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 ,1בסעיף  1לחוק משפחות החיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש"י1 1956
)להלן  החוק העיקרי(  ,בהגדרת "השכר הקובע" ,במקום "שדרגת משכורתו היא ז'"
יבוא "שדרגת משכורתו היא י"/
2

.בסעיף 7
)(1
)(2
)(3

)א( לחוק
בפסקה
בפסקה
בפסקה

העיקרי 
) , 0במקום " "50%יבוא ":"55%
במקום  "37 1/2יבוא ";"41%
"
), (2
) , (3במקום " "25%יבוא." 27 1/2%

כמקום סעיף  8לחוק העיקרי יבוא :
,3
"תגמולים לאלמנה
בסעיף זה "הדרגה הקובעת"  השכר הקובע הנהוג אותה
)א(
.8
עם יתומים
שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות בןזוג וילד אחד .
אלמנה של נספה שהניח אחריו יתום אחד הסמוך על
)ב(
ישולם לה תגמול חדשי שהוא  75%מהדרגה הקובעת.
אלמנה של נספה שהניח אחריו שני יתומים או יותר
)ג(

שולחנה
הסמוכים

על שולחנה  ישולם לה ,בנוסף לתגמול החדשי לפי פסקה )ב( 
  15%מהדרגה הקובעת;
ליתום שני
)(1
הדרגה הקובעת;
12%
ליתום שלישי 
)(2
ליתום רביעי  11%מהדרגה הקובעת:
)(3
ליתום חמישי  100%מהדרגה הקובעת,
)(4
ולא יעלה התגמול החדשי על 123%מהדרגה הקובעת.
)ד( כל עוד אלמנה של נספה אינה זכאית לכל תגמול לפי הסעי
פים הקטנים )ב( או )ג( מחמת האמור
חדשיים בשיעור הקבוע בסעיף ". 7
תיקון סעיף 10

ל/חילה

בסעיף ) 9ג(

ישולמו לה

תגמולים

.4

בסעיף  10לחוק העיקרי 
במקום סעיף קטן )א( יבוא:
)(1
")א( שכולים שאין להם ילדים העומדים ברשות עצמם ,ישולם
מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה
33%
לכל אחד מהם תגמול חדשי
לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ח" של הדירוג האחיד ,בכפוף
לאמור בסעיף 30א ,ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה ".
בסעיף קטן )ב(  ,במקום " 42%מהשכר הקובע האמור" יבוא " 50%מהמש
י)(2
כורת האמורה בסעיף קטן)א(" .
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אשכול
לוי
ראש הממשלה
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

דיין
משה
שר הבטחון
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