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תיקון סעיף 1

 .בסעיף  1לחוק משפחות חיילים שבספר במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש"י11950
1
)להלן  החוק העיקרי( ,בהגדרת "בן משפחה" ,בפסקה )ג( ,אחרי "הורו של הנספה"יבוא
"ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ" .

תיקון סעיף 7

.2

הוספת סעיף 8א

.3

בסעיף

 7לחוק

העיקרי 

בסעיף קטן )ב(  ,במקום "עשרים
)(1
חדשים" ובמקום " "50%יבוא ";"55%
בסעיף קטן )ג(  ,ברישה ,במקום
)(2
שים וששה החדשים".
אחרי

וארבעה חדשים" יבוא "שלושים וששה

"עשרים

וארבעה החדשים" יבוא "שלו

סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:

"תגמולים

אלמנה שאין לה ילד העומד ברשות עצמו והיא זקוקה מחמת
8א ) .א(
זקנתה או מצב בריאותה להשגחתו של מוסד ,לרבות בית אבות ,רשאי
קצין התגמולים להורות כי ישולם בעדה למוסד תגמול חדשי כשיעור
ההוצאות להחזקתה במוסד וההוצאות לרכישת מכשירי עזר רפואיים;
היה סך כל ההוצאות כאמור במוך מסכום התגמול המשתלם לפי סעיף ז
או סעיף  ,8ישולם ההפרש לאלמנה.

לאלמנה
במצב מיוחד

אלמנה שאין לה ילד העומד ברשות עצמו ,והיא זקוקה מחמת
)ב(
זקנתה או מצב בריאותה לטיפול אישי בידי הזולת ,והוצאות הטיפול וההר
צאות לרכישת מכשירי עזר רפואיים עולות על סכום התגמול שהיה
משתלם לה לפי סעיף  7או סעיף   8רשאי קצין התגמולים להורות כי
ישולם לה תגמול בשיעור שיקבע ".
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 ,תיקון

סעיף 10

בסעיף  9לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא
.4
רפואיים וביגוד מיוחד הנהוג במוסד" .
.5

"והוצאות לרכישת מכשירי עזו

בסעיף  10לחוק העיקרי 
)(1

בסעיף קטן )א(  ,במקום "ח" יבוא "ט";

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3אם יש לו שלושה ילדים או יותר
עצמם  ,"30%

ופסקה )(4

*נתקבל

עמ' . 68

העומדים ברשות

 בטלה,

בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א ) 1ביולי  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,917תשל"א,

; 140
 1ס"ח תש"י  ,עמ'  ; 162תשי"ב ,עמ'  ;287תשי"ח ,עמ'  ; 172תשכ"ג ,עמ'  ;36תשכ"ה ,עמ'  ; 295תשכ"ז ,עמ'
תשכ"ח ,עמ' . 254

בסעיף  11לחוק העיקרי 

.6

תיקון סעיף 11

בסעיף קטן )א( ,אחרי "להשגחתו של מוסד" יבוא "לרבות בית אבות'/
)(1
ואחרי "דמי החזקתו במוסד" יבוא "לרבות ההוצאות לרכישת מכשירי עזר
רפואיים" ;
בסעיף קטן )ב( ,אחרי
)(2
מכשירי עזר רפואיים" .
.7

"לטיפול אישי בידי הזולת" יבוא

"ולרכישת

בסעיף 25א לחוק העיקרי יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

האמור

תיקון סעיף 25א

")ב( ביתנה החלטה חדשה המזכה בןמשפחה בתשלום תגמולים או
בתגמולים מוגדלים ,ישולמו התגמולים או התגמולים המוגדלים ההל
מהמועד של הגשת הראיות החדשות שעל פיהן ניתנה ההחלטה החדשה,
אולם רשאי קצין התגמולים להורות שישולמו ממועד מוקדם יותר ובלבד
שלא יקדם משנה אחת להגשת הראיות החדשות ".
בסעיף 29א לחוק העיקרי ,במקום " 360%של השכר הקובע" יבוא" 5000לירות; שר
.8
הבטחון ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,רשאי בצו להעלות
את הסכום האמור" .
.9

סעיף 29ב לחוק העיקרי יבוא:

במקום
"תשלום ליתום
שבשירות סדיר

תיקון סעיף 29א

החלפת סעיף 29ב

29ב .בעד יתום של נספה המשרת שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון,
ישולם התגמול כאמור בסעיפים  8או 9,
משולב[,2
תשי"ט] 1959נוסח
לפי הענין ,במשך תקופת שירותו הסדיר כאילו לא מלאו לו  18שנה ".

 . 10בסעיף 29ג לחוק העיקרי ,במקום " "250יבוא " ,"1000ובסופו יבוא "שר הבטחון,
בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,רשאי בצו להעלות את
הסכום האמור" .
בסעיף  34לחוק העיקרי 

. 11

תיקון סעיף 29ג

תיקון סעיף 34

בסעיף קטן )א( ,כרישה ,במקום
)(1
נראה לו לקידום מטרות חוק זה"?

"והביטוח העממי" יבוא "ואם הדבר

בסעיף קטן )ד(  ,בסופו יבוא "וכן לגבי יתומי בספה שטרם מלאו להם
)(2
 27שנים" .
תחילתו של סעיף  2היא מיום כ"ו באייר תשכ"ז ) 5ביוני ,(1967לגבי אלמנתו
)א(
. 12
של מי שנספה באותו יום ואילך.
תחילתם של סעיפים  (1)5ו 8היא מיום כ"ד באדר ב' תש"ל ) 1באפריל. (1970
)ב(
)ג(

תחילתו של סעיף  9היא מיום ו' בניסן תשל"א ) 1באפריל. (1971
מאיר
גולדה
ראש הממשלה

זלמן
שביאור
נשיא המדינה
 2ס"ח

תשי"ט  ,עמ' . 286

שזר

דיין
משה
שר הבטחון

תחילה

