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 מרנפרסמונ כזה הצעת חוק מצעם הממשאז: • •

 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס׳ 26)# התשמ״ח-1988 1051. ]

י סעיף הוספת ־<עיף ־ ר ה  1. ״. בחדק שירות המדינית (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל—1970 !, א

 63א יבוא:-
 ״משנות!קיבעת 63א1> בהגדרת ״משבורת קובעת׳׳ שבסעיף־ 8, לגבי -עובדי שירותי-
 הבטחת, במקום המלים ״לעובד שדרגתו כדרגה עמיתה •לפלתי׳ יעריב
 פרישתו מהשירות״ יראו כאילו נאמר: ״לחייל שדרגתו היתד! מקבילה

 לדרגתו של פלוני ערב פרישתו מהשירות״. ״

 2. !תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן — יום התחילה). ־תחיל״ י"

ד מ פ י ה ר ב  ד

 ובתפקידים מיוחדים כבעלי אופי מיוחד כאמור, וזאת
 עקב היחיד שבשירות •בגופים אלה,•׳ הכרוך •בהיקף
 האחריות, חומרת• ממגמת, ריבוי הסיכונים-.והזמן "ללא
 סייג שאדם הממנה על שירותים אלה״ חייב להקדיש

 לביצוע המשימות רעולות עליו.
 מוצע לתקן• את הוק שיהות המדינה (גימלאות)
 באופן שלצורך קביעת ־המשכורת •הקובעת שלפיה
 מחושבת מימלה יכייאו'בחשבון את הדרגה הצבאית

 המקבילה לדרגת של'העובד ערב פרישתו.

 חדק שירות המדינה (גימלאות) הל על מירב עובדי
 המדינה וקהבע את מכלול תנאי הפרישה והגימל^ות

 החלים עליהם.
 המחוקק הביך בכך כי׳ ישנם גופים בשירות הציבורי
 אשר תנאי העבודה של עובדיהם שונים בטבעם מתנאי
 העמדה האדפיניים- לעובדי המדיינה דכי אז־פי שונה זה
 מצדיק יצירת מסגרות שוניות ויחודיות במספר תחומים.
 בין היתר, הכיר המחוקק בשירות בצה׳יל; במשסרה,
 בשב׳׳ס, בשירות הבטחון הכללי ובמוסד למודיעין

 1 ס״ח התש״ל, עב׳ 65; התשמ׳׳ז, עמ׳ 124.
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 3. חוק זה יחול יגם לגבי.מי שפרש מהשירות לפני ידם התחילה בהיותו עובד. שירותי
 הבטחת, •ואולם לא יינתן לפי חוק זה.תשלום כלשהו בעד התקומה שקדמה לידם התחילה.

 תחולה

י •הכבר ר כ  ו

 מהשירות; אם הורד ׳בדרגתו, עקב אמצעי
 משמעת לפי כל דין, תהיה"׳משכורתו הקובעת
 במשך כל תקופת ההורדה: נחשבת לפי הדרגה
 שאליה הורד ובחום תקופת חהידדה תחזור

 ותיחשב לפי הדרגה שלפני ההורדה.

 וזה נוסח ההגדרה שיל ״משכורת קובעת״ שבסעיף •8
 לחוק שירות המדינה (גימלאות):

 ״משכורת קובעת״, לגבי אדם פלוני בזמן ג^וני
 — שיעור המשכורת, לרבות •התוספות הקבועות,
 המגיע, באחד לחודש שבו הל אותו זמן.. לעובד
 שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ,ערב פרישתי

 מתפרסמת בזה הצעת חוק כמזעמ ועדת העכורה והרווחה של הכנםת:

 תוק שיחת המדינה (גימלאות) (תיקון מסי 27), [106]
 התשמ״ח-־1988

 בסעיף 35 לחוק שידות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], היתיש״ל—11970 — 1,
 (1) בסעיף קטן (א)(2)׳ (יא), במקום ״65״ יבוא ״60״;
 (2) בסעיף קטן (א)(2) (ב), במקום ״65״ יבוא ״60״;

 (3) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
י לקיצבת פרישה שהגיע לגיל 65״. א  ״(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על «

 בסעיף 33 לחוק שירדת הקבע בצבא־הגנת לישראל (גימלאות) [נוסח משולב],
 התשמ״ד*—31985, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) והוראות סעיף זה •לא יחולו על זכאי לקיצבת פרישה שהג&ע לגיל 65״.

.2 

ותחולתו גסי על מי שפרש  3 תההלתו שלי חזק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו :
 לגימלא0ת לפני קהילתו.

 תיקון ס!עיף 35

 הי.קיז חזק
 שיירמז הקבע
 בצבא ־?הגנת

 לישרמל
 (!ימלאות)

 תחילה וונתולוה

ר ג פ ץ ר ז ד ג  ד

 (2) עובד שהגיע לגיל $1 וסרפ הגיע
 לגיל 65, תופחת לו שליש הקצבה שלבד.

 (3) עובד שמלאו לו 65, לא יופחת לו
 מקצבתו סכום כלשהו בגלל עבודתו במדינה

 או מדף המוגדר כ׳יקופה ציבוריית״.
 (4) לגבי גימלאי צה״ל והמשטרה מוצע
 שהחל מגיל 65 לא תופחת כל קיצבה׳, לעומת
 •המעב הנוכחי ם, מפחיתים 7?ליש מהקיצבה,
 ואילו לתקופה עד גיל 65 יימשך המצב הקיים

 לפיו מנכים רק שליש מהקיצבה.

 חבר הכנסת: יאיר מגן

 לפי •המצב כיום, מי שצגקבל קיצבת פרישה,
 מהמדינה הנובר במדינה או בגוף' הקבוע לפי החוק
 כ״קופה ציבורית״, מנוכים ממנו שני שלישים של
 הקיצבה אם הוא פחות מגיל 65, ושליש מהקיצבה אם

 הו$ &2ל' לגיל 4$
 גמיב זה יוצל עיוות וגורם לפגיעה בגי׳מלאים ללא
 כל הצדקה ודווקא באותם גימלואים שמשתלבים שוב

 המעגל העבודה.
 מוצע לכן לתקן את החוק כדל>7$ן:

 (1) עובד עד גיל 60 — ימשיכו ויפחיתו לו
 שני שלישים מהקיצבה.

 1 ס׳׳ח •התש״ל, עמ׳ 60; התשמ״ז, עמ׳ 124,
 2 ס׳׳ח התשמ״ד,, עמי 139.
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