חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס'  ,(19תשל"ח* 1978
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 .1האמור בסעיף  26לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח
)להלן  החוק העיקרי( ,יסומן )א( ואחריו יבוא:
")ב( ) (1מי שהיה ליתום של עוגד לאחר שהגיע לגיל  18והוא
זכאי לקצבה לפי סעיף קטן )א( ,לרבות קצבה ששיעורה
נקבע לפי סעיף ) 30א( ,רשאי להוון את הקצבה האמורה כולה.
) (2הוראה זו אינה חלה 
משולט,

תש"ל11970

)א( על יתום שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל
לכלכל עצמו:
)ב( אם בחרו שאירי העובד כהטבות פרישה אחרות
במקום כל הגמלאות המגיעות להם לפי חוק זה ,כאמור
כסעיף ". 40
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)א( בסעיף ) 30ב( לחוק העיקרי ,במקום "שבעים וחמישה אחוזים מקצבתו" יבוא
,2
"תשעים אחוזים מקצבתו".
)ב( תחילתו של סעיף זה ביום כ"ב בתמוז תשל"ה ) 1ביולי  ,(1975והוראותיו
יחולו לגבי הזמן שלאחר תחילתו גם על שאיריו של זכאי לקצבה שנפטר לפני תחילתו.
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)א( בסעיף  40לחוק העיקרי ,במקום הקטע המתחיל במלים "לבחור במענק"
,3
והמסתיים במלים "כפול חמש" יבוא "לבחור במקום כל הגמלאות האחרות המגיעות להם
לפי חוק זה באחד מאלה:
) (1פיצויי הפיטורים שהיו מגיעים להם לולא האמור כסעיף ) 39א(;
) (2המענק שהיה משתלם להם לפי סעיף  27אילו שירת העובד פחות מחמש
שנים ,ואם היו מגיעים להם פיצויי פיטורים לולא האמור בסעיף ) 39א( 
בתוספת פיצויים אלה ,במלואם או בשיעור המשכורת הקובעת שהיתה לעובד
תכוף לפני פרישתו כפול חמש ,הכל לפי הקטן יותר".
)ב( סעיף זה חל על שאירי עובד שנפטר אחרי יום כ"א בתמוז תשל"ה ) 30ביוני
 ;(1975אם העובד נפטר לפני יום פרסום חוק זה ברשומות ,רשאים שאיריו להשתמש
בזכות הברירה מכוח סעיף זה עד תום ששה חדשים מיום הפרסום.
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4

.

בסעיף

) 109א( ) (1לחוק העיקרי ,אחרי " "22יבוא ") 26ב(".

בגין
מנחם
ראש הממשלה

ארליך
שמחה
שר האוצר

יצחק בבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשל"ח ) 11ביולי  ;(1978הצעת חיזוק ודברי הסבר פורסמובה"ח  , 1341תשל"ה,
עמ' .198
1ס"ח תש"ל ,עמ'  ;65תשל''ז ,עמ' .106

