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 חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל(גימלאות)(תיקון מס׳ 4)׳
 תשכ״ה-1965 ״

 1. במקום סעיף 31 לחוק שירות הקבע בצבא־הגבה לישראל (גימלאות), תשי״ד-954!!,
 יבוא:

 ״קצבה ומשכורת 31. (א) בסעיף זה —

 מקופת הציבור ״הכנסה מקופת הציבור״ - משכורת מאוצר המדינה או מקופה אחרת

 שנקבעה על ידי הממשלה כקופה ציבורית לענין סעיף זה:
 ״קצבה רגילה״ — קצבה שהיתה מגיעה אלמלא הוראות סעיף זה;

 ״הכנסה כוללת״ - הכנסה מקופת הציבור בצירוף הקצבה הרגילה.

 (ב) זכאי לקצבה המקבל גם הכנסה מקופת הציבור, יחולו עליו
 הוראות אלה:

 (1) זכאי לקצבת פרישה שהכנסתו מקופת הציבור פחותה
 מהמשכורת הקובעת, והוא חייל שחזר לשירות קבע או עובד
 בשירות צבא־הגנה לישראל — תשולם לו קצבה כהפרש שבין
 הכנסה זו לבין המשכורת הקובעת, ובלבד שלא תעלה על
 הקצבה הרגילה: עלתה ההכנסה על המשכורת הקובעת, לא

 תשולם לו כל קצבה;

 (2) זכאי לקצבת פרישה שאינו נמנה עם המפורטים בפסקה(1)
 והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת — תשולם
 לו קצבה בשיעור שני שלישים מהקצבה הרגילה או בשיעור
 הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה
 הכוללת על המשכורת הקובעת, הכל לפי הסכום הגבוה יותר:
 לא עלתה ההכנסה הכוללת על המשכורת הקובעת, לא תופחת

 קצבתו מכוח סעיף זה;

 (3) זכאי לקצבת שאיר שהכנסתו מקופת הציבור פחותה
 ממחצית המשכורת הקובעת — תשולם לו קצבה כהפרש שבין
 הכנסתו זו לבין מחצית המשכורת הקובעת, ובלבד שלא תעלה
 על הקצבה הרגילה; עלתה אותה הכנסה על המחצית האמורה,

 לא תשולם לו כל קצבה?
 (4) אלמנה הזכאית לקצבת שאיר לפי סעיף 23, תשולם לה,
 על אף האמור בפסקה (3), קצבה בשיעור הסכום שבו עודפת
 המשכורת הקובעת על הכנסתה של האלמנה מקופת הציבור,
 אך לא יותר מהקצבה הרגילה, או בשיעור שני שלישים

 מהקצבה הרגילה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.״
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 * נתקבל בכנסת ביום ב״ח באדר א׳ תשכ״ה (2 במרס 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 638, תשכ״ה,
 עמ׳ 126.

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 179; תשי״ז, עמי 185; תשי״ח, עמי 43; תש׳״ך, עמי 60.

 םפר החוקים 450, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965:



 חוק ההתיישנות (תיקון)׳ תשכ״ה-1965 י

 1, בסעיף 22 לחוק ההתיישנות, תשי״ח-1958! (להלן — החוק העיקרי), אחרי ״תקופת תיקין סעיף 22
 חמש עשרה שנה״ יבוא ״ולגבי מקרקעין שנרשמו בספרי האחוזה לאחר ס־דור זכות הקנין

 לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקבין) ־־ - תקופת עשרים וחמש שנים;״•

 2. תחילתו של חוק זה מיום תחילתו של החוק העיקרי. תחילה

ף ס ו ל ד ב י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ג״ח באדר א׳ תשב״ה (2 במרס s196; )הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח 633, תשכ״ה,
 עמי 76.

 1 סייח תשי״ח, עמ׳ 112.
 2 חוקי אי׳י, כרך בי, פרק פ׳, עמ׳ 829.
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