
(תגמוליםושיקום) במערכה שנספו חיילים משפחות חוק
9),תשל"ג1973* מס' (תיקון

1 סעיף תש"י11950תיקון ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות לחוק 1 בסעיף .1
פעמים, שלוש ,"18' כמקום (כ), בפסקה משפחה", "בן בהגדרת העיקרי), החוק  (להלן

."21" יבוא

7 סעיף תיקון העיקרי לחוק 7 כסעיף . 2

 (א) קטן בסעיף (1)
;"30" יבוא "35" במקום (1)

יבוא"76%": כמקום"63%" ,(1) בפסקה (2)
יבוא"53%"; במקום"46%" ,(2) בפסקה (3)
יבוא"35%"; במקום"30%" ,(3) בפסקה (4)

 (ב) קטן בסעיף (2)
;"30" יבוא "35" במקום (1)

יבוא"76%"; במקום"55%" (2)
יבוא: קטן(ג) סעיף אחרי (3)

וחלפה (ב) קטן סעיף לפי חדשי לתגמול זכאית אלמנה היתה "(ד)
סעיף לפי תגמול לה ישולם כאמור, לתגמול זכאית היתה שבה התקופה

". נישאה שלא זמן כל שנה, 30 לה מלאו אם (א) קטן

8 סעיף תיקון העיקרי לחוק 8 בסעיף .3

יבוא"96%"; במקום"83%" (ב), קטן בסעיף (1)
 (ג) קטן בסעיף (2)

יבוא"19%"; "17%" כמקום ,(1) בפסקה (א)
יבוא: (2) פסקה כמקום (כ)

הקובעת; מהדרגה 18% שלישי ליתום (2)"
מהדרגה 17%  הנוספים מהיתומים אחד לכל (3)

הקובעת;"
יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)

.הסמוכים יתומים או יתום אחריו שהניח נספה של אלמנה "(ג1)
זה, חוק לפי מתגמולים חוץ שהוא מקור מכל הכנסה לה ואין שולחנה על
סעיפים לפי המשתלם התגמול משיעור 5% של תוספת לה תשולם

". (ג) או (א),(ב) קטנים

12 סעיף תיקון העיקרי לחוק 12 בסעיף . 4

יבוא לחודש" לירות ארבע על יעלה "שלא במקום (א), קטן כסעיף (1)
(א)"; סעיף לפי מסכוםהתגמול1 של15% "בשיעור

כסל.  (ב) קטן סעיף (2)

.420 עמ' תשל"א, ,1082 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 ביולי 24) תשל"ג בתמוז כ"ד ביום נתקבלבכנסת *
;254 עמ' תשכ"ח, ;140 עמ' תשכ"ו, ;295 עמ' תשכ"ה, ;36 עמ' 172;תשכ"ג עמ' תשי"ח, ;287 עמי תשי"ב, ;162 עמ' תש"י, 1ס"ח

.60 עמ' תשל"ג ;120 עמ' תשל"א,



 העיקרי לחוק 13 בסעיף . 5

יבוא"50%"; במקום"43%" (א), בפסקה (1)

יבוא"16%". במקום"12%" (ב), בפסקה (2)

13 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 29א בסעיף .6

נספה"; של "לילדו יבוא "ליתום" במקום השוליים, בכותרת (1)

מלאו אם אף בספה, של "ילדו יבוא נספה" של יתום שהיה "מי במקום (2)
הנספה". מות ביום שנה 21 לו

29א תיקוןסעיף1

בטל.  העיקרי לחוק 29ב סעיף . 7329 סעיף ביטול

יבוא: ואחריו (א) יסומן 29ד בסעיף האמור ,8

לקצו זכאי יהיה זה חוק לפי לתגמולים זכאי שאיבו שכול הורה "(ב)
55  שכולה לאם במלאת (א) קטן בסעיף כאמור ונופש הבראה בת

שנה." 60  שכול ולאב שגה,

29ד תיקחסעיף

."30" יבוא "27" במקום (1א), בפסקה (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 33 בסעיף .933 סעיף תיקון

."30" יבוא "27" במקום (ד), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 34 בסעיף . 1034 סעיף תיקון

"11" אחרי ,2 תש"ל1970 איבה, פעולות לנפגעי התגמולים לחוק 7 בסעיף . 11
."12" יבוא

חוק תיקון
לנפגעי התגמולים

אינה פעולות

תחילתו. לפני שנה 30 לה שמלאו אלמנה על גם זה חוק של מתחילתו יחול סעיף2(3) . מעבר12 הוראת

באפריל1973). 1) תשל"ג ב' כאדר כ"ח ביום היא זה חוק של תהילתו . תחילה13

מאיר גולדה
הממשלה ראש

דיין משה
הבטחון שר

קציר אפרים
המדינה נשיא

.79 עמי תשל"ג ;126 עמ' תש"ל, ס"ח 2


