
(תיקון)' (גימלאות) לישראל בצבאהגנה הקבע שירות חוק
* תשי"ז~1957

תשי"ד11954 (גימלאות), לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק 13 סעיף במקום . 1

זה: סעיף יבוא העיקרי), החוק  (להלן
13 סעיף החלפת

חובה שירות שירות"דין תקופת זה חוק לצורך תובא זה, בחוק האמור אף על (א) .13
לפחות קבע בשירות שירת אם חייל, של השירות תקופת בחשבון החובה
לא הקבע שירות תהילת לבין החובה שירות תקופת סיום ובין שנים עשר

אחת. משנה יותר עברה

התחיי פי על שלא צבאי שירות  חובה" "שירות זה בסעיף (ב)
בטחון, שירות לחוק 7 סעיף פי על שירות למעט אך קבע, לשירות בות

".2 תש"ט1949

זה: סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף16 במקום . סעיף216 החלפת

לקיצבה "יציאה
החלטת לפי
הרמטכ"ל

לגיל והגיעי לפחות שנים שמונה קבע בשירות ששירת חייל (א) . 16
לקיצבה, יציאתו על להורות הרמטכ"ל רשאי ,40

והרמטכ"ל שנים מעשר פחות קבע בשירות ששירת חייל (ב)
קביעת לצורך יראוהו (א), קטן בסעיף כאמור לקיצבה יציאתו על הורה

שנים." עשר שירת כאילו זה חוק לענין זכויותיו

וכן (3)14" המלים יבואו "(2) 11 סעיף "לפי המלים אחרי העיקרי, לחוק בסעיף18 . 3

לגיל60". שעה אותה הגיע ושטרם סעיף16 לפי לקיצבה יציאתו על הורה שהרמטכ"ל חייל
סעיף18 תיקון

תשי"ז, '319 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1957 ביולי 31) תשי"ז באב ג' ביום בכנסת נתקבל *
.346 עמ'

.179 עמ' תשי"ד' .163 ס"ח 1
.271 עמ' תש"ט, '25 2ס"ח



סעיף18א זה:הוספת סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף18 אחרי .4
בטחוני ובחשבון"שירות פרישה לקיצבת וזכאי קבע משירות שפרש מי (א) 18א.

תקופת בעד לו תשולם בטחוני, שירות תקופת כלולה שירותו תקופת
אילו לו מגיע שהיה לשיעור השווה בשיעור קיצבה הבטחוני שירותו

קבע. שירות תקופת זאת היתה

צבא הקמת לפני שירת שאדם שירות  בטחוני" "שירות (ב)
רשות ידי על והוכר בטחוני כשירות בתקנות נקבע והוא לישראל' הגנה

התקנות." לפי לכך שנקבעה

סעיף19 זה:החלפת סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף19 במקום . 5

מוגדלת קיצבה"קיצבה להם תשולם להלן המנויים פרישה לקיצבת הזכאים (א) .19

(א): 17 בסעיף האמור אף על בצדם, כמפורש מוגדלת

חובה שירות תקופת כלולה שירותו תקופת שבחשבון מי (1)
שירותו שנות כל לפי קיצבה לו תשולם ,13 בסעיף כאמור
ובלבד הקובעת, ממשכורתו שלישים שני על תעלה אם גם
מאות השש לחלק השווה בסכום זה שיעור על תעלה שלא
החובה שירות של החדשים במספר כפול הקובעת ממשכורתו

כאמור;
והתחיל לפחות חדשים 24 בטחוני בשירות ששירת מי (2)

קבע, משירות ופוטר המעבר בתקופת קבע בשירות לשרת
ממשכורתו מ30% מקרה בשום פחותה קיצבתו תהיה לא
פחותה תהיה ולא מ55, שלמטה בגיל פוטר אם  הקובעת

ומעלה. בגיל55 פוטר אם  ממנה מ40%

ביוני1949) 1) תש"ט בסיון ד' שבין המעבר"התקופה "תקופת (ב)
". במאי1950) 31) תש"י בסיון ט"ו ובין

84א סעיף זה:הוספת סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף34 אחרי . 6

"הגדרות ו18א 16, 13 הסעיפים לענין 34א.

זה; חוק לפי זכות המקנה אחר שירות וכל קבע שירות  "שירות"

קבע." לשירות התחייבות פי על צבאי שירות  קבע" "שירות

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בןגוריון דוד
הבטחון שר


