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עמוד
חוק שירות המדינה )ממלאות( )תיקון מס׳  ,(10תש״ל—1970
חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( )תיקון מם׳  ,(4תש״ל—1970
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חוק שירות המדינה)גימלאות()תיקון מס׳  ,(10תש״ל* 1970-
תיקון סעיף 28

) ,1א( בסעיף  28לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו—) 1955להלן  -החוק
הקיים( ,במקום סעיף קטן)א( יבוא;
1

״)א( זכאי לקצבה ,להוציא אלמנה הזכאית לקצבת שאיר ,המקבל
גם משכורת מאוצר המדינה או מקופה אחרת שנקבעה על ידי הממשלה
כקופה ציבורית לענין סעיף זה )בסעיף זה — המשכורת הקיימת( ,יחולו
עליו הוראות אלה:
) (1זכאי לקצבת פרישה ,שמשכורתו הקיימת פחותה מה
משכורת הקובעת שלפיה יש לחשב את קצבתו  -תשולש לו
קצבה כהפרש שבין משכורתו הקיימת לבין המשכורת הקו־
בעת ,ובלבד שלא תעלה על הקצבה שהיתה מגיעה לו אילולא
הוראות סעיף זה; עלתה המשכורת הקיימת על המשכורת
הקובעת לא תשולם לו כל קצבה:
) (2זכאי לקצבת שאיר שמשכורתו הקיימת פחותה ממחצית
המשכורת הקובעת שלפיה יש לחשב את הקצבה — תשולם
לו קצבה כהפרש שבין משכורתו הקיימת לבין מחצית המש
כורת הקובעת ,ובלבד שאותה קצבה לא תעלה על הקצבה
שהיתה מגיעה לו אילולא הוראות מעיף זה :עלתה המשכורת
הקיימת על המחצית האמורה ,לא תשולם לו כל קצבה.״
)ב(
נופח משולב

תחילתו של סעיף זה מיום כ״ו באייר תש״ל ) 1ביוני .(1970

 .2נוסח סעיף ) 35א( לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל,2!970-
יהיה כנוסח המתוקן של סעיף ) 28א( לחוק הקיים.

גולדה מאיר
ר א ש הממשלה

פנחס ספיר
ש ר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ט׳ בתמוז תש״ל ) 13ביולי  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת  /849תשכי׳ט /ע»׳
.338
 1ס״ח תשט״ו׳ עמי .135
 2סייח 593׳ תשי׳ל׳ עמ׳ 65
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חוק החיילים המשוחררים)החזרה לעבודה(
)תיקון מ ם  ,(4תש״ל* 1970-
,

בסעיף  40לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש״ט1949-
,1
קטן )ב( יבוא:
״)ב (1) (1בסעיף קטן זה ,״חיילי׳  -מי שמשרת ,אד שירת,
בצבא־הגנה לישראל ,במשטרה או בשירות בתי־הסוהר ,ומי
ששירת לפני יום ו׳ באייר תש״ח ) 15במאי  (1948בשירות
צבאי שעליו הוכרז לפי סעיף )1א() ;(2סעיף  0)1לא יחול
לעני ן סעיף קטן זה.
) (2שר העבודה ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,רשאי להתקין תקנות שתכליתן הענקות
לחיילים או לבני משפחותיהם ,או לסוג ממדים שבהם ,בדרך,
בתנאים ובשיעורים שיקבע בהתחשב במצבם הכלכלי או
המשפחתי.
י,

אחרי סעיף

תיקון סעיף 40

) (3שר העבודה יסמיך את המוסד לביטוח לאומי ,או תאגיד
אחר שאישרה לבך ועדת הכספים של הכנסת ,לבצע הענקות
כאמור בפסקה ).(2׳׳

.2

תחילתו של חוק זה היא מיום כ״ז בסיון תש״ל ) 1ביולי .(1970

גולדה מאיר
ראש הממשלה

תחילת תוקף

משה דיין
שר הבטחון

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום י׳ בתמוז תש״ל) 14ביולי  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בזזיח  /885תש״ל׳ עמי .178
 1סייח תש״ט׳ עמי  ;13תשי׳׳א /עמי  ;58תשי״ד׳ עמי  ;224תשכ״ט עמי .76
ז
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המחיר  12אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

