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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון־ מס׳ 44), התשנ״ט-998ד

 תיקון סעיף ו3 ו. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התשי׳ל-םד9ו' (להלן - החוק

 העיקרי), בסעיף 31(ד), בבל מקום, במקום ״חמש״ יבוא ״עשר״.

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של סעיף ו3(ד) לחוק העיקרי, בנוסחו בחוק זה, ב־ ו בחודש שלאחר פרסומו,

 ואולם לא תשולם קצבה לפי הסעיף האמור בעד התקופה שקדמה ליוס תחילתו של חוק

 זה.

 שנים מיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא
 כתוצאה מהליכים שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום
 שנתקיימו, תשולם לבן הזוג מיום הפקעת הנישואין
 אותה קצבה שהיתה משתלמת לו אותה שעה אילולא
 נישא אולם אם כבר שולם לד מענק או מחציתו לפי
 סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת
 יהיה שווה לסכום המענק שקיבל, ובלבד שלא יופחת

 שיעור הקצבה בשום חודש מעל מחציתה.

 (ה) פקעה זכותו של בן הזוג לקצבה לפני שסך בל
 ההפחתות לפי סעיף קטן (ד) הגיע כדי שיעור המענק
 שקיבל, תהיה היתרה חוב של בן הזוג או של עזבונו

 לאוצר המדינה.״

 בסעיף קטן(ד) קבוע פרק זה של תמש שנים ואילו
 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו,
 בסעיף 262 הדן בנושא דומה, בהוראה המקבילה לזו
 שבסעיף ו3(ד; לחוק, נקבע פרק זמן של 10 שנים ולא של

 חמש שנים.

 מוצע להאריך את פרק הזמן הקבוע בסעיף ו3(ד)
 ל־0ז שנים ובכך להשוות את התקופה לפי החוק

 לתקופה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי.

י ר ב  ד

 סעיף ו3 לחוק שירות המדינה (גמלאות) {נוסח
 משולה], התש״ל-0ל9ל, קובע לאמור:

 ״מענק לבן זוג שנישא

 יל. (א) בן יונ שהוא זבאי לקצבה ונישא - ישולם לו
 מענק כסכום הקצבה שהיה זכאי לה, לולא נישא,
 כמפורט בסעיף קטן(ג) בפול שלושים ושש, ובן זוג שבגלל
 האמור בסעיפים 30 או 36 משלמים לו קצבה בשיעור
 מופחת או אין משלמים לו קצבה תיחשב בקצבה לענין
 זח הקצבה שהיה 1באי לה אילולא הוראות הסעיפים

 האמורים.

 (ב) מענק ששולם לבן זוג לפי סעיף 37 ינוכה
 מהמענק המשתלם לפי סעיף קטן(א).

 (ג) מחצית המענק לפי סעיף זה ישולם לבן זונ עם
 הגשת בקשתו לבך, אך לא לפני הנישואין, והיא תוזושב
 עד בסיס שיעור הקצבה שהיה זבאי לה לאחרונה לפני
 הנישואין, והמחצית השניה חשולם לו בחום שנתיים
 לאחר הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה

 שהיתה משתלמת לו אותה שעה לולא נישא.

 ;ד) הופקעו הנישואין השניים במות בן הזוג של
 מי שהיה זכאי לקצבה כאמור בסעיף קטן(א) תוך חמש
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