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 מתפרסמת כזה הצעת חוק ממעפ מממשלה:

 חרק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות)
 (תיקון מס׳ 7), תשל״ז-1977

 תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל(גימלאות)׳ תשי״ד-1954! (להלן -
 החוק העיקרי). במקום ״18״, פעמיים׳ יבוא ״21״.

 תיקון סעיף 13 2, במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

 ״לין שימח חיבה 13. (א) על אף האמור בחוק זה׳ תובא לצורך חוק זה תקופת שירות
 החובה בחשבון תקופת השירות של חייל ששירת בשירות קבע לפחות
 עשר שנים או שהוצא לקיצבה מכוח סעיף 16׳ אם תקופת הביניים בין
 סיום שירות החובה לבין תחילת שירות הקבע לא ארכה יותר משנה אחת׳
 אל -־ אם החייל שירת בכל תקופת הביניים כעובד בשירות הצבא והיא
 צורפה כולה לתקופת שירות הקבע לפי סעיף 52א׳ או הקדיש את כל
 תקופת הביניים ללימודים במוסד להשכלה - אם תקופת הביניים לא

 ארכה יותר מחמש שנים.

 (ב) בסעיף זה, ״שירות חובה״ - שירות צבאי שלא על פי
 התחייבות לשירות קבע, ולמעט שירות מילואים לפי הפרק הרביעי לחוק

 שירות בטחון, תשי״ט-1959 ננוסח משולב] 2;

ר ג פ י ה ר ב  ד

, סעיף 3 1 לחוק העיקרי קובע מתי יש להביא , , ' י  בחשבון את שירות החובה של החייל לצורך סעיף 2 י י
 קביעת אורך שירותו, וזו לשובו:

 ״13 (א) על אף האמור בחוק זה, תובא לצורך חוק זה
 תקופת שירות החובה בחשבון תקופת השירות של חייל,
 אש שירת בשירות קבע לפחות עשר שנים או אם הוצא
 ל־,׳יצבה מכוח סעיף 16 ובין סיום תקופת שירות החובה

 לב ץ תחילת שירות הקבע לא עברה יותר משנה אחת.

 (ב) בסעיף זה, ״שירות חובה״ - שירות צבאי שלא
 על פי התחייבות לשירות קבע, אך למעט שירות על פי

 סעיף 7 לחוק שירות בטחון, תש״ט-1949.״

 לפי זה, לענץ גימלאות אין מביאים בחשבון תקופת
 שירות חובה אם ההפסקה שבץ מועד סיום שירות החובה
 ובין מועד ההצטרפות לשירות קבע עולה על שנה אחת.

 1 סעיף 5 לחוק העיקרי בא להגדיר מי הוא

 י שאיר שאינו עומד ברשות עצמו, וזו לשונו:
-3. אדם שאינו עומד ברשות עצמו הוא, לענץ חוק זה,
 מי שלא הגיע לגיל 18, או מי שהגיע לניל 18 אך אץ לו

 הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו.״
 לכל יתום שאינו עומד ברשות עצמו ניתנת קיצבה

 בין 15 ו־30 אחוז מהמשכורת הקובעת של הנפטר.

 בדרך כלל משרת כל גבר מגיל 18 עד גיל 21 שלוש
 שנים בצבא ואשה באותם הגילים משרתת שנתיים ובחקו״
 פת שירותם הם עדיין זקוקים לתמיכה כספית של הורי
 הם. בעקבות התיקץ המוצע תהיה נתונה הזכות לקיצבה
 ליתום כל עוד לא הגיע לגיל 21 במקום לגיל 8ו עד כה.

 בתיקץ דומה לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י-1950, בשנת תשל״ג-973ז,
 הועלה גילו של יתום הזכאי לתגמולים מגיל 18 לגיל 21.

 ס־׳ת תשי״ד, עמ׳ 179; תשי״ז, עמי 183; חשי״וז, עמי 43; חש״ך, עמ׳ 60; תשכ״ה, עמי 102; תשל״ב, עמי 50; תשל׳׳ג, ענל׳ 80;
 תשל״ה, עמי 238.

 2 ס׳׳ח תשי׳׳ט, עמי 286.
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 ״מוסד להשכלה״ -

 (1) מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה׳
 תשי״ח-31958;

 (2) מוסד להשכלה על־תיכונית שאישר שר העבודה׳ לאחר
 התייעצות עם שר החינוך והחרבות׳ לענין חוק שירות מילו

 אים (תגמולים), תשי״ט-1959 [נוסח משולב]*.״

 3, בסעיף 17 לחוק העיקרי׳ ברישה לסעיף קטן(ד)׳ במקום ״בתוקף פסקה(2) לסעיף 14״ תיקון סעיף 17
 . יבוא ״בשל פיטוריו מחמת נכות׳ כמשמעותה בחוק הנכים, שלקה בה בשירות קבע ודרגת

 נכותו היא 35% או יותר״.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 או יותר, קיצבתו ביחד עם התגמולים המגיעים לו על
 פי חוק הנכים לא יפחתו מ־50 אחוז ממשכורתו

 הקובעת.״

 פסקה (2) לסעיף 14 קובעת שני תנאים מצטברים
 לזכאות לקצבת פרישה:

 (1) פיטורין משירות קבע לפני תום חמש שנות שירות
 קבע, מחמת נכות, כמשמעותה בחוק הנכים, שהזכאי

 לקה בה באותו שירות;

 (2) דרגת הנכות היא 35% או יותר;

 והברירה הניתנת לזכאי כזה היא לבחור בקיצבה
 לפי סעיף 17 (א), שהיא קיצבה המחושבת לפי מספר
 שנות השירות, ממינימוס של 20% מהמשכורת הקובעת
 עד למקסימום של 70% ממנה, או בקיצבה של 25%

 מהמשכורת הקובעת.

- סעיף 30 (ג) לחוק מקנה לזכאי כזה שבחר בקיצבה
 של 25% ממשכורתו הקובעת, את הזכות למלוא התג
 מולים בנוסף לקיצבה, ואילו מי שפוטר משירותו מחמת
 אותה דרגת נכות שלא לפי סעיף 14 (2), באשר תקופת
 שירותו היא יותר מחמש שנים, זכאי לקבל בנוסף לקיצבה
 רק 25% מהתגמולים המשתלמים ע״י אגף השיקום. בנסי
 בות מסויימות נוצר מצב שחייל ששירת תקופת שירות
 קצרה יותר יהיה זכאי לקיצבת פרישה ותגמולים גבוהים
 יותר מחייל ששירת תקופת שירות ארוכה יותר, אף אם
 שניהם פוטרו מחמת אותה דרגת נכות. מצב בלתי סביר
 זה טעון תיקון על ידי כך שזכות הבחירה לפי סעיף
 17(ד) לחוק תהיה מותנית בדרגת נכות של 35 אחוז או

 יותר בלבד, יהא אשר יהא מספר שנות השירות.

 התיקון המוצע נועד לשרת מטרה זו.

 קורים מקרים - אם כי מספרם אינו רב - שחייל לאחר
 סיום שירות חובה ממשיך לשרת בתור אזרח כעובד
 צה״ל ומשירות זה עובר לשירות קבע. בנסיבות אלה
 יהיה זה מוצדק שתקופת שירותו במעמד של אזרח עובד
 צה׳׳ל לא תשלול את הזכות לצרף לענץ הגימלאות את
 תקופת שירות החובה לתקופת שירות הקבע. הזכות
 כאמור תהיה מותנית בקיום כל התנאים והכללים שנק
 בעו בתקנות שהותקנו לפי סעיף 52א לחוק, שלפיהן
 חייב המצטרף לשירות קבע ששירת קודם כעובד צה׳׳ל,
 בין היתר, להחזיר את פיצרי הפיטורים, אם קיבל אותם,
 ולשלם 6.5% ממשכורתו האחרונה בעד כל חודש של

 שירותו הקודם שצורף לשירות קבע.

 . כן מוצע כי תקופת שירות החובה תובא בחשבון לענץ
 חישוב הזכות לגימלה, אם ההפסקה שבץ סיום תקופת
 שירות החובה לבין תחילת שירות הקבע הוקדשה כולה
 ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או לרכישת מקצוע

 במוסד להשכלה על־תיכונית.

 בשני מקרים אלה תובא תקוסת הביניים בחשבון רק
 אם לא עלתה על חמש שנים.

 ההגדרה של ״שירות חובה״ תותאם לנוסח המשולב
 של חוק שירות הבטחץ.

 סעיף 3 בסעיף 17 (ד) לחוק העיקרי נאמר,כך:

 ״(ד) הזכאי לקיצבת פרישה בתוקף פסקה (2) לסעיף
 14, הברירה בידו לבחור באחת מאלה:
 (1) קיצבה על פי סעיף קטן(א);

 (2) קיצבה של 25 אחוז ממשכורתו הקובעת,

 ובלבד שלגבי זכאי כאמור שדרגת נכותו היא 60%

 3 ם׳׳דז תשי״ח, עמי 191.

 4 ס״דז תשי״ט, עמי 300.
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) יברא: א ) ן ט ף ק ׳ במקום סעי ף 23 לחוק העיקרי  תיקון סעיף 23 4, בסעי

רתו ו זכאים מחמת פטי יל שנפטר בזמן שירות קבע ושאירי  ״(א) חי
. ו י ה ילים (בסעיף זה׳ - תגמולים)׳ י י חוק משפחות. החי  לתגמולים לפ

ו זכאים-לקיצבה כמפורט להלן: רי  שאי

נם עומדים ד אי ד לא נישאה ויתומים כל עו  (1) אלמנה כל עו
ף 22 אף אם ו זכאים לקיצכה לפי סעי הי  ברשות עצמם׳ י

יל שירת בשירות קבע פחות מחמש שנים;  החי

ד האלמנה או היתומים זכאים לתגמולים׳ תנוכה  (2) כל עו
 מקיצבתם מחצית הקיצבה או מחצית התגמולים, ואם זכותם
ילים — ף 30 לחוק משפחות החי  לתגמולים הומרה לפי סעי
ו זכאים להם אילולא ת התגמולים שהי  מחצית הקיצבה או מחצי

י הסכום הקטן יותר;  הומרה זכותם כאמור׳ הכל לפ

 (3) היה סך כל הקיצבאות המגיעות לאלמנה וליתומים של
ף התגמולים המגיעים להם עולה על המשכורת רו ל בצי י  חי

דף מקיצבתם; ל, ינוכה הסכום העו י  הקובעת של אותו חי

ן פסקה (3) לא יבוא בחשבון התגמולים התוספת י  (4) לענ
ם, ובזכאי לתגמולים לי י ף 14 (1) לחוק משפחות החי  לפי סעי
ן אותם תגמולים ף 9 (ב) לאותו חוק - ההפרש שבי  לפי סעי

ף 9 (א) לאותו חוק: י סעי ן התגמולים לפ  לבי

ר כ מ י ה ד פ  ד

 מולים המגיעים להם, עולה על 90% ממשכורתו הקובעת
 של הנפטר - ינוכה הסכום העודף מקיצבתם;

) לענץ המקסימום של 90% ממשכורתו הקובעת א 0 
 של הנפטר כאמור בטיפה לפסקה(1), לא יבואו בחשבון
 התגמולים לפי חוק משפחות החיילים התוספת לפי סעיף
 14(0 לאותו חוק, ובזכאי לתגמול לפי סעיף 9 (ב) לאותו
 חוק - ההפרש שבין אותו תגמול לבין התגמול לפי סעיף

 9 (א);
 (2) תלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם -
 לקיצבה של 10 אחוזים מהמשכורת הקובעת של הנפטר

 לכל תלוי.״

 בעקבות הגדלת שיעורי התגמולים למשפחות שכולות
 (אלמנות ויתומים) נוצר במקרים מםויימים מצב שכתו
 צאה מניכוי מחצית התגמולים מהקיצבה נותר בידי הזכאי
 לקיצבה סכומ בלתי משמעותי בלבד. לפיכך המליצה
 הועדה בראשותו של חה״כ קרנמןשמקיצבתשאיר תנוכה
 מחצית הקיצבה או מחצית התגמולים, לפי הסכום הקטן

 יותר, ולאו דוקא מחצית התגמולים.

 בנוסף לכך מוצע להעמיד את התקרה, שעליה לא
 יעלה סך כל הקיצבאות והתגמולים המגיעים לאלמנה
 וליתומים, על 100% מהמשכורת הקובעת, במקום על

 90% ממנה.

 פעיו* 4 . בהתאם להחלטת ראש הממשלה ושר
 * י הבטחץ חודשה בשנת 1974 פעולת הועדה
 בראשותו של יושב ראש ועדת הכמפים של הכנסת, חה״כ
 י. קרגמן, שעליה הוטל לבדוק את מערך התגמולים
 וההטבות האחרות הניתנים למשפחות שכולות. הועדה
 כללה נציגים של משרד האוצר, משרד הבטחון וארגון
 ״יד לבנים״. בין היתר המליצה הועדה נם על תיקון
 סעיף 23 (א) לחוק העיקרי, שבנוםחו הקיים הוא קובע

 לאמור:
ק שירות קבע ושאיריו זכאים מחמת ז  ״(א) חייל שנפטר ב
 פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים (בסעיף
 זה - תגמולים) יהיו שאיריו זכאים לקיצבה כמפורט

:  להלן

 (1) אלמנה כל עוד לא נישאה ויתומים כל עוד
 אינם עומדים ברשות עצמם - לקיצבה על פי סעיף 22,
 אף אם הנפטר שירת בשירות קבע פחות מחמש שנים;
 כל עוד האלמנה או היתומים זכאים לתגמולים, תנוכה
 מקיצבתם מחצית התגמולים, ואם זכותם לתגמולים הומ
 רה על פי סעיף 30 לחוק משפחות החיילים, תנוכה מקיצ־
 בחם מחצית התגמולים שהיו זכאים להם אלמלא הומרה
 זכותמ לתגמולים כאמור; היה םך־כל הקיצבאות המגי
 עות לשאיריו של נפטר, לפי סעיף זה, בצירוף התג-
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 (5) תלויים׳ כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם׳ יהיו
 זכאים לקיצבה של 10% מהמשכורת הקובעת של אותו חייל׳

 לכל תלוי,״

 5. בסעיף 25 לחוק העיקרי - תיקיץ םעיף 25

 (1) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א1) הרמטכ״ל רשאי בהחלטה מנומקת להורות על הגדלת שיעור
 הקיצבה לאלמנה של זכאי לקיצבת פרישה כאמור בסעיף קטן (א)(1)׳
 ובלבד שקיצבתה המוגדלת של האלמנה לא תעלה על 40% ממשכורתו
 הקובעת של הנפטר ושקיצבתה כאמור בצירוף הקיצבאות המגיעות ליתומים
 לא תעלה על 90% מקיצבת הפרישה של הנפטר; שר הבטחון רשאי

 בתקנות לקבוע מבחנים לשימוש בסמכות הרמטכ״ל לפי סעיף. זה.״;

 (2) בסעיף קטן(ב), המספר ״26״ — יימחק.

 6. סעיף 26 לחוק העיקרי - בטל, ביטול סעיף 26

ר ־ ג פ י ה ר ה  ד

 הביטוח או שליש קיצבתו לפי חוק זה, הכל לפי הסכום
 הקטן יותר. היוון הזכאי חלק מהקיצבה לפי חוק זה ייחשב

 השליש מקיצבתו לפי חוק זה כאילו לא היוון.

 (בב) (1) על אף האמור בסעיף קטן(ב) לא יפחת, עקב
 הןיכוי שעל פיו בלבד, צירוף הקיצבה לפי חוק זה וקיצ־
 בת הביטוח המגיעות לאותו זכאי מסכופ מינימום שהוא
 200 לירות, כשלאוחו זכאי משתלמת תוספת לקיצבת
 הביטוח בזכות אדם התלוי בו, או 167 לירות, כשתוספת
 כאמור אינה משתלמת, או סכום אחר שנקבע לענין סעיף
 23(ד)(1) לחוק שירות המדינה (נימלאות), תשט״ו-

;1955 

 (2) פחת צירוף הקיצבה לפי חוק זה וקיצבת הביטוח
 כאמור מסכום המינימום, לא יבוצע כל ביכד לפי סעיף

 זה;

 (3) ״הקיצבה לפי חוק זה״, לענין סעיף קטן זה -
 הקיצבה שהיתה משתלמת אילמלא הוראות סעיף 31,
 ובקיצבה מהוונת - הקיצבה שהיתה משתלמת אילמלא
 המנה, והכל - לרבות כל גימלאות הכפל שאותו אדם
 זכאי להן לפי סעיף 29, כפי שהופחתו לפי אותו סעיף.

 (0 היתה קיצבת הפרישה המופחתת בצירוף קיצבת
 הביטוח המגיעה לאותו זכאי עודפת על משכורתו

 הקובעת - ינוכה הסכום העודף מקיצבתו המופחתת.

ל הקיצבאות המופחתות המגיעות לשאיריו כ - ך  (ד) ס
של נפטר פלוני לא יעלה על ההפרש שבץ משכורתו ' 
כל קיצבאות הביטוח המגי  הקובעת של הנפטר בין םך-

 עות לאותם השאירים.

 _ • סעיף 25 לחוק העיקרי ענינו קיצבה
 ע ״ לשאיריו של זכאי לקיצבת פרישה. בסעיף

 קטן(א) נקבע ברישה ובפסקה (1) כך:

 ״(א) זכאי לקיצבת פרישה שנפטר - תשולם לשאיריו,
ל תקופת הזמן המפורשת בסעיף-זה, קיצבה באחוזים  כ

 מהקיצבה שהיתה מניעה לזכאי אילולא נפטר, והם:
 ;1) לאלמנה שהיתה אשתו לפחות שלוש שנים שקד
  מו לפטירתו, או שילדה לו ילד, כל עוד היא באל
 מנותה - ששים אחוזים, ובלבד שקיצבתה לא תעלה
 על ארבעים אחתים ממשכורתו הקובעת של

 הנפטר״.

 ל א  לפי החוק המוצע ניתן יהיה להגדיל את קיצבת ה
 מנה אף מעבר ל־60 •אחוזים מהקיצבה שהנפטר היה
 זכאי לה, אולם אפשרות ההגדלה תהיה מוגבלת גם בתק
 רה נוספת: הקיצבה של האלמנה, בצירוף הקיצבאות
 המסעות ליתומים, לא תעלה על 90% מקיצבת הפרישה

 של הנפטר.

 העיף 6 סעיף 26 לחוק הקיים קובע לאמור:
 ״(א) בסעיף זה -

 ״קיצבת ביטוח׳׳ - קיצבה לרגל ביטוח זקנה או קיצבה
 לרגל ביטוח מוות לפי חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-

;1953 
צבה המגיעה לפי חוק זה לאחר  ״קיצבה מופחתת״-קי

 שנוכה ממנה הסכום כאמור בסעיף קטן(ב).

 (ב) מי שזכאי לקיצבה לפי חוק זה והוא זכאי לקיצבת
 ביטוח - תנוכה מקיצבתו לפי חוק זה מחצית קיצבת
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 תיקון סעיף ל2 7, בסעיף 27 לחוק העיקרי ~

 . (1) בסעיף קטן גא) -
 (א) בדישה׳ המספר ״26 (ב)״ - יימחקז

 (ב) פסקה (2) - תימחק:

 (2) סעיף קטן (ב) יסומן(ג) ולפניו יבוא:

 ״נב) חל סעיף 23 (א)(3)׳ ישולמו לאלמנה וליתומים של החייל
 שנפטר׳ במקום הקיצבאות בשיעורים שנקבעו בסעיף 23׳ קיצבאות
 כשיעורים שיקבע הממונה בהתחשב עם מצבם של האלמנה והיתומים ועם
 כל הסכם שביניהם׳ ובלבד שםך כל הקיצבאות שישולם לכלל השאירים
 לא יעלה על השיעור הקיצוני או על סך כל הקיצבאות שהיו מגיעות

 לשאיריו אילולא הוראות סעיף זה, הכל לפי הסכום הקטן יותר.״!

 (3) בסעיף קטן(ג) -

 (1) בפסקה (1), הסיפה המתחילה במלים ״או ההפרש האמור
 בסעיף 26 (ד)״ - תימחק;

 נ2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) לגבי שאיריו של זכאי לקיצבת פרישה - 75%
 מקיצבתו של הזכאי׳ ולגבי אלמנה שהרמטכ״ל השתמש
 לגביה בסמכותו לפי סעיף 25 (א1) - 90% מקיצבתו

 של הזכאי;״.

 תיקון סעיף 33ב 8, בסעיף 33ב(ג) לחוק העיקרי, המספר ״26 (ה)״ - יימחק.

 תיקון סעיף 51 9, בסעיף 51 לחוק העיקרי, המספר ״26״ — יימחק.

ר כ מ י ה ר ב  ד

 של הנפטר, במקום הקיצבאות בשיעורים שנקבעו בחוק,
 קיצבאות בשיעורים שיקבע הממונה על הגימלאות
 בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם.

 ״השיעור הקיצוני״ - לגבי שאיריו של זכאי לקיצבת
 פרישה - הוא, לפי סעיף 27 (ב)(2) לחוק הקיים, 75%
 מקיצבתו של הנפטר או ההפרש האמור בסעיף 26 (ד).
 בשל ההצעה לבטל את סעיף 26 כולו לא נודעת ע!יד
 חשיבות להתייחסות להפרש האמור בסעיף 26 (ד). התי
 קון המוצע בהגדרת ״השיעור הקיצוני־ כאמור בסעיף
 27 (ב)(2) הוא איפוא תוצאה ישירה מהתיקון המוצע
 בסעיף 5. על כן במקרה שבו יפעיל הרמטכ״ל את סמ
 כותו לפי סעיף 5 יהיה השיעור הקיצוני 90% מקיצבתו

 של הנפטר,

 סעיפים סעיפים אלה הם טכניים בלבד ונובעים
 8 ו״9 מביטול סעיף 26 לחוק העיקרי.

 (ה) היה סך כל קיצבאות הביטוח המניעות לשאירים
 שווה למשכורת הקובעת או עולה עליה, לא תשולם

 לשאירים כל קיצבה לפי חוק זה.

 (ו) אלמנה המקבלת קיצבת שאיר לפי חוק זה והזכאית
 לפי חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953, לקיצבת זקנה
 וגם לקיצבת שאיר ובחרה באחת מהן לפי סעיף 64

 לאותו חוק, לא ייעשה לגביה כל ניכוי לפי סעיף זה.׳׳

 השילוב בין הקיצבה לפי החוק הקיים לבין קיצבת
 הביטוח הלאומי, שניתן לו ביטוי בסעיף זה, בוטל לגבי
 עובדי המדינה בחוק שירות המדינה (נימלאות) (תיקון
י שירות ב  מס׳ 7), תשל״ג-1973, ומוצע לבטלו גם א

 הקבע בצבא.

 בסעיף 27 לחוק העיקרי נקבע, בין היתר,
ל הקיצבאות המניעות לשאיריו  כי אם סך כ
 של נפטר עולה על ״השיעור הקיצוני״, ישולמו לשאיריו
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 10. (א) תחילתם של סעיפים 1, 3׳ 5 ו־ד לחוק זה בידם א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל הורארוזמעבר
 1976), והם יחולו אף אם העילה לתשלום הקיצבה נולדה לפני המועד האמור.

 נב) תחילתם של סעיפים 6׳ 8 ו־9 לחוק זה ביום ה׳ באב תשל״ג(3 באוגוסט 1973). י

 (ג) סעיף 2 יחול על מי שפרש מהשירות החל מיום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל
.(1976 

 (ד) על קיצבאות המשתלמות לפי סעיף 23 (א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו
 הוראות אלה:

 (1) פסקה (2), תחילתה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974)1

 (2) המקסימום לסך כל הקיצבאות והתגמולים המגיעים לשאירי הנפטר שנקבע
 בסעיף 23 (א) האמור (להלן - מקסימום) לא יחול על תשלומים בעד התקופה
 שבין ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974) לבין כ״ט באדר ב׳ תשל״ו(31 במרס

;(1976 

 (3) אלמנה ויתומים של חייל שהיו זכאים ביום כ״ט באדר ב׳ תשל״ו (31
 במרס 1976) לקיצבה ולתגמולים בסכום פלוני (להלן - הסכום הקובע), לא
 . יפחת םך כל הקיצבאות והתגמולים שהיו זכאים להם לאחר אוהו מועד מהסכום
 הקובע מהמת זה בלבד שנקבע להם מקסימום, וכל עוד סך כל הקיצבאות והתג
 מולים עולה על המקסימום, לא ישולם להם מכוח החוק העיקרי כל סכום העולה

 על הסכום הקובע;

 (4) תחילתן של יתר הוראות הסעיף האמור, במידה שאין בסעיף זה הוראה
- מפורשת אחרת, היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976);

 (5< םעיף קטן זה יחול אף אם העילה לתשלום קיצבה נולדה לפני המועדים
 הנקובים בו.

< 
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 מתפרסמת כזה הצעת חדק מטעכ חכרת הכנפת:

 חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מם׳ 18),
 תשל״ז-1977

 תיקון סעיף 21 1. בסעיף 21 (ב) לחוק שירות המדינה (גמלאות) ננוסח משולב]׳ תש״ל-970!1׳ כסוף
 פסקה(3) יבוא ״פרט לקיצבה לפי פרק וי2 לחוק הביטוח הלאומי״.

 הוראת מעבר 2. חוק זה יחול׳ לגבי הזמן שלאחר תחילתו׳ אף על מי שפרש מהשירות לפני כן ועל
 שאיריו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לא תבוא בחשבץ - לענין חישוב קיצבתו או קיצבח
 שאיריו לפי חוק זה - כל נכות שבעדה קיבל פיצרים,

 מענק אן קצבה כאמור.״

 לפי סעיף זה, עובד המדינה בעל דרגת נכות הפורש
 משירות והמקבל בשל אותה נכות נימלאות מאת המוסד
 לביטוח לאומי בהתאם לפרק ו׳2 (ביטוח נכות) לחוק
 הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-1968, אינו זכאי
 לקיצבת המינימום המוגדלת בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק
 הגימלאות, ובדוגמה לעיל יהיה זכאי לקיצבה של 20%

 בלבד ממשכורתו הקובעת.

 מוצע על כן לקבוע כי עובד המדינה בעל דרגת נכות
 הפורש משירות והוא מקבל גימלאות לפי פרק וי2 לחוק
 הביטוח הלאומי יהיה זכאי לקבל נם את קיצבת המיני

 מום בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק הגימלאות.
 יש לציין כי פרק ו׳2, בדבר ביטוח נכות, הוכנס לחוק
 הביטוח הלאומי בתיקון מס׳ 13 לחוק שפורסם ביום
 27.7.73 (ס״ח 708, חשל׳-ג, עמי 212), כלומר לאחר
 חקיקתו של סעיף 21 (ב) לחוק הגימלאות. יתר על כן,
 בחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס׳ 7), תשל״ג-
 1973 (ם״ח 712, תשל״ג, עמ׳ 255), בוטל ה״שילוב״
 בין קיצבאות לפי חוק הגימלאות לבין קיצבאות הזיקנה
 והשאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, שילוב שלפיו היו
 מפחיתים מחצית קיצבת הביטוח הלאומי מקיצבת עובד
 שפרש והיה זכאי הן לקיצבה לפי חוק. הגימלאות והן
 לקיצבת זיקנה או לקיצבת שאירים לפי חוק הביטוח

 הלאומי.

 חברת הכנסת ש׳ ארכלי־אלמוזליגו

 סעיף 20 (ב) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח
 משולב], תש״ל-1970 (להלן - חוק הגמלאות)- קובע

 לאמור:

 ״(ב) אדם שועדה רפואית קבעה, סמוך לפרישתו, כי
 הוא בעל דרגת נכות של 50% או יותר, וכן אדם שפוטר
 מן השירות בגלל נכות בדרגה קטנה מזו, לא תפחת קיצ־
 בתו מעשרים אחוז ממשכורתו הקובעת בצירוף שלושה

 פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו.״

 לפי הוראה זו׳ עובד המדינה שעבד עשר שנים והוא בעל
 דרגת נכות של 100%, לא תפחת קיצבתו מ־20% בתוספת
 3 פרומיל x 100 (שהם 30%), דהיינו 50%, ממשכורתו
 הקובעת, למרות שהקיצבה המגיעה לו עקב תקופת

 שירותו היא 20% מהמשכורת הקובעת בלבד.

 סעיף 21(ב) לחוק הגימלאות קובע כך:
 ״(ב) מי שנתמלאו בו אלה:

 (1) דרגת נכותו קובעת את שיעור קיצבתו;

 (2) סעיף 60 אינו חל על אותה נכות;
 (3) קיבל בעד הנכות פיצויים שלא מאוצר המדינה
 לפי כל חובה חוקית, פרט לחוזה ביטוח, או מענק
 מהמוסד לביטוח לאומי, מבלי ששולם לאוצר
 המדינה אוחו חלק מהם הבא לפצותו על תקופת
 נכותו שבה זכאי הוא נם לקצבה לפי חוק זה, או

 קיבל בעדה קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי;

 1 ס״זז תש״ל, עמ׳ 65; תשל״ו, עמ׳ 273; ד!״ח 1261, תשל״ז, עמ׳ 4; 1275, תשל״ז, עמ׳ 84.
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