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הודעה בדבר קביעת תנאים להגדלת תקופת השירות״ לפי חיק שירות הקבע בצכא־
הגנה לישראל נגימלאות( ,תשי״ד—»54״;״
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חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי׳יד—1954
הודעה כדבר קביעת תנאים להגדלת תקופת השירות
מודיעים בזה כי הממשלה קבעה ,בהתאם לסעיף ) 53ב( לחוק שירות הקבע בצבא־הננה לישראל
)גימלאותן ,תשי״ד— 1954י׳ כי לצורך קביעת זנות לקיצבת פרישה של וזייל פלוני לפי החוק האמור,
דשאי הרמטכ״ל — אם היה סבור שקיימות נסיבות כלכליות או אחרות המצדיקות זאת — להודות
לאמור :
תקופת שירות של חייל פלוני הניתנת להגדלה ,כולה או מקצתה׳ תיחשב כתקופה גדולה משהיתה
למעשה בשיעור כזה ,שהיה בו כדי להעגדיד את הקיצבה המגיעה לאותו חייל בעד כל תקופת השידות
הניתנת להגדלה על הקיצבה המשלימה לו הרמסכ״ל היה מורה להגדילה כך.
בהחלטה זו —
״חייל פלוני״ — חייל שנתקבל לשירות קבע לפני ד׳ בתשרי השנז״ו ) 1באוקטובר  ,{1954ויצא
לקיצבה אחרי פרסום הודעה על החלטה זו ברשימות !
•תקופת שירות הניתנת להגדלה״ — תקופת שירות הקבע שחייל פלוני שירת העודפת על עשר
שנים ,ובלבד ששירת את תקופת השירות העודפת מעל לגיל ; 40
.קיצבה רגילה״ — קיצבה שחייל פלוני זכאי לד ,על פי סעיף  13לחוק וכן קיצבה שאותו חיל
זכאי לה בעד תקופת שירות קבע על פי סעיף ) 17א( לחוק ,למעט זזקי1בד .על פי אווזי מעיף
בעד תקופת השירות הניתנת להגדלה 1
,קיצבה משלימה״ — קיצבה שחייל פלוני היד ,זכאי לה לו שירת בשירות קבע ללא הפסקה
מגיל  30ולפני תחילת שירות הקבע סיים את שירותו בשירות חובה׳ לאחר שתופחת מהקיצבה
כאמור הקיצבה הרגילה.
פסקה ) (2בהודעה בדבר קביעת תנאים להגדלת תקופת השירות ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,599
תשי״ח ,עמ׳  — 940כסלה.
נז־ו בסיון תשב״א ) 30ב״אי (-961
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