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  55/2010  :חוזר כללי

                   1352:  חוזר איבה

 2010בפברואר  15:     תאריך

 משפחות:נושא

 אלמנה שנשאה :תת נושא

תגמולים )חוק משפחות חיילים שנספו במערכה  30' תיקון מס :שם החוזר

 *0002–ע"התש( ושיקום

 

 מטרת החוזר

 פרוט הזכאות על פי תיקון החקיקה

 

 פתח דבר

 הגדרות

 

 תהליך עבודה

 

 

 

 חשוב לדעת

  נספחים

 ה/ה שנשא/מכתב פניה אל האלמן – 1נספח  .1

 תגמולים והטבות לאלמנה שנשאהום בקשה לתשל - 2נספח  .2
 

 

 (חוזר/ד"פס/ד משפטית"חוו/תקנה/חוק) קישורים רלוונטיים

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 רשימת תפוצה

 

                                                 
 הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת; (2002בנובמבר  23)ע "בכסלו התש' התקבל בכנסת ביום ו *

 .30' עמ, (2002באוקטובר  22)ט "ט בתשרי התשס"מיום כ, 261 –

פירוט תיקון 

 חקיקה

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=344627
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=344627
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 פתח דבר 

משפחות חיילים חוק ל 7 לסעיף 30' נתקבל בכנסת תיקון חקיקה מס 23.11.2009ביום 

 . 1950–י”התש, ( תגמולים ושיקום)שנספו במערכה 

ל ומקבלת תגמול על פי חוק משפחות ”על פי התיקון שהתקבל אלמנה שהוכרה כאלמנת צה

גם אם תמשיך לקבל את התגמול המגיע לה ( תגמולים ושיקום)חיילים שנספו במערכה 

 .נישאה מחדש

 .חללי פעולות האיבה של על אלמנים ואלמנות המחויביםחוק זה חל עם כל השינויים תיקון 

והוא יחול גם על אלמן ואלמנה שנישאו לפני יום  1.3.2010יום בתחילתו של חוק זה 

דהינו מיום , ישתלמו להם בעד יום התחילה ואילךואולם תגמולים לפי חוק זה , התחילה

1.3.10 

 .והטבות  חידוש התשלום כולל תשלום תגמולים

ה בחמש /ה שנשא/לפי תיקון החוק יותקנו תקנות לעניין קיזוז מענק הנישואין ששולם לאלמן

ורק . 1.3.2010 -המשמעות היא שתשלום התגמולים וההטבות יתחדש מ. שנים האחרונות

 .לאחר שיותקנו התקנות יבוצע  קיזוז מענק הנישואין 

פעולות איבה ביצע שליפה של אוכלוסיית האלמנים והאלמנות נשואים הקיימים אגף נפגעי 

 .במערכת הממוחשבת

 .נשלח מכתב בצרוף טופס בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמנה שנשאה

פורסמה הודעה בעיתונות לאיתור אלמנים ואלמנות חללי נפגעי איבה שאינם מופיעים 

 .במערכת הממוחשבת

ל פקידי תביעות נפגעי פעולות איבה ופקידי השיקום בסניפים וכן טופס הבקשה הועבר א

 .נמצא באתר האינטרנט החיצוני

הגשת בקשה  עםה שאין לו יתומים המזכים בתגמול יחודש /ה שנשא/חידוש התשלום לאלמן

 .לחידוש התשלום

 .התשלום חודש באופן אוטומטי לים בעד יתומיםוה שנשאה המקבלת תגמ/ןמלאל

 

 

 חזרה
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 הגדרות

תשלום חודשי וההטבות המשולמים לאלמנה על פי חוק  משפחות   -תגמולים והטבות 

 .חיילים שנספו במערכה

 

 חזרה

 

 

 
 

 
 
 

 .בהם חל שינוי לפי תיקון החקיקה םהרלוונטיילהלן פירוט הסעיפים 
 
הגדרת השתנה  לים שנספו במערכה תגמולים ושיקוםבחוק משפחות חיי 1בסעיף  .1

 "  בן משפחה"
 "אף אם נישאה לאחר"יבוא " כל עוד לא נישאה לאחר"במקום , (א)בסעיף קטן 
 ".אף אם נישא לאחרת"יבוא " כל עוד לא נישא לאחרת"במקום , (1א)בסעיף קטן 

 
   המשמעות היא כי

שלפני מות הנספה גרה  האיש ובכלל זה, אשתו של הנספה ביום מותו השהייתמי  (א)
   עימו וביום מותו היתה ידועה בציבור כאשתו אף אם נשאה לאחר יחד

 ובכלל זה גבר שלפני מות הנספה גר יחד, מי שהיה בעלה של הנספה ביום מותה( 1א)
  אף אם נשא לאחרת –עמה וביום מותה היה ידוע בציבור כבעלה 

 השתנה תגמולים ושיקום משפחות חיילים שנספו במערכהלחוק  5סעיף  .2
 ;יימחקו –" ,13"המילים , בכל מקום .1
יבוא (" 2)או ( 1)13לפי סעיף "במקום הסיפה החל במילים , (א)בסעיף קטן   .2
כאילו היה יתום הסמוך על , (2)או ( 1)ב13בשיעור התגמול האמור בסעיף "

 ".לפי העניין להכו, שולחנה של גרושת הנספה
 

 ספת המתייחסת ליתומים המשולם בתגמול האלמנה שנישאהלחוק דן בתו 9סעיף     
בגובה תוספת בעד יתומים של אלמנה שנשאה יהיה גובה ש היאהתיקון משמעות        

 (2)או ( 1)ב  13לגרושה של חלל שישי עימה ילדים כאמור בסעיף  התוספת בעד יתומים של

        

 

תיקון  פירוט

 חקיקה
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כדין  (א)13ע בעד היתום לפי סעיף התגמול המגי -היה יתום אחד סמוך על שולחנה ( 1)
  ;גרושה הזכאית למזונות

כדין  (.ב)13שיעור התגמול כאמור בסעיף  -היו שני יתומים או יותר סמוכים על שולחנה ( 2)
 .  דין גרושה שיש אתה יתומים של הנספה

 . בוטל  א לחוק העיקרי12סעיפים    .3

 :דן בשני נושאים עיקריים. א12עיף ס

 ה/ה שנשא/דנו בתנאים ואופן תשלום מענק הנישואין לאלמן' ד -ו' ב', אסעיפים קטנים  

 .ה שפקעו נישואיהם/דן בתנאים לחידוש התגמול החודשי לאלמן' סעיף קטן  ג

ה של נפגע פעולות /כל אלמן 1.3.2010א היא שהחל מיום  12המשמעות של ביטול סעיף 
 .שולמות איבה זכאים לחידוש תשלום התגמול החודשי וההטבות המ

 
  בוטל  לחוק העיקרי 13ף סעי .4

 דן בגובה התגמולים ששולמו עד כה בעד יתומים של אלמנה שנשא 13סעף   
 

הוא ביטול גובה התגמולים בעד יתומים של אלמנה שנשאה  13המשמעות של ביטול סעיף 
 .כפי ששולם עד כה

 
 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה תגמולים ושיקום ב13סעיף  .5
 
  יבוא (" א)13התגמול המגיע בעד היתום לפי סעיף "במקום , (1)סקה בפ 

  מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת  116.3%"           
   ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות  המנהלישל הדירוג  15משכורתו היא            
 ;"בן משפחה           

ה /יתום אחד הסמוך לשולחנו לתשלום בעדהחדש התגמול תוספת  המשמעות קביעת גובה
 ה/ה שנשא/של אלמן

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

 
 ה של /כל יתום נוסף הסמוך לשולחנו התגמול לתשלום בעד תוספת  המשמעות קביעת גובה

 . ה/ה שנשא/אלמן
 

 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה תגמולים ושיקום 30סעיף  .6
  ;יימחקו –" ,13"המילים , (א)בסעיף קטן  .1
  ;יימחקו –" 13או "המילים , (ג)בסעיף קטן  .2
 ;("1)ב13"יבוא (" 1()א)13"במקום , (1)בפסקה  –( ה)בסעיף קטן  .3

  (".2)ב13"יבוא (" ב)13"במקום , (2)בפסקה         
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  עדכון האפשרות מתן אמצעי שיקום הקבועים בחוק גם לאלמנה שנשאה והמשמעות היא      
 גובה התגמול המשולם לאלמנה שנשאה      
 
   קבע כיבתיקון החוק נ תקנות לעניין ניכוי מענק נישואין .7

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

 
 . בשלב זה טרם נקבעו תקנות 

וקיזוז מענק הנישואין . 1.3.2010 -המשמעות היא כי התגמולים וההטבות ישולמו החל מ
 .יבוצע בהתאם לתקנות שיותקנו

 תחולת החוק .8
  1.3.2010 -החל מה /ה שנשא/אלמןהחוק חל על כל מי שמוגדר כ

 
 .ם אינו רטרואקטיביחידוש התשלו !שים לב

 .חידוש התשלום כולל תגמולים והטבות             
 .חידוש התשלום מותנה בהגשת טופס בקשה             

 
 חזרה

 

 רשימת תפוצה

 , מנהלי תחום גמלאות, מנהלי סניפי משנה, מנהלי סניפים, ל גמלאות"סמנכ :לידיעה
 .פקידי שיקום, מפקחות שיקום, נהלי תחום השיקוםמ, ת אגף שיקוםמנהל           

                            א"ע ונפ"רכזים ופקידי תביעות נ, ע"א ונ"מנהלי מחלקות נפ :לביצוע

 חזרה

 

 

 בברכה
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 1 נספח

 פינת ירמיהו -רחוב הצבי 
-02 :טלפון              

6463223 

-02 :פקס              

5382417 
 13וייצמן  '  שד    :המען למכתבים

 91919ירושלים 
 :תאריך                                                                                              

 לכבוד
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 

 
 .נ.ג.א
 

 ( תגמולים ושיקום)לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה  03תיקון : הנדון
 

לחוק  30'  חוק מס התקבל בכנסת  תיקון 23.11.2002הריני להודיעכם כי ביום 
אף אם " הדן בתשלום תגמול חדשי לאלמנה ,  משפחות החיילים שנספו במערכה

 " .היא נישאה לאחר 
 

על פי החוק הינך  ךותימצות זכויבדוק זכאותך לתגמולים ולעל מנת שנוכל ל
כתובת מלאה , חשבון בנק  :ם אישיים שלךלמלא טופס לרישום פרטי ת/מתבקש

 . ומספר טלפון
 

לצרף אישור מהבנק על בעלות בחשבון או לחילופין המחאה יש , ב הטופס "רצ
 .מבוטלת

 
 בהקדם לכתובת  את הטופס המלא יש להחזיר

 
 המוסד לביטוח לאומי 

 בה אגף נפגעי פעולות אי
 13וייצמן ' רח

 ירושלים
 

 .לא נוכל לבדוק זכאותךוצירוף הנספחים ללא מילוי טופס זה , לידיעתך
 

 ,בכבוד רב
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 2נספח 

 

 
 אגף נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי :אל

 
חוק משפחות חיילים שנספו על פי ה /ה שנשא/הטבות לאלמןתגמולים ובקשה לתשלום 

 במערכה
 
 

 : ה/ה שנשא/הטבות לאלמןת תשלום תגמולים ו/טופס זה תובעאני החתום על 
 
 

 :החללפרטי  .א
 מספר זהות שם פרטי שם משפחה

  |    |    |    |    |    |    |    
|   

 תאריך פטירה
 

 
 

 :פרטי מגיש התביעה .ב
 מספר זהות  שם פרטי שם משפחה

   |    |    |    |    |    |    |    
|   

 תאריך נישואין
 

 תאריך לידה

 
 
 :כתובת .ג
 

 כתובת
 מגורים

 

 רחוב
 

 מיקוד יישוב דירה כניסה מספר

 מספר 
 טלפון

 
  |    |    |    |    |    |    |    

|   1 

 טלפון 
 נייד

 
   |    |    |    |    |    |    |    |   5   |   

1 
 
 

 :פרטי חשבון הבנק .ד
 שם בעלי החשבון

 
פר מס שם הסניף ם הבנקש

 הסניף
 מספר החשבון
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או מיופי /אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפים לחשבון ו
 .ולדאוג להחתימם על טופס עדכון החשבון, כוח בחשבון

אני מסכים שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפים לחשבון 
 .ופת הזכאות לגמלה ובין אחריהבין במהלך תק, ומיופי הכוח מעת לעת

אם , אני מסכים שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך החשבון
וכן ימסור למוסד את פרטי , או שלא כדין, המוסד יפקיד לחשבון תשלום כלשהו בטעות

מתחייבים להשתמש בכספי הגמלה , אנו השותפים לחשבון. מושכי התשלומים כאמור
 .עבור מקבל הגמלה, לחשבון שיופקדו

 
X____________________________                                                                                                                     

 מקבלחתימת ה       
   

X_____________________________ 
 לחשבוןהשותפים  חתימות      

 
 

 ______________________         הגמלה _________________   תאריך 
 

 
 

 המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על בעלות בחשבון: לתביעה יש לצרף
 
 

 :הצהרת המודיע
ידוע לי כי מתן פרטים . אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שנמסרו על ידי בהודעה זו נכונים

 .עבירה על החוקלא נכונים או העלמת נתונים מהווים 
אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי נוסף ואחר שיחול באחד הפרטים 

 .יום ממועד השינוי 30ל בתוך "הנ

 
 

 

 


