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חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 28(, התש"ע-2010*

)ז( 1 תיקון סעיף 7 בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 1, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן 
יבוא:

יתום משני הוריו, שאחד מהם נפטר כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתגמול חודשי  ")ח( 
בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב)1( לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי 
לפי סעיף 9)א( לאותו חוק, מיום היותו ליתום משני הוריו, אף אם מלאו לו 21 שנים, 

ובלבד שטרם מלאו לו 25 שנים "

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה )תגמולים 
ושיקום( - מס' 31

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950 2, לפני סעיף 10 2 
יבוא:

"תגמולים בעד 
יתומים משני 

הוריהם

ישולם 9ב  נספה,  מהם  אחד  שלפחות  הוריו,  משני  יתום  בעד 
תגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב)1(, אף אם 

מלאו לו 21 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 25 שנים "

30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום 3  תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר תום 
התחילה( והוא יחול על תגמולים המשולמים בעד יום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
              יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 262, מיום כ"ט בתשרי התשס"ט )28 באוקטובר 2008(, עמ' 38 

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התש"ע, עמ' 389   1

ס"ח התש"י, עמ' 162; התש"ע, עמ' 252   2

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 28(, התש"ע-2010*

)ז( 1  בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 1, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן 
יבוא:

תיקון סעיף 7

יתום משני הוריו, שאחד מהם נפטר כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתגמול חודשי  ")ח( 
בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב)1( לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי 
לפי סעיף 9)א( לאותו חוק, מיום היותו ליתום משני הוריו, אף אם מלאו לו 21 שנים, 

ובלבד שטרם מלאו לו 25 שנים "

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950 2, לפני סעיף 10 2 
יבוא:

תיקון חוק 
משפחות חיילים 
שנספו במערכה 

)תגמולים ושיקום( 
- מס' 31

"תגמולים בעד 
יתומים משני 

הוריהם

ישולם 9ב  נספה,  מהם  אחד  שלפחות  הוריו,  משני  יתום  בעד 
תגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב)1(, אף אם 

מלאו לו 21 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 25 שנים "

30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום 3   תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר תום 
התחילה( והוא יחול על תגמולים המשולמים בעד יום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
              יושב ראש הכנסת
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