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חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 30(, התשע"א—2011*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 7 החוק   — )להלן  התש"ל—1970  1  איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים   בחוק 
בסעיף 7 —

בסעיף קטן )א1(, בסופו יבוא "עד הגיעו לגיל 18, וכן זכאי הוא להטבות הניתנות   )1(
בעד יתום לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, לפי כל דין, ובלבד שלא יהא 

זכאי לכפל הטבות ";

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:   )2(

")א2( יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ומלאו לו 18 שנים 
זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק 
משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך על 
שולחנה כמשמעותה בחוק האמור, למעט סיוע במימון רכישת דירה והחלפת 
דירה, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות; הטבות לעניין הנצחה יינתנו רק לאחד 

היתומים באותה משפחה, לגבי כל אחד מהוריו ";

סעיפים "הוראות  יבוא  "ובלבד"  המילה  עד  הרישה  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )3( 
קטנים )א1( ו–)א2( יחולו לגבי מי" ופסקאות )1( ו–)2( — יימחקו; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיף קטן )א2(";   )4(

בסעיף קטן )ד(, פסקה )2( — תימחק;  )5(

בסעיף קטן )ה(, במקום "הסכומים הנקובים בסעיף קטן )ד( יעודכנו" יבוא "הסכום   )6(
הנקוב בסעיף קטן )ד( יעודכן";

בסעיף קטן )ז(, המילים "וכן המענק לפי סעיף קטן )ד()2(" — יימחקו    )7(

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה )תגמולים 
ושיקום( - מס' 33

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י—1950 2 )להלן — חוק 2 
משפחות חיילים(, בסעיף 9ב, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

יתום משני הוריו שהתייתם משני הוריו לפני שמלאו לו 37 שנים ומתקיימות  ")ב( 
)2( שלהלן, יהיה זכאי לכל תגמול והטבה הניתנים לפי  )1( או  בו הוראות פסקאות 
חוק נפגעי איבה ליתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, אם התקיימו בו 
התנאים לקבלת התגמול או ההטבה, בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל 

הטבות:

יתום ששני הוריו נספים;  )1(

יתום שאחד מהוריו נספה והורהו השני נפטר כתוצאה מפגיעת איבה;   )2(
הוראות פסקה זו יחולו על אף הוראות סעיף 20א "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן — יום התחילה( 3 תחילה

תחולה והוראות 
מעבר

החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול גם על יתום משני הוריו שנפטרו 4  )א( 
כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום התחילה; תגמולים והטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו 
בחוק זה ישולמו או יינתנו בעד יום התחילה ואילך, למעט מענק התארגנות, מענק 
ניידות ומענק נישואין שישולמו בעד התקופה שקדמה ליום התחילה כאמור בסעיף 

קטן )ב(  

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 402, מיום י"א בתמוז התשע"א )13 ביולי 2011(, עמ' 224 

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשע"א, עמ' 23   1

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"א, עמ' 13   2
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מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות  )ב( 
או מענק נישואין כאמור בסעיף 7)ד( ו–)ו( לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, אך 
הוראות הסעיפים האמורים לא חלו עליו או שטרם נקבעו אותם מענקים בחוק העיקרי 
במועד שהתקיימו בו התנאים כאמור, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי 

לכפל הטבות 

יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום ב' בתשרי התשס"א )1  )ג( 
באוקטובר 2000(, ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים, יהא זכאי 
למענק מיוחד בסכום של 550,000 שקלים חדשים, ובלבד שביום התחילה מלאו לו 
21 שנים; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי יתום משני הוריו 

שחלות לגביו הוראות סעיף 9ב)ב( לחוק משפחות חיילים, כנוסחו בחוק זה  

על אף האמור בסעיף 19 לחוק העיקרי, הוראות חוק זה, לרבות המענק המיוחד  )ד( 
כאמור בסעיף קטן )ג(, יחולו גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה 
שאירעה מיום ה' באייר התש"ח )14 במאי 1948( ועד יום כ"ה באייר התשכ"ז )4 ביוני 

1967(, ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים  

חוק משפחות חיילים, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול גם על יתום משני הוריו  )ה( 
שהתייתם משני הוריו לפני יום התחילה ומתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 9ב)ב( 
לחוק האמור; תגמולים והטבות לפי חוק משפחות חיילים כנוסחו בחוק זה ישולמו או 
יינתנו בעד יום התחילה ואילך, ואולם מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים 
לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7)ד( ו–)ו( לחוק 
העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי 

לכפל הטבות 

תשלומים לפי חוק זה ישולמו בתוך 60 ימים מיום התחילה, בעד התקופה שמיום  )ו( 
התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת

חוק זכות יוצרים )תיקון(, התשע"א—2011*

בחוק זכות יוצרים, התשס"ח—2007  1, בסעיף 64, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 64

מופיע על תקליט בדרך המקובלת שמו של אדם כמפיק התקליט, חזקה כי אותו   )4("
אדם הוא בעל זכות היוצרים בתקליט; החזקה האמורה בפסקה זו תחול גם לעניין שמו 
הבדוי של אדם, ובלבד שזהותו של בעל השם הבדוי ידועה בציבור, והיא לא תחול בין 

צדדים הטוענים לזכות יוצרים בתקליט "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )18 ביולי  התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א   *
הכנסת — 377, מיום י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(, עמ' 124 

ס"ח התשס"ח, עמ' 38   1

מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות  )ב( 
או מענק נישואין כאמור בסעיף 7)ד( ו–)ו( לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, אך 
הוראות הסעיפים האמורים לא חלו עליו או שטרם נקבעו אותם מענקים בחוק העיקרי 
במועד שהתקיימו בו התנאים כאמור, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי 

לכפל הטבות 

יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום ב' בתשרי התשס"א )1  )ג( 
באוקטובר 2000(, ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים, יהא זכאי 
למענק מיוחד בסכום של 550,000 שקלים חדשים, ובלבד שביום התחילה מלאו לו 
21 שנים; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי יתום משני הוריו 

שחלות לגביו הוראות סעיף 9ב)ב( לחוק משפחות חיילים, כנוסחו בחוק זה  

על אף האמור בסעיף 19 לחוק העיקרי, הוראות חוק זה, לרבות המענק המיוחד  )ד( 
כאמור בסעיף קטן )ג(, יחולו גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה 
שאירעה מיום ה' באייר התש"ח )14 במאי 1948( ועד יום כ"ה באייר התשכ"ז )4 ביוני 

1967(, ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים  

חוק משפחות חיילים, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול גם על יתום משני הוריו  )ה( 
שהתייתם משני הוריו לפני יום התחילה ומתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 9ב)ב( 
לחוק האמור; תגמולים והטבות לפי חוק משפחות חיילים כנוסחו בחוק זה ישולמו או 
יינתנו בעד יום התחילה ואילך, ואולם מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים 
לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7)ד( ו–)ו( לחוק 
העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי 

לכפל הטבות 

תשלומים לפי חוק זה ישולמו בתוך 60 ימים מיום התחילה, בעד התקופה שמיום  )ו( 
התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת

חוק זכות יוצרים )תיקון(, התשע"א—2011*

תיקון סעיף 64בחוק זכות יוצרים, התשס"ח—2007  1, בסעיף 64, אחרי פסקה )3( יבוא:1 

מופיע על תקליט בדרך המקובלת שמו של אדם כמפיק התקליט, חזקה כי אותו   )4("
אדם הוא בעל זכות היוצרים בתקליט; החזקה האמורה בפסקה זו תחול גם לעניין שמו 
הבדוי של אדם, ובלבד שזהותו של בעל השם הבדוי ידועה בציבור, והיא לא תחול בין 

צדדים הטוענים לזכות יוצרים בתקליט "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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