שכול ,על בדיקה של
הכנסתו לשם קביעה חוזרת של תגמוליו לפי הוראות סעיף
0ו.

) (2בנסיבות מיוחדות ,ואם היה לקצין תגמולים יסוד סביר
להניח כי חל שינוי בהכנסתו של שכול ,רשאי הוא להורות על
בריקה של הכנסתו של השכול לשם קביעה חוזרת של תגמוליו
לפי הוראות סעיף .10

)ג( העלה שר הביטחון את סכום הכנסת יסוד לפי סעיף
יעדכן קצין תגמולים את סכום ההכנסה שדיווח עליה שכול ,לפי סעיף זה,
)10ט(,

באותו

המועד

ובאותו

השיעור.

22

)ד( שכול הגר יחד

עם בן זוגו 

יחושבו תגמוליהם והכנסותיהם

כאחד.

)ה( בסעיף זה" ,הכנסה"  כהגדרתה בסעיף )10א(".
תיקון סעיף

29ד

תיקון סעיף

37

.6

סעיף

29ד

לחוק העיקרי יסומן

")א("

ואחריו יבוא:

")ב( שכול ששכל יותר מילד אחד ואלמנת נספה שהיא גם שכולה על פי הוראות
חוק זה זכאים לקצובת הבראה ונופש בסכום בפול מהסכום המשולם לפי סעיף
קטן )א(".

תחילה

בסעיף  37לחוק העיקרי ,אחרי "רשאי" יבוא "באישור ועדת העבודה ,הרווחה
.7
והבריאות של הכנסת".

 .8תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר .(2001
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