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כותרת השוליים תהיה :״תגמול לאלמנה שהיא גם שכולה״;
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׳•ל־ 50%מהתגמול החודשי־׳ יבוא ״לתגמול החודשי״.
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")ב( שבול ששכל יותר מילר אחד ואלמנת נספה שהיא גם שכולה על פי חוק זה
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תחילתו של חוק זה ב ־  1בחודש שלאחר פרסומו.
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)תגמולים ושיקום( ,התש־י)1950-להלן  -החוק( ,משולם
לשכול ששכל יותר מילד אחד ,תגמול בשיעור של 150%
מהתגמול שהיה משתלם לו בזכות נספה אחד.
מוצע להגדיל את התגמול בך שישולם לו כפל
תגמול.
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סעיף 3
משפתה של בספה המקבל תגמול לפי החוק
לא יהיה זכאי לתגמול נוסף בשל היותו בן משפחה של
נספה אחר.

הסגר
בסעיף )20ב> לחוק נקבע כי אלמנת בספה שהיא גם
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מוצע למחוק את המגבלה הקבועה בסעיף ס,2
בסעיף קטן )א( ובן לקבוע בסעיף קטן )ב( כי לאלמנת
בספה שהיא גם שכולה על פי חוק זה ,ישולם נוסף על
תגמוליה באלמנה גם מלוא התגמול החודשי המשתלם
לשכול בודד לפי סעיף 0ו)א>.
בסעיף 29ד לחוק נקבע כי הורה שבול או
•
סעיף 4
אלמנת נספה זכאים .פעם אחת בשנה
לקצובת הבראה בעד שמונה ימים ,בסכום הנהוג באותה
שנה לגבי עובד מדינה.
מוצע להוסיף כי להורה שבול ששכל יותר מילד
אחד וכן לאלמנת נספה שהיא גם שכולה על פי חוק זה
תשולם קצובת הבראה בשיעור כפול מקצובת ההבראה
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