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תשי"ד
בצבאהגנה לישראל )גימלאות(,
 .1בסעיף ) 25א( ) (1לחוק שירות הקבע
) 11954להלן  החוק העיקרי( ,במקום "ובלבד שקצבתה" יבוא "ובלבד שקצבתו".
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בסעיף  28לחוק העיקרי 
בסעיף קטן )א(  ,במקום "ישולב לו מענק כקצבה שהיה זכאי לה לאחרונה
)(1
לפני נישואיו" יבוא "ישולם לו מענק כסכום הקצבה שהיה זכאי לה ,לולא
נישא ,כמפורט בסעיף קטן )ב;"(1

.2

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1לענין קביעת המענק המגיע לפי סעיף קטן )א( לבן זוג
שסעיף  23חל עליו ,לא ינוכה כל סכום לפי סעיף ) 23א( );". (2

)(3

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( שולם מענק לבן זוג לפי סעיף ) 33א(  ,תנוכה מחצית ממנו
מהמחצית הראשונה של המענק המשולם לפי סעיף קטן )ב ,(1והמחצית
השניה ממנו תנוכה מהמחצית השניה של המענק המשולם לפי סעיף
קטן )ב;". (1

)(4

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב (1מחצית המענק לפי סעיף זה תשולם לבן זוג עט הגשת
בקשתו לכך ,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 ;".

בסעיף קטן )ג( 
)(5
במקום "שנתיים" יבוא בכל מקום "חמש שנים";
)א(
במקום "אולם אם כבר שולם לו המענק" יבוא
)ב(
שולם לו מענק או מחציתו".
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הוראת מעבר
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שחרורין".
4

לחוק

העיקרי,

בפסקה ),(3

במקום

"מענק

"אולם אם כבר

שחרורים"

יבוא

"מענק

.סעיף ) (5) 2א( יחול ,לגבי התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ,גם על 
) (1בן זוג שנישואיו השניים הופקעו לפני יום
חמש שנים מיום שנתקיימו הנישואין?

פרסומו של חוק זה ,אך תוך

) (2בן זוג שנישואיו השניים הופקעו בשל הליכים שהחלו בהם תוך חמש
שנים מיום שנתקיימו הנישואין ,בין שהחלו בהם לפני יום פרסומו של חוק זה
ובין לאחר מכן:
) (3בן זוג שביום פרסומו של חוק זה עדיין לא עברו חמש שנים מיום שנת
קיימו נישואיו השניים .י
בגין
מנחם
ראש הממשלה

וייצמן
עזר
שר הבטחון

נבון
יצחק
נשיא המדינה
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