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 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס׳ ׳24), התשמ׳יה—1985

 חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 20) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ה^-1985



 מתפדשמדת כזה הצעות הוק ממעט הממשלה:

 תוק שייות המדינה (גמלאות)(תיקון מסי 24), החשמ״ה-985ן

 תיקון סעיף 22 1. בסעיף 22 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסה משולב], התש״ל—1970 1 (להלן —
 החוק העיקרי), סעיף קטן(ד) — בטל.

ד כ פ י ה ר כ  ד

 (ד) סעיף זה לא יחול על מי שפוטר משי
 רות המדינה לפני שהגיע לגיל 55, מחמת מצב
 בריאותו הלקוי שבגללו הותנה בי ש-רותו לא
 ישא זכות לגמלאות, אף אם זכאי הוא לקצבה

 בגלל אותו שירות לפי האמור בסעיף 94.״

 לפי סעיף 94(א) לחוק העיקרי, עובד עלול להיות
 מוגבל בעת קבלתו לשירות, בזכויות הגמלה שלו לפי
 החוק העיקרי, ועקב כך ניתן להתנות כי שירותו לא
 ישא זכות לגמלאות. אולם, אם שירת העובד במשך
 המש עשרה שנים, או אם שירת רק עשר שנים והגיע
 לגיל ששים או נפטר, מבוטלת ההתנאה ויחולו הזכויות

 על פי החוק העיקרי.

 להלן נוסה סעיף 94(א) להוק העיקרי:

 ״(א) עובד אשד הועדה הרפואית, או רופא
 בשירות המדינה ששר הבריאות מינהו לכך,
 קבעו בשעת קבלתו לשירות או לאחר מכן, אך
 לא יאותר משנה מיום קבלתו לשירות, כי ביום
 קבלתו לשירות היה מצב בריאותו לקוי, ובגלל
 זה הותנה כי שירותו לא ישא זכות לגמלאות
 (להלן — הגבלת זכות הגמלה) — יחול הוק זה
 עליו, על אף המותנה, אם שירת המש עשרה
 שנים, יהא גילו אשר יהא, או אם הגיע לגיל
 60 אחרי עשר שנות שירות; וכן יחול חוק זה
 על שאיריו, על אף המותנה, אם נפטר אחרי

 עשר שנות שירות.״

 עובד שההתנאה לגביו בוטלה כאמור והוא פוטר
 לפני גיל 60, לא יקבל את המענק הנזכר בסעיף 22

 לחוק העיקרי, אלא אם כן היא מעל לגיל 55.

 מוצע לבטל את ההבחנה בין מ־ שפוטר לפני גיל
 55 לבין מי שפוטר לאחר גיל זה, ולקבוע כי בכל

 מקרה יקבל העובד האמור את המענק.

ת המדינה (גמל ת י ״ ^ לפי סעיף 22 לחוק ש ע  פ

 אות) [נוסח משולב], התש״ל—1970
 (להלן — החוק העיקרי), מי שפוטר מהשירות לפני
 שהגיע לגיל 60 זכאי, בנוסף על הקצבה, גם למענק
 אשר נוסחתו נקבעת בסעיף לפי אחת משלוש אפש

 רויות.
 להלן נוסח סעיף 22:

 ״מענק נושף לקצכה
 22. (א) מי שפוטר מהשירות לפני שהגיע
 לגיל 60 והוא זכאי לקצבת פרישה לפי סעיפים
 15(2), (3) או (4) או 78 — ישולם לו, נוסף
 על הקצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבעה
 של משכורתו השנתית כפול במספר שנות• שי
 רותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על הסכום הקטן

 משני אלה:

 (1) משכורתו השנתית;
 (2) הסכום היוצא מהיוון קצבה, ששיעורה
 בהפרש שבין הקצבה שהוא זכאי לה בזמן
 פיטוריו ובין הקצבה שהיתה מגיעה לו,
 אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה
 מגיע לגיל 60 ובהגיעו לגיל 60 היה זכאי
 לתוספת משפחה בגלל אותם בני משפחה
 שבגללם היה זכאי לתוספת משפחה בשעת

 פרישתו.

 (ב) היה הזכאי לקצבת פרישה כאמור
 עובד במשרה חלקית, תחושב הקצבה שהיתה
 מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחדונה עד
 שהיה מגיע לגיל 60, לפי חלקיות המשרה שלפיה
 מחושבת הקצבה של אותו עובד בזמן פיטוריו.

 (ג) פוטר אדם כאמור בסעיף קטן (א)
י החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפסל  על פ
 לשיתת, רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי־

 למענק, כולו או מקצתו.

 נ ס׳׳דו התש׳׳ל, עמי 65; זזתשמ׳׳א, עפ׳ 171.
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 (2) הוראה זו אינה חלה —

 (א) על יתום שאין לו הכנסה כדי
 מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו;

 (ב) אם בחרו שאירי העובד בהטבות
 . פרישה אחרות במקום כל הגמלאות.
 המגיעות להם לפי חוק זה, כאמור

 בסעיף 40.

 מענק לשאירים מין קצפה

 27. (א) עובד שנפטר בזמן שירותו לאחר
 ששירת פחות מחמש שנים, ישולם לרגל פטי־
 . רתו מענק לשאיריו בשיעור שתקבע הממשלה

 (בסעיף זה — המענק).

 (ב) ועדת השירות תקבע את הכללים לוז־
 לוקת המענק בין השאירים ושיעורי הסכומים
 שינוכו ממשכורתו של עובד על חשבון המענק

 שיגיע לרגל פטירתו.״

 מוצע לקצר את תקופת האכשרה האמורה מחמש
 לשלוש שנים.

 בעקבות תיקון סעיף 26 לחוק העיקרי יש צורך
 לתקן גם את הסעיפים 27(א) ו־40 בהם מאוזכרת תקו

 פת האכשדד, של־ חמש שנים.

. 5 מוצע לקבוע את תחילתו .של ..התיקון י ע  ־

 לסעיף 26 לחוק העיקרי ביום ח׳ בניסן
 התשמ״ב (1 באפריל 1982), ולאפשר לשאירי עובד
 שנפטר מאז ושירת לפחות שלוש שבים, אשר קיבלו
 את המענק הנזכר בסעיף 27 להדק העיקרי ופיצויי
 פיטורים עקב מות העובד, להחזיר את המענק והפי
 צויים לפי נוסחה קבועה, המבטיחה הצמדתם לשיעור
 המשכורת לפיה חושבו הפיצויים. שאירים אשר יחזירו
 את המענק והפיצויים כאמור, יהיו זכאים לקיצבה

 בהתאם לסעיף 26 לחוק העיקרי.
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 פעיפיפ סעיף 26 לחוק העיקרי מעניק זכות קצבה
תתו ושירת  2, 3, 4 לשאירי עובד שנפטר בזמן שי
 המש שנים, ואילו סעיף 27 לחוק העיקרי קובע זכות
 מענק לשאירי עובד שנפטר בזמן שירותו ושירת פחות

 מחמש שנים.

 להלן נוסח סעיפים 26 ו־ד2 לחוק העיקרי:

ה לשאיריו של עוכד » ק  ״

 26. (א) עובד שנפטר בזמן שיתתו והוא שירת
 לפחות המש שנים — תשולם לשאיריו, כל
 תקופת הזמן המפורשת בסעיף _זה, קצבה באחו

 זים ממשכורתו הקובעת, והם —

 (1) לבן זוג, כל עוד לא נישא — ארבעים
 אחוז;

 (2) ליתומים כל עוד אינם עומדים ברשות
 עצמם ויש בן־זוג הזכאי לקצבה — עשרה
 אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה אחוזים
 לכלל היתזמים, אף אם אין יותר מיתום

 אחד;

 (3) ליתומים כל עוד אינם עומדים ברשות
 עצמם ואין בן־זוג הזכאי לקצבה — חמישה
 עשר אחוזים לכל יחוס בתוספת חמישה
 עשר אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין

 יותר מיתום אחד;

 (4) לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות
 . עצמם — עשרה אחוזים לכל אחד; ובאין
 אחרי הנפטר לא בן־זוג ולא יתומים הזכ
 אים לקצבה — חמישה עשר אחוזים לכל

 אחד.

 (ב) (1) מי שהיה ליתום של עובד לאתר
 שהגיע לגיל 18 והוא זכאי לקצבה לפי
 סעיף קטן (א), לרבות קצבה ששיעורה
 בקבע לפי סעיף 0030, רשאי להוון את

 חקצבה האמורה כולד-
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 היי-את- נ?עבי 6. (א) •עובדי שנפטר בזמן שירותו לאחר תחילתו של חוק זה והוא שירת לפהות

 שלוש שנים, ושאיריו קיבלו מענק לפי סעיף 27 לחוק העיקרי ופיצויי פיטורים עקב מות
 העובד, יהיו שאיריו זכאים לקצבה לפי סעיף ׳26 לחוק העיקרי, ובלבד שהחזירו לאוצר

 המדינה סכום השווה לסך כל המענק ופיצויי הפיטורים שקיבלו כפול במקדם הקובע.

 (ב) ״המקדם הקובע״ לענין סעיף זה, הוא המספר היוצא מחילוק המשכורת שלפיה
 חושבו פיצויי הפיטורים — כפי שהיתה ביום שבו החזירו השאירים לאוצר המדינה את
 הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) • — במשכורת כאמור לפי השיעור ששימש לחישוב פיצויי

 הפיטורים.

 חוק התכמן והבניה (תיקון מסי 20) (תיקון מסי 2), התשמ״ה-985ו

 תיקון הוראת 1. בסעיף 14(2) להוק התכנון והבניה (תיקון מסי 20), התשמ״ג—1983 !, במקום
 ניזנבר

 ״ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985)״ יבוא ״א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987)״.

ה 2. תחילתו של סעיף 1 ביום ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985). י י ח  ת

ר ב ס י ה ר כ  ד

 יוה המקומיות לתקופה נוספת של שבה, עד ליום 1
 בינואר 1984, לפי חוק התכנון והבניה (תיקון מם׳
 20), התשמ״ג—1982. עוד הארכה עד ליום 1 בינואר
 1985 נקבעה בחוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 21),

 ה תשמ״ד—1984.

 מיבהל מקרקעי ישראל והרשויות המקומיות טרם
 הגיעו לכלל הסדר של קבע בנושא התשלומים במקום
 היטל השבחה. על פי פניית מינהל מקרקעי ישראל,
 ובהסכמת מרכז השלטון המקומי, מוצעת הארכת ההס

 דר הנוכחי.

 מתיר מגמה לאפשר סיכום על דעת כל הצדדים
 מוצע להאריך את ההסדר עד ליום 31 במרס 1987.

 ׳בחוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 13), התשמ״א—
 1981 (ס״ח התשימ״א, עמ׳ 184), נקבע בהוראת המע

ף 8(ה): י ע ס — ר  ב

 ״(ה) לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק־
 יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכירה
 1 'לדורות, יהא מינהל מקרקעי ישראל רשאי להא

 ריך, לתקופה של שנה 'מיום תחילתו של חוק
 זה, את ההסדר בדבר התשלומים לרשויות מקו
 מיות ..שהיה קיים לפני -יום התחילה האמור,
 ותשלומים אלה יבואו לכל דבר. במקום היטל

 השבחה לגבי מקרקעין כאמור.״

-בתום השנה האמורה בהוראת המעבד, הוארך
 ההסדר המיוחד בין מינהל מקרקעי ישראל ובין הרשו־

 ; ס״ח התשמ־׳ג, עמי 25; התשמ״ד, עמי 146.
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