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 מתסרםמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת העבודה והרווחה של רכנסת:

 יזוק שידות המדינה (גימלאות) (תיקון מסי ו3), התש"ן-0?19 3273]

, אחרי סעיף 20(ד) יבוא: 1 ׳ל-סד^  תיקון סעיף 20 1. בחוק שירות המדינה(גימלאות) [נוסח משולב], התש׳

 ״(ה) עובד כאמור בסעיף קטן(ד) הזכאי להגדלת שירותו מכוח סעיף 00נ(ב), יהיה

 זכאי גם להגדלה לפי אותי סעיף בגלל אחד מאלה:

 (1) שירות מחתרתי בחוץ לארץ:

ר ציון;  (2) היותו אסי

 (3) היותו ניצול רדיפות הנאצים;

 (4) היותו הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו

 במערכה (תגמולים ושיקום), החש״י-21950;

 (5) טעמים רפואיים ומשפחתיים.

 ובלבד שתקופת השירות של העובד כפי שהוגדלה לפי סעיף זה לא תעלה על פי
 שניים :ישבית שירותו בפועל.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חדש, כאמור, מצטרפת לזכותו לפנסיה מוגדלת על פי סעיף
 20!ד< גם הזכות לפנסיה מוגדלת על פי סעיף 100>ב), אין
 אפשרות לצרף זכות לזכות והגימלאי יקבל במקדה זה רק
 גימלה אחת מכין השתיים המגיעות לו, למרות העובדה

 שהמקורות לזכויות אלה הם שונים.

 מוצע בזאת לאפשר הגדלת תקופת השידות לגימלאי
 עולה חדש, כאמור, לצורך חישוב הפנסיה שלו, על ידי צירוף
 שיעור ההגדלה מכוח סעיף 20(ד< לשיעור ההגדלה מכוח
 סעיף 100(ב), ובלבד שהשיעור המצורף של הגדלת תקופת
 השירות לא יעלה על פי שניים משנות השירות בפועל של

 אותו גימלאי.

 חבר הכנסת יאיר צבן

 תיקון מסי 27 לחוק שידות המדינה (גימלאות), פרי
 יזמתה של חברת הכנסת תייקה גריסמן, הוסיף לחוק את
 סעיף 20(ד), המאפשר לגימלאי עולה, העונה על הקריטר
 יונים שנקבעו בסעיף, לקבל גימלה שלא תפחת מ־35%
 ממשכורתו הקובעת בעד 10 שנות עבודתו הראשונות

 בשירות הציבורי.

 עולה חדש יכול שיהיה ׳וכאי, בשל סיבה מיוחדת כגון
 מצבו הבריאותי אי הייתי ני;נדל רדיפות הנאצים, להגדלת
 תקופת השירות, לצורך חישוב הפנסיה שלו, מעבר לשנות
 עבודתו בפועל: זאת מכוח סעיף 100(ב< לחוק ולפי קריטר
 יונים שנקבעו בתקשי״ר. לפי המצב החוקי הקיים, אם לעולה
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