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התש"ל משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק 35(א) בסעיף (א) .1

 העיקרי) החוק  (להלן 11970

"זכאי יבוא שאיר" לקצבת הזכאי זוג בן להוציא לקצבה, "זכאי במקום (1)
; פרישה" לקצבת

תימחק.  (3) פסקה (2)

.(1981 באפריל 1) התשמ"א ב' באדר כ"ו ביום זה סעיף של תחילתו (ב)

סעיף35 תיקון

 העיקרי לחוק 39 בסעיף (א) 2

המפורטים ובתנאים בנסיבות "אלא יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
; זהי' בסעיף

: יבוא (ה) קטן סעיף אחרי (2)

: אלה שלושה בו שנתקיימו עובד "(ו)

; 60 לגיל שהגיע לאחר מהשירות פרש (1)
; לפחות שנים 35 היתה בפועל שירותו תקופת (2)

זכאי היה או המרבי, בשיעור פרישה לקצבת זכאי הוא (3)
בפטירתו, שירותו נסתיים לולא לה

פרש אם אף פיטורים, לפיצויי זכאים העניו, לפי שאירו, או הוא יהיו
השירות תקופת על העודפת השירות תקופת בשל מרצון, מהשירות
לולא כד אותו מזכה שהיתה או המרבי, בשיעור בקצבה אותו המזכה
הכל בפועל, שירות של שנים 35 על או בפטירתו, שירותו נסתיים

שביניהן. הארוכה לפי

: אלה ארבעה בו שנתקיימו עובד (ז)

; 60 לגיל שהגיע לאחר מהשירות פרש (1)

או ,(4) או 32(א)(3) סעיף לפי כפל לגמלאות זכאי הוא (2)
,או 86 או 85 סעיפים עליהן שחלים בנסיבות פרישה לקצבת

בפטירתו, שירותו נסתיים לולא להן זכאי היה

חל זה שחוק בין המדינה, מטעם בפועל שירותו תקופת (3)
מובאת השירות תקופת אך עליו חל איננו זה שחוק ובין עליו
שחל אחר מעביד אצל עבודתו ותקופת ,85 סעיף פי על בחשבון
זכאי איננו העובד שעליה עבודתו תקופת וכן ,86 סעיף עליה
כאמור בה כיוצא לתשלום או לקצבה אלא זה חוק לפי לקצבה
שנים 35 של לתקופה ביחד מצטרפות ,(4) או 32(א)(3) בסעיף

; לפחות

סעיף39 תיקון

בה"ח1526, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1981); 30) התשמ"א ב' באדר כ"ד ביום בכנסת נתקבל *
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בסעיפים הקבוע בשל המרבי בשיעור לקצבה זכאי הוא (4)

או 32(ב), בסעיף האמור בשל או פיהם, על או 86 או 85
בפטירתו, שירותו נסתיים לולא לה זכאי שהיה

פרש אם אף פיטורים, לפיצויי זכאים הענין, לפי שאירו, או הוא יהיו
השירות תקופות על העודפת השירות תקופת בשל מרצון, מהשירות
כך אותו מזכות שהיו או המרבי, בשיעור בקצבה אותו המזכות
ועבודה שירות של שנים 35 על או בפטירתו, שירותו נסתיים לולא
תקופת  (להלן שביניהן הארוכה לפי הכל ,(3) בפסקה כאמור

העודפת). השירות

הוראה או הסכם, פי על אם (ז), קטן בסעיף האמור אף על (ח)
בחלק קודם, מעביד מטעם המשתלם הקצבה שיעור מופחת בחוק,
העודפת השירות תקופת בשל לעובד מגיעה שהיתה הקצבה משיעור
פיטורים פיצויי ישולמו לא המרבי, השיעור בדבר ההגבלה אילולא
כאמור. הקצבה הופחתה שלגביו העודפת התקופה של חלק אותו בעד

 זה בסעיף (ט)
שהיה הפרישה קצבת של המרבי השיעור  מרבי" "שיעור
דחיית ידי על להגדילו עוד ושאין פרש אילו לעובד משתלם

; אחר למועד הפרישה

פיטורים, פיצויי בחוק כמשמעותם  פיטורים" "פיצויי
; ג התשכ"ג1963

 לרבות  בפועל" שירות "תקופת

שירות לתקופת שצורפה מוכר במוסד עבודה תקופת (1)
בצבא הקבע שירות לחוק 52 סעיף לפי או ,83 סעיף לפי

; התשי"ד81954 (גמלאות), לישראל הגנה
תקופת בחשבון המובאת משירות העדר תקופת (2)
לחוק בסעיף12(4) או בסעיף11(4), האמור מכוח השירות
התשי"ד (גמלאות), לישראל הגנה בצבא הקבע שירות

".1954

באפריל 1) התש"ם בניסן ט"ו ביום מהשירות שפרש מי על יחול זה סעיף (ב)
ואילך. (1980

63 סעיף יבוא"36,34".תיקון במקום"36,35,34" העיקרי, לחוק בסעיף63 .3

67א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק סעיף67 .אחרי 4

ופיצויי ''גמלה
פרישה

ותיקה גננת לגבי ייקראו ו(ז) (ו) קטנים סעיפים ,39 בסעיף 67א.
"לגיל57"." בא "לגיל60" במקום כאילו

.136 עמ' התשכ"ג, ס''ח 2
179 עמ' התשי"ד, ס"ח 3



: יבוא (ב) משנה פסקת אחרי העיקרי, לחוק בסעיף70(ב)(4) . 5

בשר מדובר כאילו ייקרא הבטחון בשר מדובר אלה שבסעיפים מקום "(ג)
האוצר.

חוק אותו לעניו ציבוריים בארגונים מדובר אלה שבסעיפים מקום (ד)
זה." חוק לענין הממשלה שאישרה ציבוריים בארגונים מדובר כאילו ייקרא

70 סעיף תיקון

: יבוא ולפניו יסומן78ג העיקרי לחוק 78ב .סעיף סעיף78ב6 הוספת

ופיצויי "גמלה
פרישה

"לגיל במקום כאילו ייקראו ו(ז) (ו) קטנים סעיפים ,39 בסעיף 78ב.
"לגיל55"." בא "60

(4)11 ,(4)10" יבוא ו11(4)" (4)10" במקום העיקרי, לחוק 102(ב) בסעיף .7
ו66(ב)".

סעיף102 תיקון

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארידור יורם


