
,(12 מס' (תיקון (גימלאות) לישראל בצבאהגנה הקבע שירות חוק
התשמ"א1980*

4 סעיף התשי"ד11954תיקון (גימלאות), לישראל בצבאהגנה הקבע שירות לחוק 4(א) בסעיף .1
: יבוא (3) פסקה במקום העיקרי), החוק  (להלן

וכן עצמם, ברשות עומדים שאינם המאומץ וילדו החורג ילדו ילדו, (3)"
/'; יתום)  (להלן עליו פרנסתו ושכל עצמו ברשות עומד שאינו בכדו

13א סעיף :תיקון יבוא ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 13א בסעיף האמור .2

כאמור העדר בתקופת אשר חייל (א), קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
בחשבון עבודה אותה תקופת תובא המדינה, בשירות עבד (א) קטן בסעיף
פיצויי קיבל לא כי הממונה של דעתו להנחת הוכיח אם השירות, תקופת
לגימלה זכאי יהיה ולא זכאי אינו הוא וכי אחרות פרישה הטבות או פיטורים
הוראות פי על שיקבל הגימלה מלבד כאמור עבודתו תקופת בעד שהיא כל

זה." חוק

סעיף14 יימחקו.תיקון  קבע" שירות שנות חמש תום "לפני המלים העיקרי, לחוק (2)14 בסעיף .3

21 סעיף הקובעתתיקון המשכורת "היתה. יבוא (5) פסקה בסוף העיקרי, לחוק 21(ב) בסעיף .4

המשכורת מן יותר גבוהה הראשונה פרישתו בזמן החייל של קיצבתו חושבה שלפיה
הגבוהה הקובעת המשכורת לפי הקיצבה תחושב החוזר, משירותו פרישתו בעת הקובעת

יותר".

29 סעיף תיקון העיקרי לחוק 29 בסעיף .5

: יבוא (ב) קטן סעיף אחרי (1)

,"70%" במקום כאילו להלן המנויים לגבי ייקרא (ב) קטן סעיף "(ג)
:"90%" נאמר פעמיים,

שאיר קיצבת היא מהן שהאחת כפל, לגימלאות הזכאי בןזוג (1)
; פרישה קיצבת היא והשניה זוגו בן פטירת עקב

קיצבת או פרישה קיצבת היא מהן שהאחת כפל, לגימלאות הזכאי (2)
הביטוח חוק לפי בעבודה פגיעה בשל קיצבה היא והשניה זוג לבן שאיר

; התשכ"ח1968." משולב], [נוסח הלאומי

זה" חוק לפי קיצבה "בשל אחרי ובו (1) (ד) יסומן (ג) קטן בסעיף האמור (2)
: יבוא ואחריו האחר)" החוק לפי הקיצבה  זה "(בסעיף יבוא

המדינה שירות חוק לפי קיצבה האחר החוק לפי הקיצבה היתה (2)"
יחולו המדינה, מאוצר ומשתלמת התש"ל1970, משולב], [נוסח (גמלאות)

: אלה מיוחדות הוראות

; חוק אותו של 32 סעיף ולפי (1) פסקה לפי ינהגו לא (א)

,1462 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1980 בנובמבר 5) התשמ"א בחשון כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.274 עמ' התש"ם,

.140 עמ' התשל"ח, ;179 עמ' התשי"ד, ס"ח 1



הסכום עודף שבו הסכום על תעלה לא חוק אותו לפי הקיצבה (ב)
לולא (ג) ו (ב) קטנים סעיפים פי על לזכאי משתלם שהיה הכולל

; זה." חוק לפי קיצבה על זו, פסקה הוראות
(ה). יסומן (ד) קטן סעיף (3)

 העיקרי לחוק 31(ב) בסעיף . 6

: יבוא ולפניה (3) תסומן (2) פסקה (1)

 (1) בפסקה האמור אף על (2)"
לישראל צבאהגנה בשירות עובד שהוא פרישה לקיצבת זכאי (א)

;(3) פסקה לפי קיצבה לו תשולם ,55 לגיל והגיע
לישראל צבאהגנה בשירות עובד שהוא פרישה לקיצבת זכאי (ב)
זכאי שהיה הקיצבה משליש קיצבתו תפחת לא ,55 לגיל הגיע ולא
המתחילה המתנה תקופת שעברה ובלבד ,(1) פסקה הוראות לולא לה
הגיע בטרם לקיצבה יצא אם שנתיים והיא לקיצבה, יציאתו יום עם

"; אחר מקרה בכל אחת ושנה ,50 לגיל

בטלה,  (5) פסקה (2)

31 סעיף תיקון

: יבוא (2) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 32 בסעיף . 7

רואים אביו, פטירת אחרי שנולד כאחד, זוגו ובן הנפטר של ילדו (3)"
הפטירה." בשעת בחיים היה כאילו זה, סעיף לפי הזוג בן זכויות לענין אותו,

32 סעיף תיקון

: יבוא העיקרי לחוק 33ג סעיף במקום 33ג8. סעיף החלפת

במקום "מענק
גימלה

שאיריו, רשאים קבע, שירות שנות חמש לאחר שנפטר חייל (א) 33ג.
הגימל כל במקום לבחור, לטובתם, היא הבחירה כי הממונה שוכנע אם

: אלה מבין הגבוה בסכום זה, חוק לפי להם המגיעות האחרות אות
; שנים מחמש פחות שירת כאילו 24 סעיף לפי מענק (1)
החייל. של שירותו תקופת כל בשל שחרורין מענק (2)

בגימלה שבחר שאיר על יחול לא (א)(2) קטן בסעיף האמור (ב)
30(ב)." בסעיף לאמור בהתאם השיקום, חוקי לפי

בינואר1977). 1) התשל"ז בטבת כ"א ביום 4 סעיף של תחילתו תחילה9.

תחילתו לפני משירות שפרש מי על גם תחילתו שמיום התקופה לגבי יחול זה חוק . 10

שאיריו. ועל
מעבר הוראות

נבון יצחק
המדינה נשיא

ידין יגאל
הממשלה ראש סגן

הממשלה ראש מקום ממלא

ידין יגאל
הממשלה ראש סגן

הבטחון שר מקום ממלא


