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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 30( )תגמולים ליתום משני הוריו(, 
התשע"א–2011 *

 
בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 1, בסעיף 7 –1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א1(, במקום "סעיף 13ב)1(" יבוא "סעיף 7" ובסופו יבוא "וכן זכאי הוא לכל   )1(
טובת הנאה הניתנת לפי כל דין לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, למעט טובת הנאה 
ששר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

קבע שיש בנתינתה משום כפל הטבות; בסעיף קטן זה, "יתום" – אף אם מלאו לו 21 שנים";

סעיף קטן )ב( – בטל;  )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיף קטן )א1( ומלאו לו 21 שנים"   )3(
תחילתו של חוק זה ביום ______ **, והוא יחול גם על יתומים ששני הוריהם נפטרו כתוצאה 2 תחילה

מפגיעת איבה לפני יום תחילתו 

איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים  בחוק   סעיף 1 
לאורך  נקבעו  החוק(,   – )להלן  התש"ל–1970   
השנים הסדרים מיוחדים לעניין תגמולים ליתומים ששני 
הוריהם נהרגו בפעולת איבה )להלן – יתום משני הוריו(, 
טראומתי  כה  אובדן  שחוו  לאחר  להם  לסייע  שנועדו 
איבה  פעולות  לנפגעי  התגמולים  חוק  היתר  בין  )ראו 
)תיקון מס' 21(, התשס"ה–2005 )ס"ח התשס"ה, עמ' 726(; 
,)25 מס'  )תיקון  איבה  פעולות  לנפגעי  התגמולים   חוק 

החוק  הצעת    ))38 עמ'  התשס"ט,  )ס"ח  התשס"ט–2008 
משני  ליתומים  לסייע  היא  אף  נועדה  בזה  המתפרסמת 

הוריהם 

מוצע להגדיל את התגמול החודשי המשתלם ליתום 
משני הוריו ולהשוותו לתגמול החודשי המשתלם לאלמנה 
)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  חוק  לפי 
חיילים(,  משפחות  חוק   – )להלן  התש"י–1950  ושיקום(, 
למשך  הוריו  משני  ליתום  ישולם  זה  תגמול  כי  ולקבוע 
כל חייו  לנוכח האמור מוצע לבטל את סעיף 7)ב( לחוק, 

הקובע כדלקמן:

"יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה 
כך  בשל  )א(  קטן  סעיף  הוראות  לפי  לתגמול  זכאי  ואינו 
התקופה  בעד  כלהלן  לתגמול  זכאי  שנים,   21 לו  שמלאו 
ובלבד  הוריו,  משני  ליתום  היה  שבו  בחודש  שתחילתה 
 37 לו  מלאו  טרם  הוריו  משני  ליתום  היה  שבו  שבמועד 

שנים:

13ב)1(  בסעיף  הקבוע  התגמול  בשיעור  תגמול   )1(
לחוק משפחות חיילים – עד שימלאו לו 27 שנים;

הקבוע מהתגמול   80% בשיעור  תגמול   )2( 
בסעיף 13ב)1( לחוק משפחות חיילים – למי שמלאו לו 27 

שנים ועד שימלאו לו 37 שנים "

עוד מוצע להשוות את יתר ההטבות הניתנות ליתום 
יתום  זאת,  עם  לאלמנה   הניתנות  להטבות  הוריו  משני 
שאלמנה  מההטבות  לחלק  כיום  כבר  זכאי  הוריו  משני 
את  להסמיך  מוצע  הטבות  כפל  למנוע  וכדי  להן,  זכאית 
שר הרווחה והשירותים החברתיים לקבוע בתקנות הטבות 

כאמור שלא ישתלמו ליתום משני הוריו  

על  גם  יחול  המוצע  ההסדר  כי  לקבוע  מוצע   סעיף 2 
יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפעולת איבה   

לפני יום תחילתו של התיקון המוצע  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  תבחן  השלישית 
הכנסת את מנגנון עדכון התגמולים המשתלמים לפי חוק 

משפחות חיילים ולפי החוק 

עלות תקציבית 

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
החוק עולה על 5 9 מיליון שקלים חדשים 

הצעת חוק זו היא הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 
3ג לחוק־יסוד: משק המדינה.

הצעת חוק מס' פ/3269/18; הועברה לוועדה ביום ד' בתמוז התשע"א )6 ביולי 2011(   *
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