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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(, )תיקון מס' 33(, 
התשפ"ב-2022

בחוקשירותהקבעבצבא־הגנהלישראל)גימלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-111985עתיקוןסעיף14
)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף14)א(,במקום"ובלבד"יבוא"ולגביחיילזכאיכהגדרתו
בסעיף14ב-בצירוףהשיעוריםממשכורתוהקובעתהמפורטיםבסעיףהאמור,והכול

בלבד"ע

חוקשירותהקבעבצבא־הגנהלישראל)גימלאות(  כללי
]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985)להלן-החוק( 
לחייל התקציבית הפנסיה קצבאות תשלום את מסדיר

הפורשמשירותבצבאההגנהלישראל)להלן-צה"ל(ע

במשךעשרותשניםמשולםבקצבתהפורשיםמשירות
הקבעבצה"לרכיבהמכונה"השלמתתקופותשירות"עעד
כהשולםרכיבזהעלבסיסקביעתהממשלהמשנת1961
)ראוהודעהבדברקביעתתנאיםלהגדלתתקופתהשירות,
)גימלאות(, לישראל הגנה לפיחוקשירותהקבעבצבא
התשי"ד-1954,מיוםט"זבסיווןהתשכ"א)31במאי1961(,
)פורסםבילקוטהפרסומים,התשכ"א,עמ'1383(()להלן-
בהמשך שהתקבלו נוספות והחלטות הממשלה( קביעת
)החלטהמס'חכ/60שלועדתשריםלענייניחברהוכלכלה
)קבינטחברתי־כלכלי(מיוםב'באדרהתשס"ד)24בפברואר
י"ח ביום ממשלה החלטת של תוקף קיבלה אשר )2004
באדרהתשס"ד)11במרס2004(ומספרההוא1656,והחלטה
מס'4142מיוםד'באבהתשס"ה)9באוגוסט2005((,שנקבעו

מכוחושלסעיף18)ב(לחוקע

בשניםהאחרונותהועלוטענותמשפטיותלגביתוקפה
יישומהע ואופן פרשנותה כאמור, הממשלה קביעת של
טענותאלהנבחנובשיחבין־משרדי,ובעקבותיוהתקבלה
החלטת )2021 באוגוסט 22( התשפ"א באלול י"ד ביום
ממשלה)מספר369(שכותרתה"השלמתתקופותשירות
)גמלאות(" לישראל הגנה בצבא הקבע שירות חוק לפי

)להלן-החלטתהממשלה(ע

ההסדר מעל ספק כל להסיר נועד המוצע התיקון
אופיו את ומבטא שנים, עשרות כבר שקיים האמור
הייחודישלהשירותהצבאיואתהסדריהשירותוהפרישה
הסדר קביעת ידי על זאת, בצה"לע הנוהגים הייחודיים
גמלת מחושבת בסיסה שעל התקופה בעניין ייחודי
הפרישהשלמשרתיהקבעעבהתאםלהחלטתהממשלה,
התיקוןקובעמודלפשוט,מידתיוהגוןלחישובהשלמת

תקופותהשירותע

המתווההמוצעמקטיןאתשיעורההשלמההממוצע
ההשלמה שיעור את מצמצם וכן הקיים להסדר ביחס

המרביהאפשריבאופןניכרע

לגביחייליםשיפרשולאחרמועדכניסתהחוקלתוקף,
עלותוהתקציביתשלההסדרצפויהלעמודעלכ־ו1מיליון
שקליםחדשיםבשנה,לעומתהעלותהצפויהשלהמשך
שקלים מיליון כ־20 על העומדת כיום, הקיים ההסדר
חדשיםבשנהעכלומר,המתווהמביאלהתייעלותולחיסכון,
הקייםע להסדר ביחס האקטוארית החבות את ומקטין
השינוייםשנעשוחליםכלפיהעתיד,ועלכןאיןבהםכדי
לשנותאתעלותןשלקצבאותהמשולמתלגמלאיםשפרשו

בעשרותהשניםהאחרונותושאיריהםע

יובהר,למעןהסרספק,כיהוראותהחוק,למעטפרק
ד'1לחוק,ובכללזההתיקוניםהנעשיםבמסגרתהצעת
קבע משרתי של בעניינם עוסקות אינן שלפנינו, החוק
בהסדרהפנסיההצוברתשמוסדרבפרקד'1לחוקובהוראות

שייקבעומכוחוע

כמוכןיובהר,למעןהסרספק,כיאיןבתיקוןהמוצע
כדילהשפיעעלתשלומיהגמלאותבגופיהביטחוןהאחריםע
התשלומיםלפורשיםמגופיביטחוןאלהלאנעשיםמכוח
חוקזה,ושיעוריהפנסיהשהםזכאיםלהםאינםמוצמדים

לשיעוריהפנסיהשלמשרתיהקבעהפורשיםמצה"לע

14)א(לחוק,הקובעאת סעיף לתקןאת מוצע  סעיף 1
הזכאותלקצבתפרישהלחייל,ולפיהחיילזכאי 
0%וע ל־2%לשנהמהמשכורתהקובעתועדלתקרהשל
במסגרתהתיקון,מוצעלקבועאתזכאותושלחיילששירת
עשרשניםלפחותבשירותקבע,ואשרפרשמןהשירות
)יצאלקצבה(לאחרגיל40,גםלתשלוםהשיעוריםשנקבעו

בסעיף14בהמוצעע

יובהרכיזכאותזולתשלוםהשיעוריםמהווהחלק
בלתינפרדמקצבתהפרישהלכלדברועניין,לרבותלעניין
זכאותשאיריושלחייללקצבהולענייןתחולתסעיףו1
לחוקלגביחיילשהתגייסלשירותחובהעדיוםב'בטבת

התשנ"ח)31בדצמברו199(ע

ס"חהתשמ"ה,עמ'142;התשע"ט,עמ'ו6ע 1
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אחריסעיף14אלחוקהעיקרייבוא:2עהוספתסעיף14ב

"שיעורקצבת
הפרישהלחייל

זכאי

בסעיףזה-14בע )א(

"חיילזכאי"-חיילשזכאילקצבתפרישהלפיסעיף10)א(,
שירת10שניםלפחותבשירותקבעופרשמןהשירות

לאחרשהגיעלגיל40;

"חיילזכאילתוספתלחימה"-חיילזכאישמתקיימיםלגביו
שניאלה:

במהלך לפחות שנים 6 של תקופה שירת הוא )1(
כמשמעותו לחימה בעיסוק קבע בשירות שירותו

בפקודותהצבא;

במהלך לפחות שנים 9 במשך בשכרו, שולמה )2(
שירותובשירותקבע,תוספתרמתפעילותא'אורמת

פעילותגבוההממנהכהגדרתןבפקודותהצבא;

"יוםתחילתושלתיקוןמס'33"-יוםתחילתושלחוקשירות
הקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות()תיקוןמס'33(,

התשפ"ב-22022;

התחייבות שירותצבאישלאלפי בתנאיקבע"- "שירות
לשירותקבע,אםשירותזהמזכהאתהחיילבשכר
המקביללשכרםשלחייליםהמשרתיםלפיהתחייבות

לשירותקבעע

הוספתסעיף14באחריסעיף14אלחוקהעיקרייבוא:2ע

"שיעורקצבת
הפרישהלחייל

זכאי

בסעיףזה-14בע )א(

"חיילזכאי"-חיילשזכאילקצבתפרישהלפיסעיף10)א(,
שירת10שניםלפחותבשירותקבעופרשמןהשירות

לאחרשהגיעלגיל40;

"חיילזכאילתוספתלחימה"-חיילזכאישמתקיימיםלגביו
שניאלה:

במהלך לפחות שנים 6 של תקופה שירת הוא )1(
כמשמעותו לחימה בעיסוק קבע בשירות שירותו

בפקודותהצבא;

במהלך לפחות שנים 9 במשך בשכרו, שולמה )2(
שירותובשירותקבע,תוספתרמתפעילותא'אורמת

פעילותגבוההממנהכהגדרתןבפקודותהצבא;

"יוםתחילתושלתיקוןמס'33"-יוםתחילתושלחוקשירות
הקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות()תיקוןמס'33(,

התשפ"ב-22022;

התחייבות שירותצבאישלאלפי בתנאיקבע"- "שירות
לשירותקבע,אםשירותזהמזכהאתהחיילבשכר
המקביללשכרםשלחייליםהמשרתיםלפיהתחייבות

לשירותקבעע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף14בולקבועבואת  סעיף 2
השיעוריםשיצורפולגמלתחיילשזכאילקצבת 
פרישהלפיסעיף10)א(לחוק,ובלבדששירתעשרשנים
שהגיע לאחר השירות מן ופרש קבע בשירות לפחות

לגיל40ע

לחיילים נפרדים הסדרים שלושה קובע הסעיף
הזכאים,בהתאםלגילםולמעמדםכמשרתיםאופורשים
בעתכניסתולתוקףשלהחוקהמוצע)להלן-יוםהתחילה(ע

40שנים, לגביחיילשביוםהתחילהטרםמלאולו
וממילאטרםפרשלקצבה,יחולהסדרמוצעחדשולפיו
יצורפולגמלתוהשיעוריםהאלה,המפורטיםבסעיף14ב)ב(

המוצע:

החלקהאלףמאתייםממשכורתוהקובעתבעבורכל )1(
חודשבשירותהקבע,החלמהשנהה־11לשירותהקבע,

ולאיותרמשבעהאחוזים;

שלושהאחוזיםנוספיםלחיילששירתבעיסוקלחימה; )2(

ללוחמיםשתקופתשירותהקבעשלהםלאהייתה )3(
רציפהולעתודאים,החלקה־1,200בעבורכלחודששבו
לאהיהמצויהחיילבשירותקבעממועדתחילתשירות
הקבעשלוועדמועדפרישתו,אושהיהבתקופתהלימודים

בעתודה,בהתאמה,ולאיותרמארבעהאחוזיםע

ההסדרהמוצענותןעדיפותלאוכלוסייתהלוחמים
וקובעכילקצבתםיצורףשיעורנוסףשלשלושהאחוזים,
מעברלשיעורהמצורףלכללהפורשיםמצה"לעתכליתושל
הסדרזהלהעניקתגמולראוילחייליםששירתוכלוחמים,
בשלהמאפייניםהייחודייםשלמסלולהשירותוהפעילות

בתפקידילחימהע

כמוכן,מוצעלקבועהסדרמשליםלגביאוכלוסיות
ייחודיות,מאחרשבהתחשבבמאפיינישירותןובעובדה
כיהפסקתשירותבמהלךשירותושללוחם,וכןתקופת
שעם לכך מביאות העתודה, מסלול במסגרת לימודים
פרישתהמשרתיםבמסלוליםאלה,בגילהפרישההנהוג

בצה"ל,שיעורקצבתםנמוךבאופןיחסיע

באשרללוחמיםשתקופתשירותםבקבעלאהייתה
מסלולי במסגרת בצה"ל המשרתים ולחיילים רציפה,
להם לאפשר מוצע - והאקדמית הטכנולוגית העתודה
היו לא שבו חודש כל בעד ה־1,200 החלק את לצבור
בשירותקבעבעדכלחודששבומועדגיוסםאוהמשך
שירותםלאחרשהתגייסונדחולשםלימודיםבעתודה,

)כלומר1%לשנה(,ועד4%כאמורע

כדישלאלפגועבמשרתיםששירתושניםארוכות
ושמועדפרישתםקרוב,מוצעלקבועכיההסדרהחדש
המוצעיחולעלחייליםשבמועדכניסתהחוקלתוקףעדיין

משרתיםבשירותקבע,ושטרםמלאולהם40ע

הצ"חהממשלה-ו150,התשפ"ב,עמ'586ע 2
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לשיעורקצבתושלחיילזכאי,שביוםתחילתושלתיקון )ב(
מס'33טרםמלאולו40שניםיצורףהחלקהאלףמאתיים
ממשכורתוהקובעתבעבורכלחודשששירתבשירותבקבע,
החלמהשנההאחתעשרהלשירותובשירותקבע,ולאיותר
משבעהאחוזיםממשכורתוהקובעת,בתוספתשיעוריםאלה,

לפיהעניין:

לחיילזכאילתוספתלחימה-שלושהאחוזים )1(
ממשכורתוהקובעת;

לחיילהמפורטבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(-עלאף )2(
האמורבסעיפים2ו־ו)3(,שיעורבגובההחלקהאלף
מאתייםממשכורתוהקובעתבעדכלחודשבתקופות
המפורטותבאותהפסקה,ובלבדשלאיעלובסךהכול

עלארבעהאחוזיםממשכורתוהקובעת:

שתקופת לחימה לתוספת זכאי לחייל )א(
שירותובשירותקבעלאהייתהרציפה-בעד
כלחודששבולאהיהמצויבשירותקבע,ממועד
תחילתשירותובשירותקבעועדלמועדיציאתו

לקצבה;

עתודה במסלול ששירת זכאי לחייל )ב(
כל בעד - טכנולוגית עתודה או אקדמית
חודששבומועדגיוסואוהמשךשירותולאחר

שהתגייסנדחולשםלימודיםבעתודהכאמורע

וטרם 40 להם מלאו התחילה שביום חיילים לגבי
את תשמר אשר הוראה לקבוע מוצע מהשירות, פרשו
ההסדרהקודםכפישנקבעבכלליםבענייןהשלמתתקופות
שירותשחלוטרםכניסתושלתיקוןזהלתוקףעכך,מוצע
אחד לגמלתם יצורף כי המוצע, 14ב)ג( בסעיף לקבוע,

מהשיעוריםהמפורטיםלהלן,לפיהנמוךמביניהם:

מחציתשיעורהזכאותלקצבהבעדתקופתהשירות )1(
בקבע;

החלקהששמאותמהמשכורתהקובעתלכלחודשמן )2(
החודשיםשבהםלאשירתבשירותקבע,מגיל18עדלמועד
בחוק שהוגדרו התקופות אחת ושאינו לקצבה, יציאתו
)שירותבתנאיקבע,תקופותהמזכותבקצבהבגיןהעסקה
מחוץלצה"ל,תקופתחופשהללאתשלוםהניתנתלרכישה

לצורכיקצבה,ותקופתהיעדרמןהשירותשלאברשות(ע

שיעורשנקבעבהתאםלמספרשנותהשירותמעל )3(
גיל40,לפיהפירוטבסעיף14ב)ג()3()א(להצעתהחוק,ולגבי
חיילשהחלבשירותקבעמובהקביוםה'בניסןהתשע"ז
בפעם הכללים עודכנו שבו התאריך ו201(, באפריל 1(
האחרונה,אובמועדמאוחריותר-שיעורנמוךיותר,לפי

המפורטבסעיף14ב)ג()3()ב(להצעתהחוקע

14)א( כאמור,הצעתהחוקמבקשתלתקןאתסעיף
ולקבועכיתשלוםהשיעוריםלפיסעיף14במהווהחלק
השלמת כי יובהר, כן על הפרישהע מקצבת נפרד בלתי
תקופתהשירותשתינתןלפיסעיף14ב)ג(המוצע,למשרתים
40ביוםהתחילה,לאתגרעמתחולתושל שמלאולהם

סעיףו1לחוק,אםהואחלעלמשרתקבעמסויםע

לשירות שהתגייס חייל לחוק, 8 לסעיף בהתאם
חובהעדיוםב'בטבתהתשנ"ח)31בדצמברו199(,זכאי
ששירותהחובהשלויחושבלצורכיקצבתהפרישהעסעיף
ו1לחוקקובעכיעלאףהאמורבסעיף14)א(לחוק,חייל
הזכאיששירותהחובהשלויחושבלצורכיקצבתהפרישה
בהתאםלהוראותסעיף8לחוקכאמור,תשולםלוקצבה
לפיכלשנותשירותו,גםאםתעלהעלשבעיםאחוזים
זה שיעור על תעלה שלא ובלבד הקובעת, ממשכורתו
בסכוםהשווהלחלקהששמאותממשכורתוהקובעתכפול

מספרהחודשיםשלשירותהחובהכאמורע

בכלליםבענייןהשלמתתקופותשירותשחלוטרם
כניסתושלתיקוןזהלתוקף,נקבעההוראההמתייחסת
למצבשבוחיילבוחרלוותרעלזכאותולחופשתהתארגנות
לקראתפרישתומןהשירות,אוחלקה,עלפיההסדרים
הקבועיםבפקודותהצבאעבמצבדבריםזה,החיילעלול
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לשיעורקצבתושלחיילזכאי,שביוםתחילתושלתיקון )ג(
מס'33מלאולו40שניםוטרםפרשמןהשירות,יצורףאחד

מהשיעוריםהמפורטיםלהלן,לפיהנמוךמביניהם:

מחציתשיעורזכאותולקצבהבעדתקופתשירותו )1(
בקבע;

עלאףהאמורבסעיפים2,ו)3(ו־8,החלקהשש )2(
מןהחודשים חודש לכל הקובעת ממשכורתו מאות
שבהםלאשירתבשירותקבעמיוםשהגיעלגיל18עד
למועדיציאתולקצבה,ושאינונכללבתקופותשלהלן:

שירותבתנאיקבע; )א(

שירות לתקופת שצורפו שירות תקופות )ב(
38 עד 36 סעיפים להוראות בהתאם הקבע

והחיילזכאיבשלהןלקצבה;

תקופתהעסקהכאזרחעובדבצבאהגנה )ג(
לישראל,אףאםלאנרכשהעלידיהחייללצורכי
36 סעיפים להוראות בהתאם לקצבה זכאות

עד38;

תקופתשירותבחופשהללאתשלום,אף )ד(
זכאות לצורכי החייל ידי על נרכשה לא אם

לקצבהבהתאםלהוראותסעיף9)א(;

תקופותשבהןנעדרחיילמשירותואשר )ה(
בהתאםלהוראותסעיף18לחוקשירותביטחון
נמנות אינן התשמ"ו-31986, משולב[, ]נוסח
לענייןחישובמשךהשירותלשםמילויחובת

שירותסדיר;

סכוםהשיעוריםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין: )3(

התשע"ז בניסן ה' יום שלפני חייל לגבי )א(
או ומעלה רס"ן בדרגת היה ו201( באפריל 1(
בדרגתסרןבמינוירס"ןומעלה,ואםהואנגד-

בדרגתרס"רומעלה:

לשיעורקצבתושלחיילזכאי,שביוםתחילתושלתיקון )ג(
מס'33מלאולו40שניםוטרםפרשמןהשירות,יצורףאחד

מהשיעוריםהמפורטיםלהלן,לפיהנמוךמביניהם:

מחציתשיעורזכאותולקצבהבעדתקופתשירותו )1(
בקבע;

עלאףהאמורבסעיפים2,ו)3(ו־8,החלקהשש )2(
מןהחודשים חודש לכל הקובעת ממשכורתו מאות
שבהםלאשירתבשירותקבעמיוםשהגיעלגיל18עד
למועדיציאתולקצבה,ושאינונכללבתקופותשלהלן:

שירותבתנאיקבע; )א(

שירות לתקופת שצורפו שירות תקופות )ב(
38 עד 36 סעיפים להוראות בהתאם הקבע

והחיילזכאיבשלהןלקצבה;

תקופתהעסקהכאזרחעובדבצבאהגנה )ג(
לישראל,אףאםלאנרכשהעלידיהחייללצורכי
36 סעיפים להוראות בהתאם לקצבה זכאות

עד38;

תקופתשירותבחופשהללאתשלום,אף )ד(
זכאות לצורכי החייל ידי על נרכשה לא אם

לקצבהבהתאםלהוראותסעיף9)א(;



תקופותשבהןנעדרחיילמשירותואשר )ה(
בהתאםלהוראותסעיף18לחוקשירותביטחון
נמנות אינן התשמ"ו-31986, משולב[, ]נוסח
לענייןחישובמשךהשירותלשםמילויחובת

שירותסדיר;

סכוםהשיעוריםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין: )3(

התשע"ז בניסן ה' יום שלפני חייל לגבי )א(
או ומעלה רס"ן בדרגת היה ו201( באפריל 1(
בדרגתסרןבמינוירס"ןומעלה,ואםהואנגד-

בדרגתרס"רומעלה:

להיפגעהןבשכרו,הןבשיעורזכאותוהרגיללקצבהלפי
החוקוהןבשיעורזכאותולהשלמתתקופותשירותעמוצע
לקבועבסעיף14ב)ד(כילגביאותםחייליםשביוםהתחילה
מלאולהם40וטרםפרשומןהשירות,ויתורעלחופשת
התארגנותאוחלקהלאיביאלפגיעהבזכאותםלהשלמת
תקופותשירות,אשרתחושבבדומהלאופןשבוהייתה
מחושבתאלמלאויתרועלהחופשהעזאת,כדישיישמר
לאותהקבוצהההסדרשנהגלאורךהשניםבענייןזהעלמען
הסרספק,מובהרכישיעורהזכאותלקצבהלפיסעיף14
לחוקייקבעלפיהשירותבפועל,כלומרבלאתקופתחופשת

ההתארגנותשעליהויתרהחיילע

נוסףעלכך,מוצעלקבועבסעיף14ב)ה(,כיככלל,חייל
לאיהיהזכאילהשלמתתקופותהשירותכאמור,בנסיבות
שלשחרורמחמתביצועעבירהשישעימהקלוןאומחמת
התנהגותהחורגתמאמותהמידההמצופותמחיילבדרגתו
ובמעמדועלצדזאת,מוצעלקבועכיהרמטכ"ליהיהרשאי
לאשרזכאותזו,כולהאוחלקה,אםסברכינסיבותמיוחדות
מצדיקותזאתעהוראהזותהיהיפההןלחיילשטרםמלאו
לו40ביוםהתחילהוהןלחיילשמלאולו40ביוםהתחילהע

להשלמתהתמונהיצויןכיבכלליםבענייןהשלמת
תקופותשירותשחלוטרםכניסתושלתיקוןזהלתוקף,

ס"חהתשמ"ו,עמ'ו10ע 3
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בעדכלחודששירותביןגיל40לגיל )1(
ממשכורתו מאות השלוש החלק - 42

הקובעת;

42 גיל בין שירות חודש כל בעד )2(
לגיל45-החלקהששמאותממשכורתו

הקובעת;

בעדכלחודששירותביןגיל45לגיל )3(
ממשכורתו מאתיים האלף החלק - 50
הקובעת;בעדתקופהששירתהחיילמעל

גיל50לאיצורףשיעורנוסף;

לגביחיילשקיבלדרגהאומינויכאמור )ב(
התשע"ז בניסן ה' ביום )א( משנה בפסקת

)1באפרילו201(אובמועדמאוחריותר:

בעדכלחודששירותביןגיל40לגיל )1(
ממשכורתו מאות השלוש החלק - 42

הקובעת;

42 גיל בין שירות חודש כל בעד )2(
לגיל43-החלקהששמאותממשכורתו
הקובעת;בעדתקופהששירתהחיילמעל

גיל43לאיצורףשיעורנוסףע

על להמליץ היה שתפקידה מיוחדת, ועדה גם הוזכרה
וייחודייםע חריגים במקרים שירות תקופת השלמת מתן
לאחרבחינהנוספתשנעשתהבענייןזה,ובשלהעובדה
שהוועדההמיוחדתלאהתכנסהבשניםהאחרונות,נמצא
נכלל לא הנושא כן ועל פעולתה להמשך מקום אין כי

בהצעתהחוקע

לגביגמלאיצה"ל,כלומר-מישכברפרשמשירות
הקבעלפנייוםהתחילה,ומקבלגמלהבהתאםלכללים
הקיימיםבמשךשניםארוכות,וכדישלאלפגועבו,מוצע

לשיעור זכאותו תישמר כי לחוק 14ב)ו( בסעיף לקבוע
השלמתתקופותהשירותכפישנקבעלובמועדהפרישה,
למןמועדפרישתו,ובלבדששיעורזההואבהתאםלכללים
לענייןזהשנהגובמועדפרישתועהכלליםשחלועלפורשי
צה"לביוםהתחילההםהכלליםהמפורטיםבסעיף14ב)ג(
לתיקוןהמוצעעגםכאןיובהר,כיהשלמתתקופתהשירות
שחושבהבעבורהגמלאים,תצורףלחישובהנדרשלצורך
14)א(קובעשהזכאות ו1לחוקשכןהתיקוןלסעיף סעיף
השלמת תשלום את גם כוללת לחייל פרישה לקצבת

תקופותהשירותע
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לשיעורקצבתושלחיילזכאי,שביוםתחילתושלתיקון )ד(
מס'33מלאולו40שניםוטרםפרשמןהשירות,והואויתרעל
חופשתהתארגנותלקראתפרישתומןהשירותאועלחלקה,
בהתאםלהסדריםהקבועיםבפקודותהצבא,יצורףגםהחלק
הששמאותממשכורתוהקובעתבעבורכלחודששלחופשת
התארגנותשעליוויתר,ובלבדשהשיעורשיצורףלקצבתולפי
סעיףקטןזהולפיסעיףקטן)ג(,לאיעלהעלהשיעורשהיה

מצורףלפיסעיףקטן)ג(,אילולאהוויתורע

חיילזכאישפוטרמשירותקבעמחמתביצועעבירה )ה(
שישעימהקלוןאומחמתהתנהגותהחורגתמאמותהמידה
לקצבתו יצורפו לא ובמעמדו, בדרגתו מחייל המצופות
שיעוריםכאמורבסעיףזה;ואולםרשאיהרמטכ"ל,אםסבר
כינסיבותמיוחדותמצדיקותזאת,להורותכייצורפולקצבתו

שיעוריםכאמור,כולםאוחלקםע

עלאףהאמורבהוראותאחרותבחוקזה,חיילשפרשמן )ו(
השירותלפנייוםתחילתושלתיקוןמס'33,יהיהזכאי,החל
ממועדיציאתולקצבה,לשיעורהשלמתתקופותשירותכפי
שנקבעלובמועדפרישתובהתאםלכלליםלענייןזהשנהגו

באותומועדע

לשיעורקצבתושלחיילזכאי,שביוםתחילתושלתיקון )ד(
מס'33מלאולו40שניםוטרםפרשמןהשירות,והואויתרעל
חופשתהתארגנותלקראתפרישתומןהשירותאועלחלקה,
בהתאםלהסדריםהקבועיםבפקודותהצבא,יצורףגםהחלק
הששמאותממשכורתוהקובעתבעבורכלחודששלחופשת
התארגנותשעליוויתר,ובלבדשהשיעורשיצורףלקצבתולפי
סעיףקטןזהולפיסעיףקטן)ג(,לאיעלהעלהשיעורשהיה

מצורףלפיסעיףקטן)ג(,אילולאהוויתורע

חיילזכאישפוטרמשירותקבעמחמתביצועעבירה )ה(
שישעימהקלוןאומחמתהתנהגותהחורגתמאמותהמידה
לקצבתו יצורפו לא ובמעמדו, בדרגתו מחייל המצופות
שיעוריםכאמורבסעיףזה;ואולםרשאיהרמטכ"ל,אםסבר
כינסיבותמיוחדותמצדיקותזאת,להורותכייצורפולקצבתו

שיעוריםכאמור,כולםאוחלקםע

עלאףהאמורבהוראותאחרותבחוקזה,חיילשפרשמן )ו(
השירותלפנייוםתחילתושלתיקוןמס'33,יהיהזכאי,החל
ממועדיציאתולקצבה,לשיעורהשלמתתקופותשירותכפי
שנקבעלובמועדפרישתובהתאםלכלליםלענייןזהשנהגו

באותומועדע
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