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חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תיקון מס' 30(, 
התש"ע-2009*

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 1
העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "בן משפחה" - 

בסעיף קטן )א(, במקום "כל עוד לא נישאה לאחר" יבוא "אף אם נישאה לאחר";  )1(

בסעיף קטן )א1(, במקום "כל עוד לא נישא לאחרת" יבוא "אף אם נישא לאחרת"   )2(

בסעיף 9 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 9

בכל מקום, המילים "13," - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "לפי סעיף 13)1( או )2(" יבוא "בשיעור   )2(
התגמול האמור בסעיף 13ב)1( או )2(, כאילו היה יתום הסמוך על שולחנה של גרושת 

הנספה, הכל לפי העניין" 

 ביטול סעיפים
12א ו–13

סעיפים 12א ו–13 לחוק העיקרי - בטלים 3 

בסעיף 13ב לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 13ב

בפסקה )1(, במקום "התגמול המגיע בעד היתום לפי סעיף 13)א(" יבוא "3% 116   )1(
מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 

של הדירוג המינהלי ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה";

בפסקה )2(, במקום "שיעור התגמול האמור בסעיף 13)ב(" יבוא "שיעור התגמול   )2(
)1( בתוספת של 24% מהתגמול האמור בעד כל יתום  המשתלם לאישה לפי פסקה 

שלאחר הראשון" 

בסעיף 30 לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 30

בסעיף קטן )א(, המילים "13," - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )ג(, המילים "או 13" - יימחקו;  )2(

בסעיף קטן )ה( -  )3(

בפסקה )1(, במקום "13)א()1(" יבוא "13ב)1("; )א( 

בפסקה )2(, במקום "13)ב(" יבוא "13ב)2("  )ב( 

תיקון חוק 
התגמולים לנפגעי 

 פעולות איבה -
מס' 26

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 2, בסעיף 7 -6  

בסעיף קטן )א(, המילים "12א, 13," - יימחקו;  )1(

בכל מקום, במקום "13)1(" יבוא "13ב)1("   )2(

60 ימים מיום פרסומו )להלן - יום 7 תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר תום 
התחילה(, והוא יחול גם על אלמן ואלמנה שנישאו לפני יום התחילה, ואולם תגמולים 

לפי חוק זה ישתלמו להם בעד יום התחילה ואילך 

התקבל בכנסת ביום ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 261, מיום כ"ט בתשרי התשס"ט )28 באוקטובר 2008(, עמ' 30 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"ח, עמ' 684   1

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשס"ט, עמ' 38   2
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תקנות לעניין ניכוי 
מענק נישואין 

שר הביטחון, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע 8 
בתקנות הוראות לעניין ניכוי מענק נישואין ששולם לפי החוק העיקרי לאלמן או 
לאלמנה שנישאו בתוך תקופה של חמש שנים לפני יום התחילה, מהתגמולים שיהיו 

זכאים להם לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק בתי הדין הדתיים )תיקוני חקיקה( )הרכב ועדת המינויים(,
התש"ע-2009*

 תיקון חוק
הקאדים - מס' 16

בחוק הקאדים, התשכ"א-1961  1, בסעיף 4)א(, אחרי "שייבחר על ידיה" יבוא "ובאין חבר 1 
ממשלה מוסלמי - רשאית הממשלה לבחור סגן שר מוסלמי" 

 תיקון חוק בתי
הדין הדתיים 

הדרוזיים - מס' 17

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962  2, בסעיף 11)א(, אחרי "שייבחר על 2 
ידיה" יבוא "ובאין חבר ממשלה דרוזי - רשאית הממשלה לבחור סגן שר דרוזי" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

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 ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 285, מיום כ"ד בחשוון התש"ע )11 בנובמבר 2009(, עמ' 30 

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 22   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6   2

    

    

        

    

שר הביטחון, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע 8 
בתקנות הוראות לעניין ניכוי מענק נישואין ששולם לפי החוק העיקרי לאלמן או 
לאלמנה שנישאו בתוך תקופה של חמש שנים לפני יום התחילה, מהתגמולים שיהיו 

זכאים להם לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 

תקנות לעניין ניכוי 
מענק נישואין 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק בתי הדין הדתיים )תיקוני חקיקה( )הרכב ועדת המינויים(,
התש"ע-2009*

בחוק הקאדים, התשכ"א-1961  1, בסעיף 4)א(, אחרי "שייבחר על ידיה" יבוא "ובאין חבר 1 
ממשלה מוסלמי - רשאית הממשלה לבחור סגן שר מוסלמי" 

 תיקון חוק
הקאדים - מס' 16

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962  2, בסעיף 11)א(, אחרי "שייבחר על 2 
ידיה" יבוא "ובאין חבר ממשלה דרוזי - רשאית הממשלה לבחור סגן שר דרוזי" 

 תיקון חוק בתי
הדין הדתיים 

הדרוזיים - מס' 17

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

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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