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יבוא: העיקרי). החוק

לקצבה "יציאה
מרצון

; בא בסופו כאילו ייקרא סעיף17 72א.
שנים, וחמש עשרים ששירת לאחר  שוטר הוא אם (4)"
לגיל הגיע ואם במשטרה' שנה עשרה מחמש פחות לא מהן
לפרישתו.'* הסכים המשטרה של הכללי והמפקח חמישים

77 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 77 סעיף במקום . 2
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נוסף "מענק
לקצבה

בו: נאמר כאילו ייקרא 22 סעיף . 77

לקצבה פיטוריו עקב זכאי והוא מהשירות שפוטר שוטר (א) .22"
על הורה המשטרה של הכללי שהמפקח שוטר וכן זה' חוק לפי
מענק הקצבה, על נוסף לו' ישולם '73 סעיף לפי לקצבה יציאתו
במספר כפול השנתית משכורתו של וארבעה העשרים לחלק השווה
השנתית. משכורתו על יעלה לא שהמענק ובלבד שירותו, שנות
את ממנו לשלול היה ניתן שבהן בנסיבות שוטר פוטר (ב)
זו' בסמכות השתמשו לא אך (ב)' 76 סעיף מכוח לגימלה זכותו
להחליט המשטרה' שר באישור המשטרה' של הכללי המפקח רשאי

מקצתו. או כולו זה' סעיף לפי המענק לו ישולם שלא
'(4) בסעיף17 המתוארות בנסיבות לקצבה שיצא שוטר גג)
השווה מהסכום להלן כאמור באחוזים מענק' לקצבה נוסף לו ישולם
שנות כמספר כפול השנתית משכורתו של וארבעה העשרים לחלק

יותר: הקטן לפי הכל השנתית' למשכורתו או שירותו
;15% שנים 51 בן הפרישה בשעת היה (1)
;30% שנים 52 בן שעה אותה הלה (2)
;50% שנים 53 כן שעה אותה היה (3)
;75% שנים 54 בן שעה אותה היה (4)

."100%  יותר או 55שנים בן שעה אותה היה (5)

ו78ב 78א
יבוא: העיקרי לחוק 78 סעיף אחרי . 3

ומשכורת בא:"קצבה כסופו כאילו ייקרא סעיף35(א) 78א.
אותו המזכות בנסיבות כשוטר משירות שפרש מי (3)"
הכוללת והכנסתו במשטרה' לשירות חזר לא פרישה' בקצבת
האמור אף על לו' תשולם הקובעת' המשכורת על עולה
או הרגילה מקצבתו שלישים שני בשיעור קצבה ,(1) בפסקה
עודפת שבו מהסכום שליש כניכוי הרגילה הקצבה בשיעור
הסכום לפי הכל הקובעת, משכורתו על הכוללת ההכנסה
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ו

הקובעת. משכורתו על הכוללת ההכנסה עלתה לא יותר; הגבוה
זו; פסקה מכוח קצבתו תופחת לא

הוראות אילולא מגיעה שהיתה קצבה  רגילה" "קצבה
זה; סעיף

הקצבה בצירוף הקיימת המשכורת  כוללת" "הכנסה
הרגילה.'*

י .

התחלה דחיית
הקצבה תשלום של

בא: בסופו כאילו ייקרא 46 סעיף 78ב.
לגיל שהגיע לפני (4)17 סעיף לפי לקצבה שיצא עובד "(ג)
(א)' קטן בסעיף האמור אף על פרישה, קצבת לו תשולם וחמש. חמישים
אם אולם וחמש; חמישים לגיל יגיע שבו היום אחרי המתחיל מהחודש
מחוץ מחייתו בדי להשתכר מסיגל הוא אין כי הרפואית הועדה קבעה
העילה נולדה שבו היום אחרי המתחיל מהחודש הקצבה תשולם  לשירות
מהחודש  מכן לאחר התחיל כאמור להשתכר איכשרו ואם לקצבה,

האמור." איכשרו תחילת יום אחרי המתחיל

 העיקרי לחוק 79 בסעיף . סעיף4 תיקון
(1)

(2)

יבוא: בסוסו (א), קטן בסעיף
ארץישראל; ממשלת של כשוטר פעיל שירות (4)"
;". ארץישראל ממשלת בנוטרות מלא שירות (5)

יבוא: קטן(כ) סעיף במקום
באייר י"א לפני ישראל במשטרת לשירות שנתקבל מי "(ב)
של הכללי המפקח בו שהכיר בתפקיד בה' ושירת במאי1058) תשי"ח(1
שירותו תקופת על יוסיפו שניםלפחות* חמש משטרתי, כתפקיד המשטרה
כקשה שהגיש ובלבד הבטחוני שירותו תקופת את זה חוק לענין במדינה
של הכללי למפקח בכתב, הוכחות בליווי הבטחוני, בשירותו להכיר

בתקנות." לכך שנקבע למועד עד לכך. שמינה למי או המשטרה

יבוא; העיקרי לחוק 79 סעיף אחרי . סעיף5 הוספת
ו79ב 79א

חובה דיןשירות
;

שירותו תקופת בחשבון תבוא כשוטר, מהשירות שפרש מי (א) 79א.
במשטרה שירת אפ לשירותו, שקדמה החובה שירות תקופת זה חוק לענין
כשוטר השירות תחילת לבין החובה שירות סיום ובין לפחות שנים עשר

אחת. משנה יותר עבר לא

לישראל בצבאהגנה שירות  חובה" "שירות זה, בסעיף (ב)
שירות לחוק הרביעי הפרק לפי קבעושלא לשירות התחייבות פי על שלא

משולב)2. נוסח תשי"ט1959 בטחון,

מוגדלת כאמורקצבה חובה שירות תקופת כלולה שירותו תקופת שבחשבון מי 79ב.
בסעיף האמור אף על תשולםלו* לקצבתפרישה* זכאי והוא 79א בסעיף
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ממשכורתו על70% תעלה אם גם שירותו שנות כל לפי קצבה (א). 20
מאות השש לחלק השווה בסכום זה שיסור על תעלה שלא ובלבד הקובעת

". כאמור החובה שירות של החדשים במספר כפוי1 הקובעת ממשכורתו

לשאיריו או מהשירות פרש תחילתו שלטני למי המגיעות הקצבאות על נם יחול זה חוק .6
תחילתו. שלאחר לחודש האחד עם המתחילה התקופה בעד

קציר אפרים
המדינה נשיא

ן י ב ר יצחק
הממשלה ראש

רבינוביץ יהושע


