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חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5), 
התשע"ב—2012*

בסעיף 1.תיקון סעיף 15 התשס"ב—2002  1,  משפחותיהם,  ולבני  מילואים  לחיילי  קצבאות  תשלום  בחוק 
15(ב) — 

בפסקה (1), בהגדרה "בן משפחה", במקום "בן זוג או הורה" יבוא "בן זוג, הורה,   (1)
או ילד כמשמעותו בסעיף קטן (א)(3),";

בפסקה (3), במקום "מהמועד הקובע" יבוא "מיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל   (2)
;"(2012

בפסקה (4) —   (3)

בפסקת משנה (א), אחרי "להורי החייל" יבוא "בלבד" ובמקום "לא ישולם  (א) 
המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין" יבוא "ישולם המענק או חלקו שטרם 
פטירתו,  במועד  החייל,  אחריו  הותיר  לא  החייל;  של  לילדו  העניין,  לפי  שולם, 
ילד או שהילד נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו — לא ישולם 

המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין;"; 

בפסקת משנה (ב), במקום "או יותר מבן זוג אחד" יבוא "יותר מבן זוג אחד  (ב) 
או יותר מילד אחד" ובמקום "או בני הזוג" יבוא "בני הזוג או הילדים". 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ברק אהוד 
שר הביטחון

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ן  ראוב                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב—2012*

בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א—1981  1, בסעיף 10 —1.תיקון סעיף 10

האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "ביטל אחד הצדדים את" יבוא "הודיע המבטח   (1)
על ביטול", ובמקום "לצד השני" יבוא "למבוטח";

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  (2)

הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל  "(ב) 
החוזה כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ן  ראוב                   
                          יושב ראש הכנסת
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