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בסעיף  1לחוק שירות המדינה )גימלאות('
.1
אחרי הגדרת המונח "שוטר" תבוא הגדרה זו:
"סוהר"  הנתון

לשיפוט משמעתי לפי

תשט"ו) 1 1955להלן

 החוק

העיקרי('

הסעיפים  32ו 33לפקודת בתי הסוהר'.21946

בסעיף  52לחוק העיקרי' בסופו' יבוא:
"אולם אם נשללה גימלה מאדם עקב החלטת בית הדין למשמעת ,לא
יורה הממונה על תשלום כאמור אלא על פי המלצת בית הדין למשמעת ".

.2

אחרי

,3

"תחולה
סוהרים

סעיף  59א לחוק העיקרי יבוא:
לגבי

59ב.
אלה:

הוראות

הסעיפים  54עד 59א יחולו על כל סוהר

בשינויים

ותיקונים

בכל מקום שמדובר ב"שוטר" קרי "סוהר";
)(1
בכל מקום שמדובר ב"משטרה" או ב"משטרת
)(2
קרי "שירות בתי הסוהר"?
בכל מקום שמדובר ב"מפקח הכללי של המשטרה" קרי
)(3
"נציב בתי הסוהר";
בכל מקום
)(4
פעיל כסוהר";

שמדובר

ב"תפקיד

"תפקיד

משטרתי" קרי

ונספים('
ונספים(,

בכל מקום שמדובר ב"חוק המשטרה )נכים
)(5
תשט"ו 3"1955קרי "חוק שירות בתי הסוהר )נכים
תש"ך;"41960
הסיפה לסעיף ) 58ב( המתחילה במלים "והוא
)(6
עליה למאסר של שלושה חדשים לפחות" לא תחול.
נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א ) 13ביוני  ;(1961הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח '462
עמ' .194

 1ס"ח  , 188תשט"ו  ,עמ'  ; 135ס''ח  , 330תשכ"א  ,עמי .51
 2ע"ר  , 1946תוס'  1מסי  , 1432עמי 6.
 3ס"ח  , 180תשט"ו ,עמ' 74.
4

ס"ח  , 308תש"ך ,עמי 37.

תיקון סעיף 52

הוספת סעיף 59ב

ישראל"

*

תיקון סעיף 1

נדון
תשכ"א'

הוספת סעיף 59ג

,4

הוספת הסעיפים

.5

הכותרת "פרק חמישי :שונות" שבחוק העיקרי יבוא:

אחרי
"הגדרות

59ג.

בפרק זה 

"ארגון ציבורי"  מוסד או ארגון שהממשלה אישרה אותו ,כארגון
ציבורי לענין פרק זה ,משום שפעולותיו ,כולן או מקצתן ,הן לתועלת
הציבור ,ולרבות חלק מגוף זה ".
62א62ז

סעיף  62לחוק העיקרי יבוא:

אחרי

"הסכמים

עם

ארגון ציבורי

62א) .א( שר האוצר רשאי להתקשר עם ארגון ציבורי בהסכם  כללי
או מיוחד לאדם ששמו בקוב בהסכם  שלפיו תקופת עבודתו ,כולה או
מקצתה ,של העובר מעבודה בארגון לשירות המדינה או להיפך תבוא
בחשבון לענין זכויות לגימלאות ,כולן או מקצתן  ,מן המדינה לפי חוק זה
או מן הארגון שלא לפי חוק זה ,וכן מקצתן מזה ומקצתן מזה ,הכל לפי
תנאים שיראו לקבוע בהסכם  ,לרבות תשלום ותחולה למפרע.
לענין סעיף קטן )א(  ,דין הסכם כאמור עם קרן פנסיה או עם
)ב(
קרן תגמולים ,שעובדי הארגון הציבורי קשורים בה או המשרתת את
עובדי הארגון הציבורי  כדין הסכם עם הארגון הציבורי.
לא
)ג(
בהסכמת האדם

יתקשר שר האוצר
שעליו חל ההסכם.

בהסכם

מיוחד לפי

עבודה

בארגון

ציבורי או

בסעיף זה 
)ד(
"תקופת עבודה"  תקופת
בשירות המדינה.
זכויות העובי
עלפי הסכם עם
ארגון ציבורי

סעיף זה

תקופת

אלא

שירות

62ב) .א( הסכם לפי סעיף 62א ,דינו ,לענין זכויותיו של האדם שההסכם
חל עליו ושל שאיריו ,כדין הסכם שאף הם צד בו ,ודין גימלאות המגיעות
לאדם לפי ההסכם מאוצר המדינה  כדין גימלאות לפי חוק זה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(  אדם שפרש משירות המדינה
ועבר לעבוד בארגון ציבורי ,ואותה פרישה מהווה עילה לתשלום גימלה
לפי חוק זה על השירות שממנו פרש' יהא זכאי לגימלה זו בלבד? אולם 
) (1אם העובד הודיע לממונה בכתב ,תוך התקופה שנקבעה
בהסכם הכללי ,כי הוא בוחר בזכויותיו לפי אותו הסכם ,יהא
זכאי רק

לזכויות אלה;

) (2אם הביא נציב השירות את
שתיקבע בתקנות ,יהיה העובד
בלבד ,זולת אם הודיע לממונה,
בתקנות ,כי הוא בוחר בזכויותיו
תנאי הסכם
מיוחד
אצילת

סמכויות

המלצת ועדת
השירות

ההסכם לידיעת העובד בדרך
זכאי לזכויותיו לפי ההסכם
תוך הזמן ובדרך שייקבעו
לפי חוק זה ולא לפי ההסכם.

62ג .שר האוצר יקבע בתקנות את התנאים שבהם מותר להתקשר בהסכם
מיוחד לפי סעיף 62א.
62ד .שר
סעיף 62א.

האוצר רשאי

לאצול

62ה .הסכם כללי לפי סעיף 62א
ברשומות.

מסמכויותיו
טעון

להתקשר בהסכם מיוחד לפי

המלצת ועדת

השירות

ויפורסם

הקנייה זכויות
לגימלה שלא על
פי הסכם עם
ארגון ציבורי

איסור
כפל
,8

גימלאות

חל על
וזכויות
עבודתו
וכללים

62ו .עבר אדם מעבודה בארגון ציבורי לשירות המדינה ולא
העברתו זו הסכם לפי סעיף 62א ,יהא מותר /לענין זכויותיו
שאיריו לפי חוק זה' כולן או מקצתן ,להביא בחשבון את תקופת
של אותו אדם בארגון הציבורי ,כולה או מקצתה' הכל לפי תנאים
שנקבעו בתקנות' לרבות תשלום ותחולה למפרע.
62ז ,על אף האמור בסעיפים 62א עד 62ו' לא יהא אדם זכאי לגימלה גם
מן המדינה וגם מן הארגון הציבורי בקשר לתקופה אחת' והברירה בידו ".

ביטול סעיף 71

סעיף  71לחוק העיקרי  בטל.

הסכם עם ארגון ציבורי שנערך לפני פרסום חוק זה ושהיה נערך כדין אילו סעיף 5
,7
היה בתקפו אותה שעה' רואים אותו כאילו נערך כדין; אולם הוראה זו לא תחול על הסכם
כללי' אלא אם פורסם ברשומות תוך שלושה חדשים מיום פרסום חוק זה.
בןגוריון
דוד
ראש הממשלה
יצחק ב ן צ ב י
נשיא המדינה

לוי

אשכול

הוראת מעבר

