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34 סעיף משולב],תיקון [נוסח (גימלאות) לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק 34 בסעיף .1
 העיקרי) החוק  (להלן התשמ"ה11985

זה"; בסעיף המפורטים ובתנאים בנסיגות "אלא יבוא: בסופו (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

התשמ"ח, ,1887 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1989 בפברואר 13) התשמ"ט א' כאדר ח' ביום בכנסת נתקבל *
.217 עמ'
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אלה: שניים בו שנתקיימו חייל "(ד)

לפחות: שנים 35 היתה בפועל שירותו תקופת (1)

לולא לה זכאי שהיה או המרבי בשיעור פרישה לקיצבת זכאי הוא (2)

למענק זכאים הענין, לפי שאיריו, או הוא יהיו בפטירתו, שירותו נסתיים

על העודפת השירות תקופת בשל מרצון, מהשירות פרש אם אף שחרור,
מזכה שהיתה או המרבי, בשיעור בקיצבה אותו המזכה השירות תקופת
שירות של שנים 35 על או בפטירתו, שירותו נסתיים לולא כך אותו

שביניהן. הארוכה לפי הכל בפועל,

אלה: ארבעה בו שנתקיימו חייל (ה)

55: לגיל שהגיע לאחר מהשירות פרש הוא (1)

לקיצבת או ,(3) או (2) 31(א) סעיף לפי כפל לגימלאות זכאי הוא (2)

לולא להן זכאי היה או ,38 או 37 סעיפים עליהן שחלים בנסיבות פרישה
בפטירתו; שירותו נסתיים

חל אינו זה שחוק ובין עליו חל זה שחוק בין בפועל, שירותו תקופת (3)

ותקופת ,37 סעיף פי על בחשבון מובאת השירות תקופת אך עליו,
שעליה עבודתו תקופת וכן ,38 סעיף עליו שחל אחר מעביד אצל עבודתו
כאמור בה כיוצא לתשלום או לקיצבה אלא זה חוק לפי לקיצבה זכאי איננו
לפחות שנים 35 של לתקופה ביחד מצטרפות ,(3) או 31(א20) כסעיף

,38 או 37 בסעיפים הקבוע בשל המרבי בשיעור לקיצבה זכאי הוא (4)
לולא לה זכאי שהיה או 31(ב), בסעיף האמור בשל או פיהם, על או

בפטירתו. שירותו נסתיים

מהשירות פרש אם אף שחרור, למענק זכאים הענין, לפי שאיריו, או הוא יהיו

בקיצבה אותו המזכות התקופות על העודפת השירות תקופת כשל מרצון,
על או בפטירתו, שירותו נסתיים לולא כך אותו מזכות שהיו או המרבי בשיעור

שביניהן הארוכה לפי הכל ,(3) בפסקה כאמור ועבודה שירות של שנים 35
העודפת). השירות תקופת  (להלן

מופחת בחוק, הוראה או הסכם פי על אם (ה), קטן בסעיף האמור אף על (ו)
שהיתה הקיצבה משיעור בחלק קודם מעביד מטעם המשתלם הקיצבה שיעור
השיעור בדבר ההגבלה אילולא העודפת השירות תקופת בשל לחייל מגיעה

שלגביו העודפת התקופה של חלק אותו בעד שחרור מענק ישולם לא המרבי,
כאמור. הקיצבה הופחתה

 זה בסעיף (ז)

לחייל משתלם שהיה הפרישה קיצבת של המרבי השיעור  מרבי" "שיעור

אחר; למועד הפרישה דחיית ידי על להגדילו עוד ושאין שפרש

 לרבות  בפועל" שירות "תקופת

36 סעיף לפי שירות לתקופת שצורפה מוכר במוסד עבודה תקופת (1)
משולב], [נוסח (גימלאות) המדינה שירות לחוק 83 סעיף לפי או זה לחוק

התש"ל21970;
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לחוק 9 בסעיף האמור מכח בחשבון המובאת משירות העדר תקופת (2)
משולב], [נוסח (גימלאות) המדינה שירות לחוק (4)11 סעיף או זה
[נוסח בטחון שירות חוק לפי סדיר שירות ולמעט , התש"ל1970

התשמ"ו31986". משולב],

אותחוייה (1985 בינואר 1) התשמ"ה בטבת ח' ביום החל מהשירות שפרש מי על יחול זה חוק .2
לאחריו.
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