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10 סעיף .תיקון 1(להלן תשי"ד1954 (גימלאות)/ לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק בסעיף10 .1
זו: הגדרה תבוא הקובעת" "המשכורת של ההגדרה במקום העיקרי)' החוק

הקבועות, התוספות לרבות המשכורת,  פלוני בזמן פלוני אדם לגבי הקובעת" ""המשכורת
לפלוני שהיתה כדרגה שדרגתו לחייל זמן, אותו לפגי הסמוך הקובע ביום המגיעה'
לתפקיד מינוי מהשירות, פרישתו ערב לאדם, היה אם אולם מהשירות; פרישתו ערב

י הצמודה הדרגה פי על הקובעת משכורתו תיחשב דרגתה על העולה דרגה לו שצמודה
האדם." של דרגתו פי על ולא תפקיד לאותו

12 סעיף מיתיקון "או יבוא הרמטכ"ל" הוראות "לפי אחרי /(4) בפסקה העיקרי, לחוק 12 בסעיף . 2

לכך". ידיו על שהוסמך
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עשר לפחות קבע בשירות שירת "אם אחרי (א)' קטן בסעיף העיקרי' לחוק 13 בסעיף . 3

."16 סעיף מכוח לקיצבה הוצא אם "או יבוא שנים"

13 סעיף תיקון

בו שלקה לאחר קבע משירות שפוטר "מי ,במקום (4) בפסקה העיקרי' לחוק 14 בסעיף , 4

כמשמעותה נכות' מחמת קבע משירות שפוטר "מי יבוא הנכים" בחוק כמשמעותה בנכות
שירות". באותו בה שלקה הנכים' בחוק

14 סעיף תיקון

(א). קטן לסעיף "(א)" והסימן (ב) קטן סעיף יימחקו העיקרי לחוק 16 בסעיף . 516 סעיף תיקון

"לגימלה". יבוא "לקיצבה" במקום העיקרי' לחוק 20 לסעיף בסיפה . 620 סעיף תיקון

זה: קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף אחרי העיקרי' לחוק 23 בסעיף . 7

זה, סעיף לפי לקיצבה הזכאית חייל של אלמנתו נישאה "(א1)
עצמו' ברשות עומד אינו עוד כל חייל' אותו של יתום כל מקיצבת ינוכה
אף על יותר' הקטן הסכום לפי הכל התגמולים, מחצית או קיצבתו שליש

". (א) קטן בסעיף האמור

23 סעיף תיקון

זו: פסקה תבוא (2) פסקה אחרי העיקרי' לחוק 31 בסעיף . 8

תשולם  23 סעיף לפי שאיר לקיצבת הזכאית אלמנה (3)"
שבשני הגדול בסכום קיצבה '(2) בפסקה האמור אף על  לה

אלה:

שלפיה הקובעת' המשכורת עודפת שבו הסכום נא)
מקופת האלמנה של הכנסתה על הקיצבה, את לחשב יש
לאלמנה מגיעה שהיתה מהקיצבה יותר לא אך הציבור

זה; סעיף הוראות אלמלא

לאלמנה מגיעה שהיתה מהקיצבה שלישים שני נב)
". זה סעיף הוראות אלמלא

31 סעיף תיקון

בתקנות" שנקבע זמן "תוך המלים יימחקו (א) קטן בסעיף העיקרי' לחוק 52 בסעיף , 9
מוסד". מאותו פרישתו לרגל שרכש זכות או תשלום כל עם "בהתחשב והמלים

52 סעיף תיקון

זה: סעיף יבוא העיקרי לחוק 54 סעיף במקום . 1054 סעיף החלפת

החלטת "דין
הרמטכ"ל

של זה' חוק לפי החלטה דין יהיה ו38 '37 '36 '35 הסעיפים לענין .54
האמור וכל הממונה החלטת כדין ידיו' על שהוסמך מי של או הרמטכ"ל
או ברמטכ"ל מדובר כאילו זה לענין ייקרא הממונה לגבי אלה בסעיפים

". ידיו על שהוסמך במי

החוק של תחילתו מיום היא זה לחוק ו6 1 שבסעיפים התיקונים של תחילתם (א) . 11

העיקרי.

באוגוסט 9) תשי"ז באב י"ב מיום היא זה לחוק 4 שבסעיף התיקון של תחילתו (ב)
באוגוסט 8) תשי"ז באב י"א עד העיקרי החוק של תחילתו שמיום התקופה שלגבי אלא ;(1957

כך: בה נאמר כאילו תקופה' באותה כנוסחו '14 לסעיף (3) פסקה את יראו (1957

בחוק כמשמעותה נכות' מחמת מהשירות שפוטר מי (3)"
חמישים היא זו נכותו דרגת אם שירות באותו בה שלקה הנכים'

". יותר או אחוז

תוקף תחילת
מעבר והוראות



לאדם שהוקנו בזכויות פוגע איבו זה לסעיף (ב) קטן בסעיף וכן 4 בסעיף האמור (ג)
ברשומות. זה חוק פרסום לפני הממונה החלטת פי על

לתקנות תוקף ושהיומתן העיקרי לחוק 52 סעיף מכוח ברשומות זה חוק פרסום לפני שהותקנו תקנות ,12
הותקנו כאילו אותן יראו שעה, אותה בתקפו זה לחוק 9 סעיף היה אילו כדין מותקנות

התקנתן. ביום כדין

ןצבי ב יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בןגוריון דוד


