
*1987 התשמ"ז ,(25 מס' (תיקון (גמלאות) המדינה שירות חוק

22א סעיף החוקביטול  (להלן 1 התש"ל1970 משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות בחוק .1
בטל.  22א סעיף העיקרי),

25 סעיף "63ב".תיקון יבוא "22א" במקום העיקרי, לחוק (3) 25 בסעיף .2

35 סעיף והבטחון"תיקון המודיעין בשירותי "עובד במקום העיקרי, לחוק (א) (2) (א) 35 בסעיף .3

63א". בסעיף כמשמעותו הבטחון שירותי "עובד יבוא

נ ג' סרק :הוספת יבוא העיקרי לחוק 63 סעיף אחרי .4

הבטחון שירותי עובדי בענין מיוחדות הוראות : ג'1 "פרק

הגדרות זה בפרק 63א.

למודיעין המוסד או הכללי הבטחון שירות  הבטחון" "שירותי
; מיוחדים ולתפקידים

; הבטחון בשירותי המדינה עובד  הבטחון" שירותי "עובד

בשירותי הבטחון שירותי עובד של שירות  הבטחון" בשירותי "שירות
הבטחון.

נוסף מענק
לעובר לקצבה

הבטחון שירותי

לסי ,(4) או (3) ,(2) 15 סעיף לפי פרישה לקצבת לזכאי (א) 63ב.
לפני בתכוף הבטחון שירותי עובד שהיה ,18 סעיף לפי או (1) 17 סעיף
לחלק השווה מענק לקצבה, בנוסף ישולם, לקצבה, אותו המזכה פרישתו
שירותו, שנות במספר כפול השנתית משכורתו של וארבעה העשרים
יחול. לא 22 וסעיף השנתית משכורתו על יעלה לא שהמענק ובלבד

הדין בית החלטת פי על (א) קטן בסעיף כאמור אדם פוטר (ב)
זכאי שאינו להחליט הדין בית רשאי לשירות, שנפסל בלי למשמעת

מקצתו. או כולו למענק,

שירות דין
חובה

בחשבון תובא הבטחון, שירותי כעובד מהשירות שפרש מי (א) 63ג.
לשירותו, שקדמה החובה שירות תקופת זה, חוק לענין שירותו תקופת

לפחות. שנים עשר הבטחון בשירותי שירת אם

(ב). 79א בסעיף כמשמעותו  חובה" "שירות זה, בסעיף (ב)

חובה שירות תקופת כלולה שירותו תקופת שבחשבון מי (ג)
אף על לו, תשולם פרישה, לקצבת זכאי והוא (א) קטן בסעיף כאמור
על תעלה אם גם שירותו שנות כל לפי קצבה (א), 20 בסעיף האמור
השווה בסכום זה שיעור על תעלה שלא ובלבד הקובעת ממשכורתו 70%
שירות של החדשים במספר כפול הקובעת ממשכורתו מאות השש לחלק

כאמור. החובה

, 1820 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1987 ביוני 10) התשמ"ז בסיון י"ג ביום בכנסת נתקבל ♦
. 184 .עמ' התשמ"ז,

.184 עמ' התשמ"ו, ;65 עמ' התש"ל, ס"ח 1



קצבת שיעור
הפרישה

 כאילו הכמהין שירותי עובד לגבי ייקרא 20 סעיף 63ד.

כמשמעותו "בין בא בכה" "כשהוא אחרי (ג), קטן בסעיף (1)
הנכים", בחוק כמשמעותו ובין זה בחוק

: בא בסופו (2)

בשל פרישה לקצבת הזכאי הבטחון שירותי עובד "(ד)
בה שלקה הנכים, בחוק כמשמעותה נכות, מחמת פיטוריו
שלושים היא נכותו ודרגת הבטחון בשירותי בשירות
באחת לבחור בידו הברירה יותר, או אחוזים וחמשה

: מאלה

; (א) קטן סעיף לפי קצבה (1)

ממשכורתו אחוזים וחמשה עשרים של קצבה (2)
; הקובעת

ששים היא נכותו שדרגת כאמור זכאי שלגבי ובלבד
לו המגיעים התגמולים עם ביחד קצבתו יותר, או אחוזים
ממשכורתו אחוזים מחמשים יפחתו לא הנכים חוק לפי

הקובעת."

ותגמול :גמלה בא בסופו כאילו הבטחון שירותי עובד לגבי ייקרא (ג) 34 סעיף 63ה.

זכאי שהוא או (2) (ד) 20 סעיף לפי בקצבה שבחר מי "אולם
לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק 23 סעיף לפי לקצבה
חוק  (להלן התשמ"ה21985 משולב], [נוסח (גמלאות)
התגמולים מלוא את לקבל רשאי יהיה בצה"ל), הקבע שירות
כהכנסה זר קצבה רואים ואין אלה סעיפים לפי לקצבה בנוסף

השיקום." חוקי לענין

נכות כרישה,דין כאילו הבטחון שירותי עובד לגבי ייקרא 61 סעיף 63ו.
הנכים". בחוק כמשמעותה נכות "לרבות בא נכותו" "דרגת אחרי

נכה בתיאומיםדין הבטחון, שירותי עובד על יחול הנכים חוק (א) 63ז.
זה. סרק הוראות וביתר (ב) קטן בסעיף שנקבעו ובשינויים

בו שמדובר הנכים בחוק מקום כל (א), קטן סעיף לענין (ב)
לשירות התחייבות פי על לישראל בצבאהגנה המשרת בחייל בחייל,
שירותי בעובד מדובר כאילו ייקרא צבאי, בשירות או בשירות קבע,

הענין. לפי הכל הבטחון, בשירותי בשירות או הבטחון

משפחת דין
נספה

הבטחון שירותי עובד על יחול החיילים משפחות חוק (א) 63ח.
בתיאומים שנפטר, הבטחון שירותי עובד של משפחתו בני ועל שנפטר

זה. פרק הוראות וביתר (ב) קטן בסעיף שנקבעו ובשינויים

החיילים משפחות בחוק מקום כל (א), קטן סעיף לענין (ב)
מדובר כאילו ייקרא צבאי, בשירות או בשירות בחייל, בו שמדובר
העניו. לפי הכל הבטחון, בשירותי בשירות או הבטחון שירותי בעובד

.88 עמ' , התשמ"ז ; 142 עמ' התשמ"ה, ס"ח 2



החייליםאזכורים משפחות בחוק או הנכים בחוק מדובר שבו חיקוק כל 63ט.
ו63ח. 63ז בסעיפים גם בו מדובר כאילו ייקרא

יתר פטור,זכויות יתר, זכות להעניק סמכות הנותן או המעניק חיקוק כל . 63י

זכות או עדיפות או דין פי על המוטלת מחובה חלקי או מלא שחרור
משפחה לבן או הנכים בחוק כמשמעותו נכה לחייל הניתנים אחרת,
אותו רואים החיילים, משפחות בחוק כמשמעותו שנספה חייל של
הבטחון שירותי לעובד גם אותם להעניק סמכות כנותן או כמעניק

שנספה. הבטחון שירותי עובד של משפחה לבן או נכה שהוא

שנעדר הצבאיתעובד הרשות החיילים, משפחות לחוק 3 סעיף לענין 63יא.
האוצר ששר מי תהיה שנעדר הבטחון שירותי עובד לגבי המוסמכת,

זה. סעיף לענין מינהו

ישאירים הבטחון,קצבה בשירותי שירותו בזמן שנפטר הבטחון שירותי עובד 63יב.
החיילים, משפחות חוק לפי לתגמולים פטירתו מחמת זכאים ושאיריו
(ה) ו32 29 ,28 ,27 ,26 23א, ,23 סעיפים הוראות השאירים על יחולו

הענין." לפי המחוייבים בתיאומים בצה"ל, הקבע שירות לחוק

79א סעיף :תיקון יבוא (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 79א בסעיף . 5

זה חוק לענין שירותו תקופת בחשבון תובא כשוטר, מהשירות שפרש מי "(א)
לפחות." שנים עשר במשטרה שירת אם לשירותו, שקדמה החובה שירות תקופת

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

 התשכ"ח31968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .6

המשטרה בחוק כמשמעותו שוטר "למעט במקום ,(1) (א) 31 בסעיף (1)
הסוהר בתי שירות בחוק כמשמעותו וסוהר התשט"ו1955, ונספים), (נכים
בחוק כמשמעותו שוטר "למעט יבוא התש"ך1960" ונספים), (נכים
שירות בחוק כמשמעותו סוהר התשמ"א41981, ונספים), (נכים המשטרה
הבטחון שירותי עובד וכן ,5 התשמ"א1981 ונספים), (נכים הסוהר בתי
משולב], ונוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק 63א בסעיף כמשמעותו

; התש"ל1970"

 145 בסעיף (2)

התשט"ו ונספים), (נכים המשטרה "חוק במקום (א), קטן בסעיף (א)
התש"ך1960" ונספים), (נכים הסוהר בתי שירות חוק או ,1955 
שירות חוק התשמ"א1981, ונספים), (נכים המשטרה "חוק יבוא
ו63ח 63ז סעיפים או התשמ"א1981, ונספים), (נכים הסוהר בתי

; התש"ל1970" משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק

: יבוא (3) פסקה אחרי (ג), קטן בסעיף (ב)

[נוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק ו63ח 63ז סעיפים (4)''
. " ; התש"ל1970 משולב],

. 108 עמ' התשכ"ח, ס''ח 3
163. עמ' התשמ"א, ס"ח 4
165. עמ' התשמ"א, ס"ח 5



: יבוא (3) פסקה אחרי (א), 108 בסעיף (3)

(גמלאות) המדינה שירות לחוק ו63ח 63ז סעיפים לפי תגמולים (4)"
התש"ל1970". משולב], [נוסח

התחילה). יום  (להלן פרסומו שלאחר בחודש ב1 זה חוק של תחילתו תחילה7.

בשינויים יחולו, זה, בחוק שהוספו העיקרי, לחוק 63יב עד 63ד סעיפים (א) .8

בחוק כאמור נכה נעשה התחילה יום שלפני הבטחון שירותי עובד לגבי גם המחוייבים,
תגמול, זה חוק לפי יינתנו לא ואולם החיילים, משפחות בחוק כאמור נספה או הנכים
ליום שקדמה התקופה בעד תגמול)  זה (בסעיף אחרת הנאה טובת או מענק הענקה,

התחילה.

מיום חדשים ששה תוך תוגש (א), קטן סעיף הוראות מכוח לתגמול תביעה (ב)
משפחות חוק לפי או הנכים חוק לפי להגישה הזכות התיישנה כבר אם אף התחילה,

החיילים*

אותו עקב זכאי והוא (א), קטן סעיף הוראות מכוח לתגמול זכאי שנעשה מי (ג)
ששה תום עד מהם באחד לבחור בידו הברירה הלאומי, הביטוח חוק לפי לגמלה מאורע

כאמור. לתגמול זכאי נעשה כי לו הודע שבו מהיום חדשים

תחולה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה


