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)גמלאות( )תיקון מס'  ,(18תשל"ז* 1977

המדינה

בסעיף  1לחוק שירות המדינה )גמלאות( ננוסח משולב[ ,תש"ל)1 1970להלן 
)א(
.1
חוק העיקרי( ,בהגדרת "עומד ברשות עצמו" ,אחרי "מי שהגיע לגיל  "18יבוא "ובילדו
ובנכדו של נפטר ,לרבות ילדו החורג או המאומץ  מי שהגיע לגיל  , 20ואם הוא בשירות
תשי"ט 1959ננוסח משולב[  2מי שהגיע לגיל  ,21והכל" .
סדיר לפי חוק שירות בטחון,
תחילתו של סעיף זה מיום א' בניסן תשל"ו ) 1באפריל  , (1976והוא יחול
)ב(
מהיום האמור אף על מי שלפני כן הגיע לגיל  18אך טרם הגיע לגיל  20או לגיל ,21
לפי הענין.
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בסעיף  (1) 15לחוק
.3
או . "18

הוספת סעיף 17א

אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא;
)א(
.4
עובד שנסתיים
17א ) .א(
"יציאה מוקדמת

)א(

האמור בסעיף  4לחוק
)(1

העיקרי יסומן )א( ובו 

במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3ילדו ,ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות
עצמם ,וכן נכדו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו
עליו )להלן  יתום( ;"

)(2
)ב(

בסוף פסקה ) (4יבוא

בסוף סעיף  4האמור יבוא:
")ב(

)ג(

לקצבה

"ודינו יהא כדין תלוי כאמור בפסקה ). "(5

לאלמנה או

לאלמן

ייקרא להלן

תחילתו של סעיף קטן )א( ) (2מיום ה' באב
העיקרי ,במקום

"בןזוג" ".

תשל"ג )3

באוגוסט . (1973

"סעיפים  17או  "18יבוא

שירותו

לאחר

ששירת

"סעיפים 17 , 17א

עשר

שנים,

ואינו

זכאי לקצבת פרישה על פי הוראות אחרות של חוק זה ,רשאי להודיע
בכתב לנציב השירות לא יאוחר מששה חדשים ממועד סיום שירותו כי
הוא בוחר בזכויות לגמלאות לפי חוק זה עקב סיום השירות ,ומשעשה כן
יחול עליו סעיף ) 46ג( ; אולם אם נפסל העובד לשירות בהחלטת ביר.
הדין למשמעת ,או החליט בית הדין ,אף בלי שפסל אותו לשירות ,שלא
תשולם לו קצבת פרישה ,כולה או מקצתה ,תפקע או תצומצם תחולתו
של הסעיף ,לפי הענין .
סעיף זה אינו חל על מי שקיבל פיצויים עקב סיום שירותו וכן
)ב(
על מי שזכויותיו לגמלאות עקב שירותו נשמרו על פי סעיפים  86או 92
או על פי חוק אחר ".

*נתקבל בכנסת ביום י''א באדר תשל''ז ) 1במרס  ;(1977הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  , 1261תשל"ז,
עמ' .4
 1ס"ת תש"ל ,עמ'  ,65עמ'  ;120תשל"א ,עמ'  ;107תשל"ג ,עמ'  , 78עמ'  ,80עמ'  ,82עמ'  ,200עמ'  ;225תשל"ה,
עמ'  ,128עמ'  ;238תשל"ו ,עמ'  ,10עמ'  ,10עמ'  , 18עמ'  ,97עמ'  , 163עמ'  ;273תשל"ז ,עמ'  ,82עמ'100.
 2ס"ח תשייט ,עמ' .286
ספר החוקים ,851ג''א באדר תשל''ז11.3.1977,

)ב( תחילתו של סעיף זה מיום א' בניסן תשל"ו ) 1באפריל  ;(1976עובד שנסתיים
שירותו לאחר תחילתו של סעיף זה ולפני פרסום חוק זה ברשומות ,יהיו הוא או שאיריו
רשאים להודיע לנציב השירות על בחירה כאמור בסעיף 17א לחוק העיקרי ,תוך ששה
חדשים מיום פרסום חוק זה ברשומות.
בסעיף ) 18א( לחוק העיקרי ,במקום "אם הגיע לגיל  "65יבוא "בתום החודש שבו
.5
הגיע העובד לגיל ."65
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בסעיף  26לחוק העיקרי 
) (1בפסקה ) ,(1במקום "לאלמנה ,בל עוד לא נישאה" יבוא "לבן זוג ,כל
עוד לא נישא";
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.6

) (2בפסקאות ) (2ו) ,(3בכל מקום בהם ,במקום "אלמנה הזכאית לקצבה"
יבוא "בן זוג הזכאי לקצבה";
)(3
.7

בפסקה ) ,(4במקום "אלמנה" יבוא "בן זוג".
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בסעיף ) 28א( לחוק העיקרי 

)א(

) (1בפסקה ) ,(1במקום "לאלמנה שהיתה אשתו לפחות שלוש שנים שקדמו
לפטירתו או שילדה לו ילד ,כל עוד לא נישאה" יבוא "לבן זוג ,אם היה בן
זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד ,כל עוד לא נישא";
)(2

בפסקאות ) (2ו) ,(3במקום "אלמנה הזכאית" יבוא "בן זוג הזכאי";

)(3

בפסקה ) ,(4במקום "אלמנה" יבוא "בן זוג".

)ב(

בסעיף ) 28ב( לחוק העיקרי ,במקום ") 46ב(" יבוא ") 46ב( או )ד(".

)ג(

בסעיף  28לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
")ד( הוראות סעיף זה יחולו גם על שאיריו של מי
לקצבה לפי סעיף 17א ונפטר בטרם היה זכאי לה לפי
) 46ג( ,ולענין זה תבוא במקום הקצבה שהיתה מגיעה
נפטר  הקצבה שהיתה מגיעה לו אילו במועד הפטירה
לה ".

,8

בסעיף

שבחר בזכויות
האמור בסעיף
לזכאי אילולא
היה כבר זכאי

 30לחוק העיקרי 
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) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "יותר מאלמנה אחת או יתומים מנשים אחדות"
יבוא "יותר מבן זוג אחד או יתומים מיותר מבן זוג אחד";
)(2
.9

במקום

''מענק לבן זוג
שנישא

בסעיף קטן )ב( ,המלים "או ההפרש האמור בסעיף ) 29ז("  יימחקו.

סעיף  31לחוק העיקרי יבוא:
) . 31א( בן זוג שהוא זכאי לקצבה ונישא  ישולם לו מענק כסכום
הקצבה שהיה זכאי לה ,לולא נישא ,כמפורט בסעיף קטן )ג( כפול שלושים
ושש ,ובבן זוג שבגלל האמור בסעיפים  30או  36משלמים לו קצבה
בשיעור מופחת או אין משלמים לו קצבה ,תיחשב כקצבה לענין זהי
הקצבה שהיה זכאי לה אילולא הוראות הסעיפים האמורים.
)ב( מענק ששולם לבן זוג לפי סעיף  37ינוכה מהמענק המשתלם
לפי סעיף קטן )א(.
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)ג( מחצית המענק לפי סעיף זה ישולם לבן זוג עם הגשת בקשתו
לבך ,אך לא לפני הנישואין ,והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה שהיה
זכאי לה לאחרונה לפני הנישואין ,והמחצית השניה תשולם לו בתום
שנתיים לאחר הנישואין ,והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה שהיתה
משתלמת לו אותה שעה לולא נישא.
)ד( הופקעו הנישואין השניים במות בן הזוג של מי שהיה זכאי
לקצבה כאמור בסעיף קטן )א( תוך חמש שנים מיום שנתקיימו ,או הופקעו
בכל זמן שהוא כתוצאה מהליכים שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום
שנתקיימו ,תשולם לבן הזוג מיום הפקעת הנישואין אותה קצבה שהיתה
משתלמת לו אותה שעה אילולא נישא ,אולם אם כבר שולם לו מענק
או מחציתו לפי סעיף זה ,יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת
יהיה שווה לסכום המענק שקיבל ,ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה
בשום חודש מעל למחציתה.
)ה( פקעה זכותו של בן הזוג לקצבה לפני שסך כל ההפחתות
לפי סעיף קטן )ד( הגיע כדי שיעור המענק שקיבל ,תהיה היתרה חוב
של בן הזוג או של עזבונו לאוצר המדינה ".
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. 10

בסעיף ) 32ז( לחוק העיקרי 
) (1בפסקה ) ,(1במקום "אלמנה הזכאית" יבוא "בן זוג
"בעלה" יבוא "בן זוגו";
)(2
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הזכאי' /ובמקום

בפסקה ) ,(2במקום "לאלמנה" יבוא "לבן זוג".

בסעיף  34לחוק העיקרי ,בסעיפים קטנים )ב( ו)ג( ,במקום "גמלה לפי פרק זה"
. 11
יבוא "קצבה לפי פרק זה".
. 12

בסעיף

) 35א( לחוק העיקרי 

)(1

כרישה ,במקום "אלמנה הזכאית" יבוא "בן זוג הזכאי" ;

)(2

פסקה ) (2תסומן ) ,(3ולפניה יבוא:
") (2על אף האמור בפסקה ) (1
)א( אם הגיע הזכאי לקצבת פרישה לגיל  ,65או אם
ערב פרישתו מהשירות היה עובד בשירותי המודיעין
והבטחון ונציב השירות פרסם לגביו הודעה כתוקף
סמכותו לפי סעיף ) 100א( ,לא תפחת קצבתו משני
שלישים של הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות
פסקה ); (1
)ב( כל עוד לא הגיע הזכאי לקצבת פרישה לגיל ,65
לא תפחת קצבתו משליש הקצבה שהיה זכאי לה לולא
הוראות פסקה ) ,(1אלא אם משתלמת לו משכורת
מאוצר המדינה על שירות כלשהו ,אפילו חוק זה אינו
חל עליו ,וטרם עברה תקופת המתנה המתחילה עם יום
יציאתו לקצבה ,והיא שנתיים אם יצא לקצבה בטרם
הגיע לגיל  ,60ושנה אחת בכל מקרה אחר ;".

. 13
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בסעיף  36לחוק העיקרי 
)(1

בכותרת השוליים ,במקום "לאלמנה שהגיעה" יבוא "לבן זוג שהגיע";

)(2

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( על אף האמור בסעיפים הקודמים ,תשולם קצבת שאיר לבן
זוג העומד כרשות עצמו רק החל מהגיעו לגיל ארבעים וחמש ,זולת אם
לו או לנפטר ילד שנתמלאו בו שנים אלה:
)(1

הוא אינו עומד ברשות עצמו;

) (2הוא ילדו של הנפטר ובן הזוג כאחד ,או פרנסתו כולה
על בן הזוג ,או פרנסתו עליו במידה שקבע שר האוצר באישור
ועדת העבודה של הכנסת ;".
)(3

. 14

במקום

"מענק לבן זוג
כשאין קצבה

סעיף קטן )ב( יסומן )ג( ולפניו יבוא:
")ב( ילדו של הנפטר ובן הזוג כאחד שנולד אחרי פטירת אביו,
רואים אותו ,לענין זכויות בן הזוג לפי סעיף זה ,כאילו היה בחיים
בשעת הפטירה ".

סעיף  37לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 37

 . 37בן זוג שאיננו מקבל קצבת שאיר בגלל האמור בסעיף  36או בסעיף
) 28א( ) (1לגבי תקופת הנישואין  ישולם לו מענק כקצבה שהיה זכאי
לה אילולא האמור בסעיפים אלה כפול שנים עשר; אולם בן זוג שסעיף
 36חל עליו ושהגיע במות הנפטר לגיל  ,43יהיה המענק בשיעור המכפלה
של מחצית הקצבה האמורה במספר החדשים שנותרו עד שיגיע לגיל ". 45

 . 15בסעיף )39ה(

לחוק העיקרי ,אחרי " "(4) 15יבוא "17א" ,ובמקום ") 46ב(" יבוא,
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)א(

סעיף  41לחוק העיקרי  בטל.

ביטול סעיף 41

)ב( התיקונים הנובעים מסעיפים ) 2ב( 6 ,עד  (1) 13 ,(1) 12 , 10ו)16,, 14 ,(2
) 26 ,19א( ) (2ו) 26א( ) (3לחוק זה ,יחולו לגבי התקופה שלאחר תחילתם ,גם על בן זוג
של מי שנפטרה לפני תחילתם ,זולת אם עקב הפטירה ובזכות השירות של המנוחה קיבלו
הוא או בני משפחה אחרים של המנוחה הטבות מאוצר המדינה שלא בדרך של תשלומים
תקופתיים ,למעט הטבות לפי חוק משפחות החיילים.
. 17

)א(

בסעיף  46לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
")ג( עובד שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף 17א ,תשולם לו
קצבת פרישה ,על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מהחודש המתחיל אחרי
היום שבו הגיע לגיל  ;65אולם 
)(1

אם פרש העובד לפני הגיעו לגיל  65מכל עבודה או

משלח יד ,מסיבות מצב בריאות לקוי ,והחל לקבל עקב פרישה
זו קצבה מכוח חיקוק ,הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ,תשולם
לו קצבת פרישה לפי חוק זה מהחודש שבו החל לקבל את
הקצבה עקב הפרישה האמורה וכל עוד משתלמת לו הקצבה
האמורה;
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)(2

אם

פרש העובד מכל עבודה או משלח יד לפני הגיעו

לגיל  65ואינו זכאי לקצבה לפי פסקה ) ,(1תשולם לו קצבת
הפרישה לפי חוק זה מהחודש המתחיל אחרי יום הפרישה
מכל עבודה או משלח יד ,אך לא לפני תום החודש שבו הגיע
לגיל ;60
) (3אם העובד אינו זכאי לקצבת פרישה לפי פסקאות )(1
או ) ,(2אך קבעה הועדה הרפואית כי העובד אינו מסוגל
להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות ,תשולם לו קצבת הפרי
שה גם בתקופה שבה איננו זכאי לה לפי הפסקאות האמורות,
החל מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת איכשרו וכל עוד
נמשך איכשרו האמור או כל עוד רואים אותו כמובטל
לפי האמור בסעיף 127ו לחוק הביטוח הלאומי ".
תחילתו של סעיף זה מיום א' בניסן תשל"ו ) 1באפריל .(1976

)ב(
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בסעיף ) 52ב( ) (1לחוק העיקרי ,במקום הסיפה יבוא "לענין זה יראו בן זוג כזכאי
. 19
לקצבה אף אם אינו זכאי לקצבת שאיר".
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) . 20א( בסעיף ) 60ג( ) (2לחוק העיקרי ,אחרי "לפי פקודת הנזיקין" יבוא "או לפי
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה."31975

בסעיף  47לחוק העיקרי ,המלים "אחרי האחד"  יימחקו.

)ב( תחילתו של סעיף זה מיום א' בתשרי תשל"ז ) 25בספטמבר .(1976
(
בסעיף  63לחוק העיקרי ,המספר "  "41יימחק.
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תיקון כותרת
פרק די

. 22

בכותרת

תיקון סעיף 66

. 23

האמור

הוספת סעיף 72ב

. 24

אחרי

'יציאה

מוקדמת

של פרק ד' לחוק העיקרי. ,אחרי "גננות" יבוא "ומורים".
בסעיף  66לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף  18רשאי נציב השירות לדחות את
הוצאתו לקצבה של עובד הוראה לפי אותו סעיף עד יום  31באוגוסט
הסמוך שלאחר היום שבו מלאו לעובד ההוראה בפועל  65שנים ".
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)א(

סעיף 72א לחוק העיקרי יבוא;
72ב .בחירתו של שוטר לפי סעיף 17א תהא מותנית בהסכמת המפקח
הכללי של המשטרה לסיום שירותו ".
בסעיף  77לחוק העיקרי ,בסוף סעיף  22הניתן בו יבוא:
")ד( שאיריו של שוטר שנפטר לאחר ששירת עשרים וחמש שנים,
מהן לא פחות מחמש עשרה שנה במשטרה ,ובזמן פטירתו כבר מלאו לו
חמישים שנה ,הברירה בידיהם לבחור באחת מאלה:
)(1

 3ס"ח

תשל"ה ,עמ' .234

הקצבה על פי סעיף ;26

) (2הקצבה על פי סעיף  28שהיתה משתלמת להם אילו
הנפטר יצא לקצבה ביום פטירתו ,בתוספת המענק על פי
סעיף קטן )ג( לסעיף זה שהיה משתלם לנפטר אילו יצא
לקצבה ביום פטירתו.
)ה( שאיריו של שוטר כאמור בסעיף קטן )ד( ,הזכאים מחמת
פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ,הברירה בידיהם לבחור
באחת מאלה:
) (1הקצבה על פי סעיף ) 78ג(;
) (2הקצבה על פי סעיף )78ט( שהיתה משתלמת להם אילו
הנפטר יצא לקצבה ביום פטירתו ובחר בקצבה על פי סעיף
)78ב() ,(1בתוספת המענק על פי סעיף קטן )ג( לסעיף זה
שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקצבה ביום פטירתו.
)ו( השאיר הנפטר אחריו יותר מבן זוג אחד ,או שבן הזוג והיתו
מים אינם סמוכים על שולחן אחד ,או שהתלויים אינם סמוכים כך ,או
נחלקו הדעות בין השאירים בדבר הבחירה ,תיעשה הבחירה לפי סעיפים
קטנים ;ד( או )ה( בידי הממונה ,ואם לפי בחירה זו יגיע גם מענק ,יחלק
אותו הממונה בין השאירים ,הכל בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם
כל הסכם שביניהם.
)ז( לא השאיר שוטר כאמור בסעיף קטן )ד( אחריו שאירים,
יהיו יורשיו זכאים למענק לפי סעיף קטן )ג( שהיה משתלם לנפטר אילו
יצא לקצבה ביום פטירתו ".
)ב(
) ,26א(

תחילתו של סעיף זה מיום לי בכסלו תשל"ו ) 4בדצמבר . (1975
בסעיף  78לחוק העיקרי 
)(1

אחרי סעיף קטן )ב( יבואן
")ב (1על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,זכאי לקצבה אשר לפני
יום כי'א באדר כ' תשכ"ה ) 25במרס  (1965בחר בקצבה לפי סעיף )17ב(
לחוק שירות המדינה )גמלאות( ,תשט"ו ,4 1955תשולם לו קצבה לפי
סעיף ) 20ב( וכן  25%מהתגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים אם חישוב
זה יותר נוח לו ;".

)(2

בסעיף קטן )ג( 
)א( בפסקה ) ,(1במקום "אלמנה כל עוד לא נישאה" יבוא "בן זוג כל
עוד לא נישא";
■ץ
)כ( בפסקה ) ,(2במקום "האלמנה" יבוא "בן הזוג";
)ג( בפסקה ) ,(4במקום "נישאה אלמנתו של שוטר הזכאית לקצבה"
יבוא "נישא בן זוגו של שוטר הזכאי לקצבה";

) (3בסעיף קטן )ה( ,במקום "בסעיף קטן )ג(" יבוא "בסעיפים קטנים )ג( עד
)ה(" ,ובפסקה ) (3במקום "יותר מאלמנה אחת ,או יתומים מנשים אחדות",
יבוא "יותר מבן זוג אחד ,או יתומים מיותר מבן זוג אחד";
 4ס''ח תשט"ו ,עמ' .135
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)(4

האמור בסעיף קטן )ט( יסומן )י( ולפניו יבוא:
")ט( נפטר זכאי לקצבה לפי סעיף קטן )ב( ושאיריו זכאים מחמת
פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובחרו בתגמולים כאמור,
יחולו הוראות אלה:
) (1ישולם להם ,על אף האמור בסעיף ,34
לפי סעיף  28שהיו זכאים לה לולא בחירתם,
מחצית אם בחר הנפטר בזכויות לפי סעיף קטן
אם בחר בזכויות לפי סעיף קטן )ב( ) (1או אם
קטן )ב;(1

חלק מהקצבה
בשיעור שהוא
)ב( ) ,(2ורבע
חל עליו סעיף

) (2היה סך כל הקצבאות המגיעות לשאירים בצירוף התג
מולים המגיעים להם עולה על  90%מהמשכורת הקובעת של
הנפטר  ינוכה העודף מקצבתם;
) (3על השאירים יחול סעיף קטן )ה(; אולם בכל מקום
שמדובר שם בשיעורים שנקבעו כסעיף קטן )ג( ,יבואו במקו
מם השיעורים שנקבעו בסעיף קטן זה ".
)ב(
לפני כן.
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סעיף ,זה יחול לגבי הזמן שלאחר פרסום חוק זה גם על שאיריו של מי שנפטר

בסעיף

78א לחוק העיקרי ,במקום ") "(3ו") ,"(4בכל מקום ,יבוא ") "(4ו"),"(5

כסדרם.
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בסעיף
)א(

78ב לחוק העיקרי ,במקום ")ג(" יבוא ")ד(".
בסעיף 79א לחוק

)(1

העיקרי

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( מי שפרש מהשירות כשוטר ,תבוא בחשבון תקופת שירותו
לענין חוק זה ,תקופת שירות החובה שקדמה לשירותו ,אם שירת במשטרה
עשר שנים לפחות ,ונתקיימה בו אחת מאלה:
) (1בין שירות החובה לבין תחילת שירותו כשוטר )להלן
בסעיף זה  תקופת הביניים( לא עברה יותר משנה אחת;
) (2בתקופת הביניים שירת שירות קבע ,ותקופת שירות
החובה היתה מובאת בחשבון תקופת שירות קבע לענין חוק
שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ,תשי"ד,5 1954
אילו המשיך לשרת שירות קבע עד היותו זכאי לקצבה לפי
החוק האמור ,ובין סיום שירות הקבע האמור לבין תחילת
שירותו כשוטר לא עברה יותר משנה אחת ;".

) (2בסעיף קטן )ב( ,כסופו יבוא "ו"שירות קבע"  שירות בצבא הגנה
לישראל עלפי התחייבות לשירות קבע".
)ב(
5

תחילתו של סעיף זה מיום ל' בכסלו תשל"ו ) 4בדצמבר . (1975

ס"חתשי"ד ,עמ'  ;179תשל"ה ,עמ' .238

) .30א( בסעיף )80א( לחוק העיקרי ,במקום "אם הגיע לגיל  55אחרי עשר שבות שירות"
יבוא "אם הגיע לגיל  55אחרי עשר שנות שירות ,ופן יחול חוק זה על שאיריו ,על אף
המותנה ,אם נפטר אחרי עשר שנות שירות",
)ב(
, 31

. 32

תחילתו של סעיף זה מיום כ"ו בתמוז תשל"ג ) 26ביולי .(1973

האמור

)א(
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בסעיף  98לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא*.
")כ( בבואה לקבוע דרגת נכות מחדש ,לא תביא הועדה הרפואית
בחשבון אלא את הנכות הנובעת מהפגיעה או מהפגיעות שבגללן נקבעה
לנבדק לראשונה דרגת נכות לפי חוק זה ".

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ,תשי"ד 1954
)(1

האמור בסעיף  4יסומן )א( ואחריו יבוא:
")ב(

)(2

לאלמנה או לאלמן ייקרא להלן "בןזוג" ;".

בסעיף  22
)א( בפסקה ) ,(1במקום "לאלמנה כל עוד היא באלמנותה" יבוא "לבן
זוג ,כל עוד לא נישא";
)ב( בפסקאות ) (2ו) ,(3בכל מקום בהם ,במקום
לקצבה" יבוא "בןזוג הזכאי לקצבה";
)ג(

)(3

"אלמנה הזכאית

בפסקה ) ,(4במקום "אלמנה" יבוא "בן זוג";

כסעיף  23
)א( בסעיף קטן )א( ) ,(1במקום "אלמנה כל עוד לא נישאה" יבוא
"בן זוג כל עוד לא נישא" ,ובמקום "האלמנה" יבוא "בן הזוג";
)ב( כסעיף קטן )א ,(1במקום "נישאה אלמנתו של חייל הזכאית" יבוא
"נישא בן זוגו של חייל הזכאי";
)ג( בסעיף קטן )ד( ,במקום "יותר מאלמנה אחת או שהאלמנה" יבוא
"יותר מבן זוג אחד או שבן הזוג";

) (4בסעיף )24ב( ,במקום
יבוא "בן זוג";
)(5

"לאלמנתו" יבוא "לבן זוגו' /ובמקום "אלמנה"

בסעיף   25י
)א( בסעיף קטן )א( ) ,(1במקום "לאלמנה שהיונה אשתו לפחות שלוש
שנים שקדמו לפטירתו ,או שילדה לו ילד ,כל עוד היא באלמנותה" יבוא
"לבן זוג ,אם היה בן זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד
להם ילד ,כל עוד לא נישא";
)ב( בסעיפים קטנים )א( ) (2ו)א( ) , (3במקום "אלמנה הזכאית" יבוא
"בן זוג הזכאי";
)ג( בסעיף קטן )א( ) ,(4במקום "אלמנה" יבוא "בן זוג";

)(6

בסעיף ) 26ו( ,במקום "אלמנה המקבלת קצבת שאיר לפי חוק זה והז
כאית" יבוא "בן זוג המקבל קצבת שאיר לפי חוק זה והזכאי";

) (7בסעיף )27א( ) ,(3במקום "יותר מאלמנה אחת ,או יתומים מנשים אחדות"
יבוא "יותר מבן זוג אחד ,או יתומים מבני זוג אחדים";
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תיקון חוק שירות
הקנע בצה"ל

)(8
"מענק לגן זוג
שנישא

במקום סעיף  28יבוא:
) . 28א( בן זוג שהוא זכאי לקצבה ונישא
שהיה זכאי לה לאחרונה לפני נישואיו כפול
שבגלל האמור בסעיפים  27או  32משלמים
או שאין משלמים לו קצבה ,תיחשב כקצבה
לה אילולא הוראות הסעיפים האמורים .

 ישולם לו מענק כקצבה
שלושים ושש ,ולגבי בן זוג
לו קצבה בשיעור מופחת,
לענין זה הקצבה שהיה זכאי

מענק ששולם לבן זוג לפי סעיף ) 33א( ינוכה
)ב(
תלם לפי סעיף קטן )א( .

מהמענק המש

הופקעו הנישואין השניים במות בן הזוג של מי שהיה זכאי
)ג(
לקצבה כאמור בסעיף קטן )א( תוך שנתיים מהיום שנתקיימו ,או הופקעו
בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך שנתיים מיום שנתקיימו,
תשולם לבן הזוג מיום הפקעת הנישואין אותה קצבה שהיתה משתלמת
לו אותה שעה ,אילולא נישא ,אולם אם כבר שולם לו המענק לפי סעיף
זה יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום
המענק שקיבל ,ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש מעל לשליש
ממנה .
פקעה זכותו של בן הזוג לקצבה לפני שסך כל ההפחתות לפי
)ד(
סעיף קטן )ג( הגיע כדי שיעור המענק שקיבל ,תהיה היתרה חוב של בן
הזוג או של עזבונו לאוצר המדינה ;".
)(9

בסעיף ) 30ה(  ,במקום

)(10

בסעיף ) 31ב( ,במקום

)(11

במקום סעיף  32יבוא;

''קצגה לבן זוג
בהתחשב עם גילו
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"אלמנה" יבוא "בן זוג";
"אלמנה

הזכאית" יבוא "בן זוג הזכאי";

על אף האמור בסעיפים הקודמים 
) (1בן זוג שאין עמו יתום ,וסעיפים  23או ) 30ה( אינם
חלים עליו ,והוא עומד ברשות עצמו  לא תשולם לו קצבת
שאיר כל עוד לא הגיע לגיל ארבעים וחמש;
) (2בן זוג שאין עמו יתום ,וסעיפים  23או ) 30ה( חלים
עליו והוא עומד ברשות עצמו  לא תשולם לו קצבת שאיר
כל עוד לא הגיע לגיל שלושים וחמש ;".

)(12
"מענק לבן זוג
במקום קצבה

במקום סעיף  33יבוא :
) . 33א( בן זוג שאינו מקבל קצבת שאיר בגלל האמור בסעיף  32או
בפסקה ) (1לסעיף ) 25א( לגבי תקופת הנישואין  ישולם לו מענק
שסכומו כסכום הקצבה שהיה זכאי לה ,אילולא האמור בסעיפים אלה,
כפול שנים עשר ,ובן זוג כאמור שסעיפים  23או ) 30ה( חלים עליו,
ישולם לו מענק שסכומו כסכום קצבה זו כפול שלושים; אולם בבן זוג
שאינו מקבל קצבת שאיר בגלל האמור בסעיף  ,32יהיה המענק 
) (1אם הגיע במות הנפטר לגיל   43מכפלת מחצית
הקצבה
)(2

האמורה במספר החדשים

שנותרו עד שיגיע לגיל ;45

אם הגיע במות הנפטר לגיל32/1/2

חלים עליו  מכפלת הקצבה
שנותרו עד .שיגיע לגיל . 35

וסעיפים  23או )30ה(

האמורה

במספר

החדשים

)ב( לענין קביעת המענק המגיע לפי סעיף קטן )א( לבן זוג
שסעיף  23חל עליו ,לא תנוכה מקצבתו מחצית התגמול כאמור בסעיף
) 23א( )?". (1
) (13סעיף   34בטל;
) (14בסעיף ) 49ג( ) ,(2אחרי "לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[" יבוא "או
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה;"1975
) (15בסעיף  ,51המספר "  "34יימחק.
)ב(
.(1976

תחילתו של סעיף קטן )א( ) (14היא ביום א' בתשרי תשל"ז ) 25בספטמבר

)ג( התיקונים הנובעים מסעיף זה ,למעט סעיף קטן )א( ) ,(14יחולו ,לגבי התקופה
שלאחר תחילתם ,גם על בן זוג של מי שנפטרה לפני תחילתם ,זולת אם עקב הפטירה ובזכות
השירות של המנוחה קיבלו הוא או בני משפחה אחרים של המנוחה הטבות מאוצר המדינה
שלא בדרך של תשלומים תקופתיים ,למעט הטבות לפי חוק משפחות החיילים וכן למעט
מענק פטירה ששולם לבן זוג או לבני משפחה אחרים שלא לפי חוק שירות הקבע
בצבאהגנה לישראל )גמלאות( ,תשי"ד , 1954ולא לפי חוק משפחות החיילים.
אלון
יגאל
סגן ראש הממשלה ושר החוץ
ממלא מקום ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

יהושע

רבינוביץ

