
* תשכ"ח1968 מס'8), (תיקון (גימלאות) המדינה שירות חוק

15 סעיף תיקון (להלן 1 (גימלאות)'תשט"ו1955 המדינה שירות לחוק 15 בסעיף האמור (א) .1
יבוא: ואחריו "גא)'/ יסומן העיקרי)' החוק

הגיעה אם לקצבה לצאת גם רשאית כגננת המועסקת עובדת "(ב)
". כגננת שנים עשר ששירתה לאחר ושבע חמישים לגיל

חמישים לקצבה בצאתה לה שמלאו מי על אלא בשנת1968 יחול לא זה סעיף (ב)
שתקבע ובמועד שנת1968 תום לפני עוד כי להכריז רשאית הממשלה אולם שנים; ותשע
חמישים או שנים ושמונה חמישים לקצבה בצאתה לה שמלאו מי על גם הסעיף יחול בהכרזה

בהכרזה, שייקבע כפי הכל שנים, ושבע

16 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי' לחוק 16 .בסעיף 2

בבל 57 גיל במקומו יבוא '60 בגיל מדובר זה שבסעיף מקופ "(ה)
". כגננת שירות שנות עשר לאחר לקצבה גננת יציאת של מקרה

17א סעיף "כלתיקון במקום הראשונה' בשורה (א)' קטן בסעיף העיקרי' לחוק 17א בסעיף .(א) 3
נכות". "כל יבוא זכות"

. העיקרי לחוק 17א סעיף של תחילתו ביום היא זה סעיף של תחילתו (ב)

18 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי' לחוק 18 בסעיף . 4

בכל 57 גיל במקומו יבוא '60 בגיל מדובר זה שבסעיף מקום "(ד)
". גננת פרישת של מקרה

40 סעיף במליםתיקון המסתיימת הרישה במקום (ב)' קטן כסעיף העיקרי' לחוק 40 בסעיף .(א) 5
יבוא: "60 לגיל יגיע שבו "היום

 פרישה קצבת תשולם (א)' קטן בסעיף האמור אף "על

שהגיע ולפני (1) (א) 15 סעיף לפי לקצבה שיצא לעובד (1)
;60 לגיל יגיע שבו היום אחרי המתחיל מהחודש  60 לגיל

לפני (1) (א) 15 סעיף לפי לקצבה שיצאה לגננת ואילו (2)
מהחודש  כגננת שירות שנות עשר ולאחר 57 לגיל שהגיעה

."; 57 לגיל תגיע שבו היום אחרי המתחיל

של פרסומו מיום לקצבה שתצא גננת על יחול העיקרי לחוק (2) (ב) 40 סעיף (ב)
ואילך. זה חוק

, תשכ"ז ,730 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1968 בפברואר 6) תשכ"ח בשבט ז' ביום בכנסת נתקבל .
. 152 עמ'

;290 עמי ,120 ,עמי תשכ"ה ;64 עמ' תשכ"ד, ;59 עמ' תשכ"ג, ;173 עמי ,51 עמ' תשכ"א, ;135 עמ' תשט"ו, ס"ח 1
176. עמ' , תשכ"ז



חוק "יחול במלים המתחילה הסיפה במקום גא), קטן בסעיף העיקרי' לחוק בסעיף64 .6
יבוא: המותנה" אף על שאיריו ועל עליו זה

 זה לפי המותנה' אף על שאיריו ועל עליו זה חוק "יחול
עשר אחרי 55 לגיל הגיע אם  בסוהר או בשוטר 0)

שירות; שנות
 שנה עשרה חמש שירתה טרם לגיל55 שהגיעה בגננת (2)

כגננת? שנים עשר ששירתה לאחר לגיל57 הגיעה אם
שנות עשר אחר 60 לגיל הגיע אם  אחר עובד בכל (3)
שירות." שנות עשרה חמש אחרי לגיל55 הגיע אם או שירות

64 סעיף תיקון

אשכול לוי
הממשלה ראש

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

האוצר שר מקום ממלא




