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בשני  ההוני  המענק  ישולם   — הקובע  המועד  לפני  החייל  נפטר  )ב( 
45 ימים מהיום שבו  תשלומים שווים: התשלום הראשון ישולם בתוך 
הוגשה הבקשה כנדרש, והתשלום השני ישולם בתוך שנה מיום הגשת 
הבקשה כאמור, ואולם לגבי בקשות שהוגשו לממונה כנדרש עד ליום ז' 
בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(, ישולם התשלום השני עד ליום י"ח בטבת 
2012(; הממונה רשאי במקרים חריגים ומטעמים  )31 בדצמבר  התשע"ג 

שיירשמו, לדחות את מועד תשלום המענק לפי פסקה זו 

המענק ההוני ישולם לפי סכומו המעודכן ביום התשלום; סכום המענק ההוני   )6(
כאמור בפסקה )2(, יתעדכן ב–1 בכל חודש )בסעיף קטן זה — יום העדכון(, החל ביום 
כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום 
העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(; לעניין 

זה, "מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

שולם מענק בשל פטירת חייל מילואים, מכוח ההסדר שהורה עליו שר   )7(
הביטחון לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו, לא 

ישולם מענק לפי הוראות סעיף קטן זה בשל פטירת אותו חייל 

ניתנת  ואינה  אישית  היא  זה  קטן  סעיף  לפי  הוני  מענק  לקבלת  הזכות   )8(
להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה, בכל דרך שהיא "
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חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 41(, התשע"ב—2011*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה—1985  1, בסעיף 49, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 תיקון סעיף 49

לעניין סעיף תקציב "הכנסת", יושב ראש הכנסת או עובד הכנסת שהוא מינה  ")ד( 
לשם כך יגיש לוועדה המשותפת לפי סעיף 11)ב(, דוחות כאמור בסעיף קטן )ב(, במועד 

האמור בסעיף קטן )א( —

על ההוצאות שהוצאו, לרבות הוצאה מותנית בהכנסה;  )1(

על מספר המשרות שמולאו;  )2(

על העברות שנעשו לפי סעיף 11)ב(;  )3(

על שימוש בעודפי תקציב לפי סעיף 13)ב( ו–)ב1( "  )4(
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