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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 63(, התשע"ט-2018

בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-0ע119)להלן-החוקהעיקרי(,1עתיקוןסעיף63ג
בסעיף63ג-

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

מישפרשמהשירותכעובדשירותיהביטחון,תובאבחשבוןתקופתשירותו ")א(
לענייןחוקזה,תקופתשירותהחובהשקדמהלשירותו,בהתקייםשנייםאלה:

התשס"א בטבת ה' יום עד מזכה ביטחוני לשירות הצטרף הוא )1(
)31בדצמבר2000(;

הואשירתעשרשניםלפחות,במצטבר,בשירותביטחונימזכה,אחד )2(
אויותרע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"שירותביטחונימזכה"ו"שירותחובה"-כהגדרתםבסעיף9עא)ב(ע" ")ב(

בסעיף9עאלחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף9עא

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

מישפרשמהשירותכשוטר,תובאבחשבוןתקופתשירותולענייןחוקזה, ")א(
תקופתשירותהחובהשקדמהלשירותו,בהתקייםשנייםאלה:

]נוסחמשולב[, חוקשירותהמדינה)גמלאות(  כללי
התש"ל-0ע19)להלן-החוקאוחוקהגמלאות(, 
שהחוק עובדים של פרישתם בעניין ההסדר את קובע
הקצבאות את זה ובכלל המדינה, משירות עליהם, חל
המשתלמותלעובדיםכאמורבעדפרישתם)הסדרפנסיה
תקציבית(עביןהשארכוללהחוקהוראותמפורטותבדבר
שירות תקופות ותשלומים, תביעות ושיעורן, הגמלאות
המוכרותלצורךתשלוםגמלה,הוראותבענייןמעבראל
שירותהמדינהוממנוועודעפרקיםמסוימיםבחוקיוחדו
לציבורמסויםשלעובדיםבשירותהמדינהעביניהם,פרק
ג'1הקובעהוראותמיוחדותבענייןעובדשירותיהביטחון,
על החוק תחולת בעניין הוראות הקובע לחוק ה' ופרק

שוטריםועלסוהריםע

מסוימות הקלות בקביעת עניינו המוצע התיקון
שירותי עובדי על החלים הפרישה להסדרי הנוגעות
הביטחון,שוטריםוסוהרים-הקלהבאפשרותלהכירלהם
בשירותהחובהבצבאההגנהלישראל,במסגרתחישוב
הנוגעים בסייגים והקלה החוק, לעניין שירותם תקופת
לתחולתהחוק,בנסיבותמסוימות,הכולכפישיפורטלהלןע

שהצטרף מי כי קובע לחוק 63ג)א( סעיף  סעיפים
ה' )יום 2000 שנת סוף עד הביטחון לשירותי  1 עד 3

ופרש ))2000 בדצמבר 31( התשס"א בטבת 
מהשירותכעובדשירותיהביטחון,תובאבחשבוןתקופת
שקדמה החובה שירות תקופת החוק, לעניין שירותו

לשירותו,אםשירתבשירותיהביטחוןעשרשניםלפחותע
"שירותחובה",המוגדרבסעיף9עא)ב(לחוק,הואשירות
בצבאהגנהלישראלשלאעלפיהתחייבותלשירותקבעע
סעיף9עא)א(לחוקקובעהסדרדומהביחסלשוטרים,וסעיף
81לחוקמחילאתהוראתסעיף9עא)א(האמורהגםביחס

לסוהרים,בשינוייםהמחויביםע

הוראהמקבילהקבועהגםבחוקשירותהקבעבצבא
]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985 הגנהלישראל)גמלאות(
)להלן-חוקשירותהקבע(,המסדירביןהשאראתנושא
הפרישהוהגמלאותשלמיששירתובצבאהגנהלישראל
כי קובע האמור לחוק 8 סעיף החוקע לתחולת הנכנסים
מישהתגייסלשירותחובהעדיוםב'בטבתהתשנ"ח)31
בדצמברע199(,קרי,החלאתשירותהקבעעדסוףשנת
שירות חוק לעניין שירותו תקופת בחשבון תובא ,2000
הקבעתקופתשירותהחובהשקדמהלשירותו,אםשירת

בשירותהקבעעשרשניםלפחותע

עםזאת,מאחרשבהתאםלהוראותהחוק,עלהעובד
להצטרףלגוףשממנופרשכשוטר,כסוהראוכעובדשירותי
הביטחון)קרי-שירותהביטחון,משטרהאושירותבתי
הסוהר,לפיהעניין(,עדסוףשנת2000,הרישעובדיםאשר
עברומגוףאחדכאמורלמשנהואושעברומשירותהקבע
בתקופת להכרה זכאים יהיו לא כאמור, הגופים לאחד
אם גם הגמלאות, חוק לצורך שלהם החובה שירות
התמלאובהםשארהתנאיםהקבועיםלכךבהוראותהחוקע

ס"חהתש"ל,עמ'0ע;התשע"ז,עמ'666ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001177, התקבל ב - 14/11/2018



159 הצעותחוקהממשלה-1ע12,ו'בכסלוהתשע"ט,2018ע11ע14

התשס"א בטבת ה' יום עד מזכה ביטחוני לשירות הצטרף הוא )1(
)31בדצמבר2000(;

הואשירתעשרשניםלפחות,במצטבר,בשירותביטחונימזכה,אחדאו )2(
יותרע";

בסעיףקטן)ב(,לפניההגדרה"שירותחובה"יבוא: )2(

63א, בסעיף כהגדרתו הביטחון בשירותי שירות - מזכה" ביטחוני ""שירות
שירותבמשטרתישראל,שירותבשירותבתיהסוהראושירותבשירות
קבעכהגדרתובחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסח

משולב[,התשמ"ה-21985ע"

בסעיף81לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,בסופהיבוא"למעטבהגדרה"שירותביטחונימזכה"3עתיקוןסעיף81
שבסעיף9עא)ב("ע

בסעיף108ח)5()א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אושלאחרהמועדהקובעהיהחיילהמשרת4עתיקוןסעיף108ח
בצבאהגנהלישראללפיהתחייבותלשירותקבעואינוחיילחדשכהגדרתובסעיףע6א

לחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985ע"

התשס"א בטבת ה' יום עד מזכה ביטחוני לשירות הצטרף הוא )1(
)31בדצמבר2000(;

הואשירתעשרשניםלפחות,במצטבר,בשירותביטחונימזכה,אחדאו )2(
יותרע";

בסעיףקטן)ב(,לפניההגדרה"שירותחובה"יבוא: )2(

63א, בסעיף כהגדרתו הביטחון בשירותי שירות - מזכה" ביטחוני ""שירות
שירותבמשטרתישראל,שירותבשירותבתיהסוהראושירותבשירות
קבעכהגדרתובחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסח

משולב[,התשמ"ה-21985ע"

בסעיף81לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,בסופהיבוא"למעטבהגדרה"שירותביטחונימזכה"3ע
שבסעיף9עא)ב("ע

תיקוןסעיף81

בסעיף108ח)5()א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אושלאחרהמועדהקובעהיהחיילהמשרת4ע
בצבאהגנהלישראללפיהתחייבותלשירותקבעואינוחיילחדשכהגדרתובסעיףע6א

לחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985ע"

תיקוןסעיף108ח

חובה בשירות ההכרה בתנאי להקל מוצע לפיכך,
למישפרשכעובדשירותהביטחון,כשוטראוכסוהר,כך
שנת סוף עד כאמור הגופים מבין לאחד הצטרף שאם
2000אושהצטרףלשירותהקבעעדלאותומועד,והשלים
עשרשנותשירותלפחות,במצטבר,באחדאויותרמהם,

הגמלאות, חוק לצורך שירותו, תקופת בחשבון תובא
ביחס זה הסדר לעגן מוצע שלוע החובה שירות תקופת
לעובדישירותהביטחון)תיקוןסעיף63אכנוסחובסעיף1
לתיקוןהמוצע(,ביחסלשוטרים)תיקוןסעיף9עא)א(כנוסחו

בסעיף2לתיקוןהמוצע(וביחסלסוהרים)תיקוןסעיף81
כנוסחובסעיף3לתיקוןהמוצע(עלצורךכך,מוצעלהגדיר,
בסעיף9עאהמוצע,"שירותביטחונימזכה",כשירותבכל
אחדמהגופיםהאמוריםאושירותבשירותהקבע,ולהפנות

להגדרההמוצעתבכלאחדמהסעיפיםהאמוריםע

סעיף של ו–)ב( )א( קטנים סעיפים של נוסחם וזה
63גלחוקושלסעיףקטן)א(שלסעיף9עאלחוק,שמוצע

להחליפם:

מישהצטרףלשירותיהבטחוןעדיוםה'בטבת "63גע)א(
תשס"א)31בדצמבר2000(,ופרשמהשירותכעובדשירותי
הבטחון,תובאבחשבוןתקופתשירותולעניןחוקזה,תקופת
בשירותי שירת אם לשירותו, שקדמה החובה שירות

הבטחוןעשרשניםלפחותע

בסעיףזה,"שירותחובה"-כמשמעותובסעיף )ב(
9עא)ב(ע"

מישהצטרףלשירותהמשטרהעדיוםה'בטבת "9עאע)א(
תשס"א)31בדצמבר2000(,ופרשמהשירותכשוטר,תובא
שירות תקופת זה חוק לענין שירותו תקופת בחשבון
החובהשקדמהלשירותו,אםשירתבמשטרהעשרשנים

לפחותע"

במסגרתחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים  סעיף 4
)ס"ח התשס"ד-2004 חקיקה(, )תיקוני 2004 
בין לו, ונוספו הגמלאות חוק תוקן ,)130 עמ' התשס"ד,
השאר,סעיפים108בעד108ז,אשרהחריגומהוראותהחוק
)ומהסדרהפנסיההתקציביתהקבועבו(אתמישהוגדר
שוטר הביטחון, בשירות עובד - חדש" ביטחון כ"עובד
וסוהראשרהחלואתשירותםאחרייוםו'בטבתהתשס"ד
)31בדצמבר2003()להלן-המועדהקובע(עתיקוןמקביל
נעשהגםבחוקשירותהקבע,ביןהשארבסעיפיםע6אעד
ע6ט,שםהוחרגמהוראותהחוקהאמורמישהוגדרכ"חייל
חדש"-חיילשהתחייבלשירותקבעאחריהמועדהקובע,
למעטחיילשהתחייבלשירותקבעלראשונהלפניהמועד
הקובעוהמשרתברציפותמהמועדהקובעולמעטחייל
שהתקייםבואחדהתנאיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)4(

שלסעיףע6זלחוקשירותהקבעע

לצדאלה,נקבעובסעיף108חלחוקהגמלאות,ובאופן
אשר סייגים הקבע, שירות לחוק ע6ז בסעיף גם דומה
בהתקיימםימשיךגםמישחליםלגביוהתנאיםהקבועים
להיות חדש", "חייל או חדש" ביטחון "עובד בהגדרות
שירות חוק או החוק ולצורך תקציבית בפנסיה מבוטח
הקבע,לפיהעניין,לאיראואותוכעובדביטחוןחדשאו

כחיילחדשע

סעיף108ח)5(לחוקקובעכיבהתקייםחמישהתנאים
מצטברים,יחולוהוראותחוקהגמלאותעלעובדביטחון
מצב וביניהם מצבים, כמה מונה הראשון התנאי חדשע
שבובמועדהקובעהעובדהיהחיילהמשרתבצבאהגנה
לישראללפיהתחייבותלשירותקבעעאלאשתנאיזהמייצר
פערלעומתההסדרהקבועבהגדרה"חיילחדש"שבסעיף
מהגדרה לעיל, כאמור שהרי, הקבע, שירות לחוק ע6א
זוממעטיםחיילשהתחייבלשירותקבעלראשונהלפני
המועדהקובע)גםאםהחללשרתבשירותהקבעלאחר

ס"חהתשמ"ה,עמ'142ע 2
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תחולהוהוראות
מעבר

סעיפים63ג,9עאו־81לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיפים1עד3לחוקזהיחולוגם5ע )א(
לגבימישפרשכאמורבאותםסעיפיםלפנייוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יום
התחילה(ומתקיימיםבוהתנאיםהקבועיםבסעיפיםהאמורים,והכוללענייןקצבאות

המשתלמותלוביוםהתחילהואילךע

סעיף של בסיפה האמור התחילה, ביום בו, שמתקיים חדש ביטחון עובד )ב(
108ח)5()א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,ומתקיימיםבו,במועדהאמורשאר
התנאיםשבסעיף108ח)5(לחוקהעיקרי,יחולועליוהוראותהחוקהעיקריולאיראו
אותוכעובדביטחוןחדש,כאמורבסעיף108חרישהלחוקהעיקרי,החלביוםשבוהחל

בשירותוכעובדכאמור,ובלבדשמתקיימיםלגביושנייםאלה:

כלהכספיםשהמדינההפקידהבעבורולקופתגמלבעדשירותוכעובד )1(
ביטחוןחדש,עלחשבוןמרכיבתגמוליהמעבידאומרכיבהפיצויים,הושבו

לאוצרהמדינה;

הואשילםלאוצרהמדינהאתהסכומיםשהיהחבבהםלפיסעיף89לחוק )2(
התכניתלהבראתכלכלתישראל)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבוהמדיניות
הכלכליתלשנותהכספים2003ו־2004(,התשס"ג-32003,אילוהחוקהעיקריהיה

חלעליוהחלבמועדתחילתשירותוכעובדביטחוןחדש;

מהמועד ברציפות משרת שהוא ובלבד הקובע( המועד
האמורוכןממעטיםחיילשמתקיימיםבוהסייגיםהקבועים
בסעיףע6זלחוקשירותהקבעשהוזכרלעילעההבדלבין
ההוראותיצרחוסראחידותבקביעהמיהו"חיילחדש"
ומיהו"עובדביטחוןחדש"ובהתאם,בהחלתהוראותהחוק
והסדריהפרישהבעניינועכךלמשל,מישהתחייבלשירות
קבעלפניהמועדהקובע,אךהחלבשירותהקבעלאחרמכן,
ופרשמהצבא,יחולעליוהסדרהפנסיההתקציביתלפיחוק
שירותהקבעעלעומתזאת,אםבמהלךשירותהקבעשלו
עברלשירותיהביטחון,למשטרהאולשירותבתיהסוהר
-ייחשבכ"עובדביטחוןחדש"שהסדרהפנסיההתקציבית
לפיחוקהגמלאותאינוחלעליועמשכך,מוצעלתקןאת
הוראותסעיף108ח)5()א(לחוקולהתאימןלהוראותחוק
גם יחולו הגמלאות חוק שהוראות כך הקבע, שירות
עלעובדביטחוןחדששלאחרהמועדהקובעהיהחייל
המשרתבצבאהגנהלישראללפיהתחייבותלשירותקבע

ואינוחיילחדשכהגדרתובסעיףע6אלחוקשירותהקבעע

סעיף5המוצעקובעהוראותתחולהוהוראות  סעיף 5
מעברלתיקוןהמוצעע 

לסעיף קטן )א(

לחוק ו־81 9עא 63ג, סעיפים את להחיל מוצע 
הגמלאותבנוסחםהמוצעבסעיפים1עד3לתיקוןהמוצע,
גםעלשוטרים,סוהריםועובדישירותהביטחוןאשרפרשו
כאמורבאותםסעיפיםלפנייוםתחילתושלהתיקון,אם
עמדובשארהתנאיםהקבועיםבסעיפיםהאמורים,וזאת
ביחסלקצבאותהמשתלמותביוםהתחילהואילךעכלומר,
מישכברפרשובמועדפרישתועמדבתנאיםהקבועים
בסעיפים63ג,9עאו־81כנוסחםהמוצע,יובאשירותהקבע

שלובחישובתקופתשירותולענייןחוקהגמלאות,והדבר
יקבלביטויבקצבאותהמשולמותהחלביוםתחילתושל

התיקוןהמוצעואילך)ולאיושלםרטרואקטיבית(ע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

בכל מעבר והוראות תחולה הוראות לקבוע מוצע
המוצע בנוסחו הגמלאות לחוק 108)ח()5( לסעיף הנוגע

בסעיף4לתיקוןהמוצעע

חדש ביטחון עובד כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
כהגדרתובסעיף108בלחוק,שמתקייםבו,ביוםתחילתו
108ח)5()א( שלהתיקוןהמוצע,האמורבסיפהשלסעיף
כלומר - החוק להצעת 4 בסעיף המוצע בנוסחו לחוק,
הואהחללשרתבשירותקבעבצבאהגנהלישראלאחרי
המועדהקובעואינוחיילחדשכהגדרתובסעיףע6אלחוק
שירותהקבע-וביוםהתחילהמתקיימיםבושארהתנאים
הקבועיםבסעיף108ח)5(לחוק,לאיראואותוכעובדביטחון
חדש,החלביוםשבוהחלבשירותוכעובדכאמור,ויחולו
הפנסיה הסדר - )כלומר הגמלאות חוק הוראות עליו
בפסקאות הקבועים לתנאים בכפוף וזאת התקציבית(,
)1(ו–)2(שלסעיףקטן)ב(המוצעעלגביעובדיםאלהחל
כיוםהסדרפנסיהצוברת,ולפיכך,כדילהעבירםלהסדר
המצב להתאמת פעולות נדרשות התקציבית, הפנסיה
הנוכחילמצבשהיהקייםאילוהסדרזההיהחלבעניינם
מלכתחילהעלכן,מוצעלהתנותאתתחולתהתיקוןהמוצע
ביחסלקבוצתעובדיםזו,בשניתנאיםמצטברים,הקבועים
בפסקאות)1(ו–)2(שלסעיףקטן)ב(המוצע:האחד,השבה
לאוצרהמדינהשלכלהסכומיםשהפקידההמדינהבעבור
עובדיםאלה,במסגרתהסדרפנסיהצוברת,לקופתגמל
כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,
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לענייןזה-

"עובדביטחוןחדש"-כהגדרתובסעיף108בלחוקהעיקרי;

"קופתגמל"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-
;42005

"מרכיבתגמוליהמעביד"ו"מרכיבהפיצויים"-כהגדרתםבסעיף3)ה3(לפקודתמס
הכנסה5ע

הוראותסעיףקטן)ב(יחולוגםעלמישמתקייםבוהאמורבאותוסעיףקטןופרש )ג(
לפנייוםהתחילה,לענייןקצבאותהמשתלמותלוביוםהתחילהואילךע

לענייןזה-

"עובדביטחוןחדש"-כהגדרתובסעיף108בלחוקהעיקרי;

"קופתגמל"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-
;42005

"מרכיבתגמוליהמעביד"ו"מרכיבהפיצויים"-כהגדרתםבסעיף3)ה3(לפקודתמס
הכנסה5ע

הוראותסעיףקטן)ב(יחולוגםעלמישמתקייםבוהאמורבאותוסעיףקטןופרש )ג(
לפנייוםהתחילה,לענייןקצבאותהמשתלמותלוביוםהתחילהואילךע

לענייןזה-

"עובדביטחוןחדש"-כהגדרתובסעיף108בלחוקהעיקרי;

"קופתגמל"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-
;42005

"מרכיבתגמוליהמעביד"ו"מרכיבהפיצויים"-כהגדרתםבסעיף3)ה3(לפקודתמס
הכנסה5ע

הוראותסעיףקטן)ב(יחולוגםעלמישמתקייםבוהאמורבאותוסעיףקטןופרש )ג(
לפנייוםהתחילה,לענייןקצבאותהמשתלמותלוביוםהתחילהואילךע

התשס"ה-2005;השני,תשלוםלאוצרהמדינהשלסכומים
לפיסעיף89לחוקהתכניתלהבראתכלכלתישראל)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנות
הכספים2003ו־2004(,התשס"ג-2003,אשרהיוחביםבהם
אילוחוקהגמלאותוהסדרהפנסיההתקציביתהמעוגןבו
היוחליםבעניינםהחלבמועדתחילתשירותםכעובדי

ביטחוןחדשיםע

התחולה הוראות כי לקבוע מוצע )ג( קטן בסעיף
והמעברהקבועותבסעיףקטן)ב(יחולוגםעלמישמתקיים
בוהאמורבאותוסעיףקטןופרשמשירותכעובדביטחון
חדשלפנייוםתחילתושלהתיקוןהמוצעעעםזאתמוצע

להבהירכיההסדרהמוצעיחוללגביורקלענייןקצבאות
המשתלמותלוביוםתחילתושלהתיקוןהמוצעואילךולא
יבוצעחישובושקלולרטרואקטיביעיובהרכיההסדרהמוצע
יחולאךורקעלפורשיםכאמוראשרבמועדתחילתושל
התקציבית הפנסיה הסדר למימוש ועד המוצע התיקון
בעניינםטרםהחלולהשתלםלהםאולשאיריהםקצבאות
לא שבשלהן נסיבות בעניינם נוצרו ולא הגמל מקופת
תתאפשרהשבתהכספיםמקופתהגמלכנדרש,לדוגמה
במקרהשבונעשתהמשיכהחלקיתאומלאהשלהכספים

מקופתהגמלע

ס"חהתשס"ה,עמ'889ע 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 5
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