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 נשיא המדינה
 
 

 יסוד: נשיא המדינה-חוק
 
 

 יסוד: נשיא המדינה:-לחוק 16סעיף 
 

משכורת 
ותשלומים 

 אחרים

לו בתקופת  משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים שישולמו .16
כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את 

 ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.
 

 

 פטורים ממס -פקודת מס הכנסה 
 

הכנסות 
 פטורות

 פטורים ממס: .9

תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים  (1)  
ו לנשיא לשעבר או לשאיריו בקשר מאוצר המדינה לנשיא א

 1למילוי תפקידו כנשיא, למעט משכורת וקיצבה.
 
 
 

 החלטת הכנסת השמינית בדבר הסמכת ועדת הכספים
 2לקבוע את משכורתו של נשיא המדינה

 
 

יסוד: נשיא המדינה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע -לחוק 16בהתאם לסעיף 
 תשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.את משכורתו של נשיא המדינה וה

 

                                                           
)לפני כן הפטור היה קבוע בפקודה בנוסח  28ס"ח התשמ"ח, עמ'  - ואילך 1988תחולת החוק משנת המס  1

 .(217; התשל"ח, עמ' 18ס"ח התשכ"ז, עמ'  -אחר 
 .1734י"פ התשל"ד, עמ'  2
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 19823-החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב
 
 

יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של -לחוק 16בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 הכנסת לאמור:

 
 משכורת 
 )התשנ"ד(

 

 .4שקלים חדשים לחודש 61,265לנשיא המדינה תשולם משכורת של  .1
 

 יוקר תוספת
 )התשמ"ח(

 

לנשיא המדינה תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים  .2
 הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 
הצמדה לשכר 

 5הממוצע
)התשמ"ד, 
התשמ"ו, 
(, 1התשמ"ז )
 (( 2התשמ"ז )

 -בסעיף זה  )א( .3
 

 המשכורת בצירוף תוספת היוקר; -"המשכורת הכוללת"   
 

מעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח כמש -"השכר הממוצע"   
 .1968-משולב[, התשכ"ח

 
באוקטובר  1-ביולי, ב 1-באפריל, ב 1-חל שינוי בשכר הממוצע ב )ב(  

בינואר לעומת שיעורו שלושה חודשים קודם לכן, תשתנה  1-או ב
מאותו מועד משכורתו של נשיא המדינה כך שמשכורתו הכוללת 

ו יחס שבו עלתה עליו תשוב ותעלה על השכר הממוצע באות
  שלושה חדשים קודם לכן.

 
 סכום שהשתנה לפי סעיף זה יעוגל לשקל החדש הקרוב. )ג(  

 
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על  )ד(  

 המשכורת כפי שהשתנתה לפי סעיף זה.
 

 

                                                           
; התשמ"ח, 699, 369; התשמ"ז, עמ' 1514; התשמ"ו, עמ' 866; התשמ"ד, עמ' 1248ק"ת התשמ"ב, עמ'  3

, 542; התשנ"ו, עמ' 1424, 681, 333; התשנ"ה, עמ' 847, 611, 82; התשנ"ד, עמ' 884; התשנ"ג, עמ' 754עמ' 
; התשס"א, 347; התש"ס, עמ' 56; התשנ"ט, עמ' 376, 30; התשנ"ח, עמ' 619, 385, 90; התשנ"ז, עמ' 901

; התשע"ט )הוראת 869; התשע"ח )הוראת שעה( )תיקון(, עמ' 11' ; התשע"ח )הוראת שעה(, עמ322עמ' 
 .1781שעה( )תיקון(, עמ' 

; 562; התשס"ח, עמ' 596; התשס"ז, עמ' 471)ק"ת התשס"ו, עמ'  2202.1.1סכום זה מעודכן ליום  4
, 994ועמ'  58; התשע"ד, עמ' 748; התשע"ג, עמ' 692; התשע"ב, עמ' 609; התשע"א, עמ' 1010התש"ע, עמ' 

;  1915; התשע"ט, עמ' 896; התשע"ח, עמ' 728; התשע"ז, עמ' 706; התשע"ו, עמ' 815התשע"ה, עמ' 
, פורסם שכר הנשיא בק"ת 2010(. ]הערה: לפני קבלת התיקון להוראת השעה בשנת 450התש"ף, עמ' 
 [.1010והוחלף בק"ת התש"ע, עמ'  - ₪ 44,071, בסכום של 716התש"ע, עמ' 

 .יםהחלטות מצורפחוקים ו ורא -ת שכר והקפאות והפחתלעניין  5
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מעון, 
שירותים 
רפואיים 
 והבראה

מדינה מעון בירושלים; מעונו של המדינה תעמיד לרשות נשיא ה )א( .4
נשיא המדינה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר 

 המדינה.
 

המדינה תכסה את הוצאות האישפוז והשירותים הרפואיים  )ב( 
 זקוקים להם. 18זוגו וילדיו עד גיל -שנשיא המדינה, בן

 
 לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה. )ג(  

 
גילום מס 

נסה בשל הכ
הנובעת 

משדרוג רכב 
לצורכי מיגון 

 -)התשע"ח 
הוראת שעה,  

 -( 2התשע"ח)
הוראת שעה 

 -והתשע"ט 
 6הוראת שעה(

מס הכנסה המוטל על נשיא המדינה בשל הכנסה הנובעת משדרוג  )א( א.4
לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר  רכב שהמדינה מעמידה לרשותו

 המדינה.

 

 -בסעיף זה  )ב( 
 

חלק ההכנסה השווה להפרש  -נסה הנובעת משדרוג רכב" "הכ  

 החיובי שבין אלה:
 

שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא  (1)   
המדינה, בידי המדינה, שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי 

 הנחיות גורמי הביטחון;
 

ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא  שווי השימוש המרבי (2)   

 ינה, בידי המדינה;המד
 

כמשמעותו בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש  -"שווי השימוש"    
 .1987-ברכב(, התשמ"ז

 

 בטלה. - 19817-החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"א .5 ביטול
 

 (.1982באפריל  1תחילתה של החלטה זו ביום ה' בניסן התשמ"ב ) .6 תחילה
 
 

 ב' בסיון התשמ"ב
 (1982במאי  24) 

 שלמה לורינץ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

  
 

                                                           
, ושוב 31.12.2018, תוקפו הוארך עד יום 31.12.2017עד יום  1.1.2017א נקבע כהוראת שעה מיום 4סעיף  6

יסוד: הכנסת הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום -לחוק 38מכוח סעיף  .31.12.2019עד יום 
16.6.2020. 

 .1446ק"ת התשמ"א, עמ'  7
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 הפחתות והקפאות שכר נשיא המדינה
 

 20208-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א -חוק השכר הממוצע )הוראת שעה 

השכר 
 -הממוצע 

תיקון חוק 
הביטוח 
 -הלאומי 

 - 220מס' 
 הוראת שעה

ביטוח הלאומי לחוק ה 1על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף  .1
לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת  2, ובסעיף 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה

יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת  2022ובשנת הכספים  2021הכספים 
; ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים (2020בדצמבר  31התשפ"א )

 ...והמענקים המפורטים להלן

 20209-עדכון המשכורת(, התשפ"אביטול  -עה החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת ש

יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 16בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 לאמור:

הוראת שעה 
 2021לשנת 

לא תעודכן משכורתו של נשיא המדינה לפי  2021על אף האמור בכל דין, בשנת  .1

 השינוי בשכר הממוצע.
 

עדכון השכר 
 2022בשנת 

 1לשם חישוב העדכון של משכורתו של נשיא המדינה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ) .2
, במקום השכר 2020( יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת 2022בינואר 

 .2021הממוצע שפורסם בשנת 
 

 שפ"אהת בכסלו ב'
 (2020 בנובמבר 18)

 משה גפני
 יושב ראש ועדת הכספים

 

 520110-ה )הוראת שעה ועדכון המשכורת(, התשע"והחלטת משכורת נשיא המדינ
 

יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 16בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 לאמור:

הוראת שעה 
 2016לשנת 

, ביום 1982-)ב( להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב3על אף האמור בסעיף  .1
ה משכורתו של נשיא המדינה כך ( תשתנ2016בינואר  1כ' בטבת התשע"ו )

שהמשכורת הכוללת תעלה באחוז אחד פחות מהשיעור שבו עלה השכר הממוצע 

 .2015בשנת 
 

עדכון השכר 
 2017משנת 
 ואילך

ואילך, תהיה המשכורת  2017לצורך עדכון משכורתו של נשיא המדינה החל משנת  .2
 .1כפי שעודכנה לפי סעיף  2016לעניין שנת 

 (.2016בינואר  1ילתה של החלטה זו ביום כ' בטבת התשע"ו )תח .3 תחילה
 

 ע"ובכסלו התש 'כ
 (2015בדצמבר  2)

 משה גפני
 יושב ראש ועדת הכספים

 

                                                           
בחוק התכנית  2022; הוארך לשנת 28.12.2020ביום התקבל ) 74; התשפ"ב, עמ' 260ס"ח התשפ"א, עמ'  8

 (.2021-(, התשפ"ב2022-ו 2021הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 .590ק"ת התשפ"א, עמ'  9

 .704ק"ת התשע"ו, עמ'  10
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 200811-החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה(, התשס"ט
 
 

יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 16בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :לאמור

 
 הוראת שעה

 2009לשנת 
, בשנת 1982-להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב 3על אף הוראות סעיף  .1

 לא יעלה שכר היסוד של נשיא המדינה. 2009
 

הוראת שעה 
 2010לשנים 

 2011-ו

( תשתנה משכורתו של נשיא 2010בינואר  1ביום ט"ו בטבת התש"ע ) )א( 2.12
ה במחצית השיעור שבו היתה עולה המדינה כך שמשכורתו הכוללת תעל

 1982-להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב 3לפי הוראות סעיף 
להוראת השעה  1החלטת המשכורת(, אילולא הוראות סעיף  -)להלן 
 מחצית העדכון(. -)להלן 

 

( תשתנה משכורתו של נשיא 2011בינואר  1ביום כ"ה בטבת התשע"א ) )ב(  

 ללת תשוב ותעלה במחצית העדכון.המדינה כך שמשכורתו הכו
 

להחלטת  3אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  )ג(  
 .2011-ו 2010המשכורת לעניין שינוי המשכורת בשנים 

 

 כ"ז בכסלו התשס"ט
 (2008בדצמבר  24)

 אבישי ברוורמן
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 

 200113-ס"בהחלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה(, התש
 
 

יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 16בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 לאמור:

 
, 1982-להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב 3על אף הוראות סעיף  .1 הוראת שעה

במשך שנה מיום פרסומה של החלטה זו לא יעלה שכר היסוד של נשיא 
 המדינה.

 
 

 "בי"ח בכסלו התשס
 (2001בדצמבר  3)

 יעקב ליצמן
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 
 

                                                           
 .1009מ' ; התש"ע, ע278ק"ת התשס"ט, עמ'  11
 .1.1.2010שנוסף בתיקון התש"ע ביום  2תחילתו של סעיף  12
 .211ק"ת התשס"ב, עמ'  13
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 201314-הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ד
 

חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד ל 13-ו 6בהתאם לסעיפים 
  2013אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

 , אני מודיע לאמור:2013-שעה(, התשע"ג)הוראת  2014-ו
 

שינוי משכורת 
 הנשיא

( תשולם לנשיא המדינה 2013ביולי  1מיום כ"ג בתמוז התשע"ג ) .1
 שקלים חדשים לחודש. 50,315משכורת של 

 

 ו' בתשרי התשע"ד
 (2013בספטמבר  10)

 

 ניסן סלומינסקי
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 
 

 15נההודעה בדבר משכורת נשיא המדי
 

לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 
 2003-(, התשס"ג2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

 
אני מודיע, בהתאם להודעת נשיא המדינה לועדת הכספים של הכנסת מיום א' בתמוז 

לחוק התכנית  76סעיף  ( שלפיה ביקש להחיל עליו את הוראות2003ביולי  1התשס"ג )

להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית 
 , כי בתקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג 2003-(, התשס"ג2004-ו 2003לשנות הכספים 

( תופחת משכורתו של נשיא 2005ביוני  30( עד יום כ"ג בסיון התשס"ה )2003ביולי  1)
, והיא 1982-להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב 1בסעיף המדינה כמשמעותה 

 שקלים חדשים לחודש. 35,700תהיה בסכום של 
 

 א' באב התשס"ג
 (2003ביולי  30)

 אברהם הירשזון
 יושב ראש ועדת הכספים

 

                                                           
 .58ק"ת התשע"ד, עמ'  14
 . 3810י"פ התשס"ג, עמ'  15
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 ראש הממשלה, שרים וסגני שרים
 

 יסוד: הממשלה-חוק
 
 

 :16-ה , שתחילתו בכנסת16יסוד: הממשלה-לחוק 36סעיף 
 

משכורת 
 וגמלאות

משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים אחרים שישולמו להם  .36
בתקופת כהונתם או לאחריה, או לשאיריהם לאחר מותם, ייקבעו 
בחוק, או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת 

 הסמיכה לכך.
 

 :15-וה 14-, שהיה בתוקף בכנסת ה17יסוד: הממשלה-לחוק 45סעיף 
 

משכורת 
 וגימלאות

משכורתם של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים ותשלומים אחרים  .45

שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה, או לשאיריהם לאחר 
מותם, ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת, או של ועדה ציבורית 

 שהכנסת מינתה לכך.
 

 :13-ד לסיום כהונתה של הכנסת ה, שהיה בתוקף ע18יסוד: הממשלה-לחוק 37סעיף 
 

שכר השרים 

 וסגני השרים
שרים וסגני שרים יקבלו שכר ותשלומים אחרים כפי שייקבעו על ידי  .37

 החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים.
 

 
 פטורים ממס -פקודת מס הכנסה 

 
הכנסות 
 פטורות

 פטורים ממס: .9
טובות הנאה המשתלמים או הניתנים תשלומים, שירותים ו א(1) 

מאוצר המדינה לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו 
 19.בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה

 
הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים 

 20אחרים שישולמו להם או לשאיריהם
 

יסוד: הממשלה, החליטה הכנסת ביום כ"ב באדר ב' -לחוק 36סעיף  בתוקף סמכותה לפי
( להסמיך את ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של השרים 2003במרס  26התשס"ג )

וסגני השרים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה או 
 לשאיריהם לאחר מותם.

 
 ראובן ריבלין ס"גכ"ו באדר ב' התש

 יושב ראש הכנסת (2003רס במ 30)

                                                           
( החליטה הכנסת להסמיך את ועדת 26.3.2003. ביום כ"ב באדר ב' התשס"ג )158ס"ח התשס"א, עמ'  16

 . 2082י"פ התשס"ג, עמ'  -הכספים לפי סעיף זה 
. מכוח סעיף זה מונתה ועדה ציבורית לענין משכורות ותשלומים אחרים שישולמו 214ס"ח התשנ"ב, עמ'  17

לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים בתקופת כהונתם או לאחריה או לשאיריהם לאחר מותם בראשות 
 (.2776השופט )בדימוס( שאול אלוני )י"פ התש"ס, עמ' 

 .226ס"ח התשכ"ח, עמ'  18
ראש ממשלה , ולגבי (2018בינואר  1ביום י"ד בטבת התשע"ח ) -לגבי ראש ממשלה מכהן תחילת התיקון  19

ואילך, והוא יחול על מי שהיה לראש ממשלה לשעבר ( 26.7.2018)חוק ה םביום פרסו –לשעבר או שאיריו 
 (.940)ס"ח התש"ף, עמ'  או לשאיריו לאחר מועד זה

 ן גמלאות ר' גם ההסמכה בחלק הגמלאות.; לעניי2082י"פ התשס"ג, עמ'  20
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 982121-בשכר שרים וסגני שרים, התשמ" החלטת

 
הכספים של הכנסת  ועדתמחליטה  22יסוד: הממשלה-לחוק 37הסמכות לפי סעיף  בתוקף

 לאמור:
 

ראש  שכר
 הממשלה

 )התשע"ח(
 

 .23שקלים חדשים לחודש 52,937 הממשלה ישולם שכר יסוד של לראש .1

 שרים שכר
 )התשע"ח(

  

 .24לחודש חדשיםשקלים  47,265 של ישולם שכר יסוד לשר .2

סגני  שכר
 שרים 

)התשנ"ז, 
 התשע"ח(

 

, כפי שנקבע לחבר כנסת 5 בסעיףשר ישולם שכר כולל כמשמעותו  לסגן .3
 .986125-זבהחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"

יוקר בהתאם לכללים  תוספתהממשלה, לשר ולסגן שר תשולם  לראש .4 יוקר תוספת
 ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 
עדכון שכר 

 26היסוד
 )התשס"א(

  -זה  בסעיף )א( .5
 

כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח  -" הממוצע השכר"  
 ;1968-חמשולב[, התשכ"

 
 ;שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר -" הכולל השכר"   

 
מרכזית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה ה -"המדד"    

 לסטטיסטיקה.
 
 

                                                           
; 699, 369; התשמ"ז, עמ' 1514, 415; התשמ"ו, עמ' 724; התשמ"ג, עמ' 508ק"ת התשמ"ב, עמ'  21

; 542, 303; התשנ"ו, עמ' 1425, 681, 333; התשנ"ה, עמ' 610, 243, 83; התשנ"ד, עמ' 566התשנ"ב, עמ' 
; 347, 130; התש"ס, עמ' 344, 56; התשנ"ט, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 593, 385, 91, 90התשנ"ז עמ' 

, התשס"ט, עמ' 645, 347(; התשס"ז, עמ' 1078)ת"ט התשס"ו, עמ'  854; התשס"ו, עמ' 794התשס"א, עמ' 
; התשע"ח )הוראת 729; התשע"ז, עמ' 1111; התשע"ו, עמ' 1020; התשע"ב, עמ' 510, התשע"א, עמ' 115

והוראת  2; התשע"ח )תיקון 868; התשע"ח, עמ 868( )תיקון(, עמ' ; התשע"ח )הוראת שעה11שעה(, עמ' 
 .1702; התש"ף, עמ' 1782; התשע"ט )הוראת שעה( )תיקון(, עמ' 956שעה(, עמ' 

 .226ס"ח התשכ"ח, עמ'  22
; 887; התש"ע, עמ' 562; התשס"ח, עמ' 476)ק"ת התשס"ו, עמ'  2022.1.1סכום זה מעודכן ליום  23

; 815, התשע"ה, עמ' 700ועמ'  58; התשע"ד, עמ' 748; התשע"ג, עמ' 692תשע"ב, עמ' ; ה730התשע"א, עמ' 
(. 450; התש"ף, עמ' 1916; התשע"ט, עמ' 868; התשע"ח, עמ' 729; התשע"ז, עמ' 706התשע"ו, עמ' 

 2, בהתאם להוראת השעה מס' ₪ 35,765ישולם לרה"מ שכר של  31.12.2009עד  1.8.2009לתקופה שמיום 
 (.154תש"ע, עמ' )ק"ת ה

 31,836ישולם לשר שכר של  31.12.2009עד  1.8.2009לתקופה שמיום . 11..2022סכום זה מעודכן ליום  24
 (.154)ק"ת התש"ע, עמ'  2, בהתאם להוראת השעה מס' ₪
 (.1.4.1997בנוסחו זה ביום כ"ג באדר ב' התשנ"ז ) 3; תחילתו של סעיף 268ק"ת התשמ"ז, עמ'  25

ק"ת  - ₪ 40,611 - 2019; ינואר 450ק"ת התש"ף, עמ'  - ₪ 41,866 -שכר יסוד סגן שר  2022)נכון לינואר 
; 706; התשע"ו, עמ' 729ק"ת התשע"ז, עמ'  - ₪ 35,993 - 2017-ו 2016, 2015; ינואר 1916התשע"ט, עמ' 

; ינואר 748עמ' ק"ת התשע"ג,  - ₪ 35,351 - 2013; ינואר 700ק"ת התשע"ד, עמ'  - ₪ 35,626 - 2014ינואר 
 (. 730ק"ת התשע"א, עמ'  - ₪ 34,043 - 2011; ינואר 692ק"ת התשע"ב, עמ'  - ₪ 34,782 - 2012

להחלטה העיקרית,  3, על אף האמור בסעיף 868לפי החלטת התשע"ח והוראת שעה, ק"ת התשע"ח עמ' 
 2018הכנסת בשנת של סגן שר כשכר המשתלם לחבר  5יהיה השכר הכולל, כהגדרתו בסעיף  2018בשנת 

 .₪ 39,148 - 1987-לפי החלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז
ת והקפאהפחתות ו. לעניין 2001-ראו הוראת מעבר בהחלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התשס"א 26

 .יםהחלטות מצורפחוקים ו ורא -שכר 
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, גהתשמ")
, והתשמ"
, זהתשמ"
, זהתשמ"

התשע"ח, 
 ((2התשע"ח )

באוקטובר  1-ביולי, ב 1-בבאפריל,  1-שינוי בשכר הממוצע ב חל )ב( 
 ישתנהבינואר לעומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן,  1-או ב

כך  3-ו 2, 1האמורים בסעיפים  שלמאותו מועד שכר היסוד 
ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו  ישובששכרם הכולל 

 לכן. קודםעלה עליו שלושה חדשים 
 

)התשס"א, 
 .[בטל]  27(1)ב  התשע"ח(

 
 החדש הקרוב. לשקלשהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו  הסכומים )ג(  

 
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על  )ד(  

 סעיף קטן )ב(. שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי
 

ראש הממשלה, שר או סגן שר רשאים לוותר בשנה מסוימת על  28)ה(  
 קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

 
הודיע ראש הממשלה או שר לחשב משרד ראש הממשלה, או  )ו(  

הודיע סגן שר לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן )ה(, לא 
בעד אותה שנה ממועד תשלום ישולם לו חלק השכר כאמור 

 השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין.
 

ראש הממשלה, שר או סגן שר שהודיע כאמור בסעיף קטן )ו( לא  )ז(  
 יהיה רשאי לשנות את הודעתו באותה שנה.

 
  חופשה

 (דהתשנ")
 בשנה. עבודהימי  26וסגן שר זכאים לחופשה של  שר )א( א.5

 
לא יותר מעשרים  אךחופשה שלא נוצלה ניתנת לצבירה,  יתרת )ב(  

 ימים בשנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל.
 

תמורת חופשתו  לואו סגן שר הפורש מכהונתו, תשולם  שר )ג(  
 הצבורה כפדיון חופשה.

 
הימים שלפי  26 במקוםתקופת כהונה בחלק משנה יבוא  לגבי )ד(  

הימים שלפי סעיף קטן )ב( חלק יחסי  20במקום סעיף קטן )א( ו
 כיחס החלק לשנה תמימה. מהם

 
 תוספת

השתלמות 
 (והתשנ")

או נציגיהם הכירו בה  שהםולסגן שר שהצטרפו לקרן השתלמות,  לשר ב.5
 הכוללמהשכר  7.5%סכום של  -לשם העברה לקרן  -לענין זה, ישולם 
 .29(א)5כהגדרתו בסעיף 

 
 
 

                                                           
וד של ראש הממשלה, היה: "על אף האמור בסעיף קטן )ב(, שכר היס 1.1.2019נוסח הסעיף עד יום  27

היום הקובע(,  -( )להלן 1.6.2001השרים וסגני השרים שהחלו בכהונתם לאחר יום י' בסיון התשס"א )
לבין המדד הידוע ביום  2001בינואר בכל שנה, לפי שיעור עליית המדד בין חודש ינואר  16-יעודכן ב

 (".1)ב-קטנים )ב( ו העדכון.", ובסעיף קטן )ד(, במקום "סעיף קטן )ב(" נכתב "סעיפים
ושונה מנגנון ההצמדה החל מיום  2018פעמי לשנת -בתיקון התשע"ח הוגדל שכרם של השרים באופן חד 28

( שהוסיף את סעיפים 2, כך ששכרם יוצמד לשכר הממוצע במשק ולא למדד. בתיקון התשע"ח )1.1.2019
כון באותה שנה נקבע בהוראת השעה בעניין ויתור על חלק השכר הנובע מהעד 5קטנים )ה( עד )ז( בסעיף 

כך: "ראש הממשלה, שר וסגן שר רשאים לוותר על הפרש השכר שבין השכר שמשתלם להם לפי ההחלטה 
להחלטה העיקרית, כנוסחו  5, והוראות סעיף 2017ובין השכר שהשתלם להם בשנת  2018העיקרית בשנת 

 בהחלטה זו, יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים."
 .1.8.1995ב ביום 5לתו של סעיף תחי 29
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לראש  מעון
 ההממשל

 )התשס"ו(

; מעונו של בירושליםתעמיד לרשות ראש הממשלה מעון  המדינה )א( .6
ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר 

 המדינה.
 

ראש הממשלה רשאי לאחסן את תכולת מעונו הפרטי על חשבון  )ב(  
אוצר המדינה, ובלבד שמעונו הפרטי אינו מנוהל על חשבון אוצר 

 המדינה.
 

הובלת תכולת מעונו של ראש המשלה אל מעון ראש  (1) )ג(  
 הממשלה בירושלים וממנו תהיה על חשבון אוצר המדינה.

 
( יחולו, בשינויים המחויבים, על הובלת 1הוראות פסקה ) (2)   

ראש הממשלה, כאמור בסעיף תכולת מעונו הפרטי של 
 קטן )ב(.

 
הוצאות 

ושירותים 
נוספים לראש 

הממשלה 
 30מעונוול

 )התשס"ז(

ראש הממשלה זכאי להוצאות נוספות על חשבון אוצר המדינה  )א( א.6
 בעבור כל אלה:

 
הוצאות אירוח הנובע ממילוי תפקידו שנערך מחוץ למעון  (1)  

 ראש הממשלה בירושלים, אף אם נערך על ידי בת זוגו; 
 

ו הוצאות ביגוד והוצאות נלוות להופעה ייצוגית, של )א( (2)  
ושל בת זוגו, כנגד חשבוניות שיגיש, בסכום שלא 

; הסכום 31שקלים חדשים לשנה 55,455יעלה על 
)א( 5האמור יהיה צמוד למדד כהגדרתו בסעיף 

 בינואר בכל שנה.  16-ויעודכן ב
 

על אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לא יהיה זכאי  )ב(    
 לתשלום הוצאות ביגוד על חשבון אוצר המדינה נוסף

על ההוצאות המשתלמות לפי הוראות פסקת משנה 
 )א(;

 
הוצאות למימון מתנה שהעניק באירוע רשמי או ממלכתי,  (3)   

 .אף אם המתנה הוענקה על ידי בת זוגו
 

המדינה תעמיד לרשות מעון ראש הממשלה בירושלים שירותים  )ב(  
 נוספים אלה:

 
 שירותי הסעה; (1)   

 
 שירותי משרד; (2)   

 
 שירותי דואר.  (3)   

 
 טובות ההנאה לפי סעיף זה פטורות מכל מס המוטל על הכנסה. )ג(  

 
 כל אלה: -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )ד(  

 
 ציוד משרדי הולם; )א(   

 

                                                           
 .4.5.2006א ביום 6תחילתו של סעיף  30
 )אינו מפורסם ברשומות ומתעדכן כאן לפי חישוב חשב הכנסת(. 2202.16.1הסכום מעודכן ליום  31
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כוח אדם בהיקף לפי בחירתו של ראש הממשלה, ובלבד  )ב(   
שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה על שתי משרות 

 .מלאות
 

תשלום 
הוצאות 

 32ביגוד
 )התשע"א(

שר וסגן שר זכאים, לצורך רכישת ביגוד, לסכום שנתי כמקובל לגבי  ב.6
 המנהלים הכללים במשרדי הממשלה, ובאותם תנאים.

 
 

שרד  ירתד
 ושכירת דירה

אחר שמקום מגוריו  שרהחוץ זכאי לדירת שרד בירושלים;  שר )א( .7
 יו לשכירת דירה בירושלים.אינו בירושלים זכאי להחזר הוצאות

 
 

מרוחק משם  מגוריויפו ומקום -אביב-שמרכז משרדו בתל שר )ב(  
יותר מארבעים קילומטרים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת 

 מרוחק כאמור. שאינודירה במקום 
 

לינה  הוצאות
ושכר דירה 

לסגני שרים 
, סהתש")

 התשס"ט(
 

ה, דין סגני שרים כדין חברי תשלומים לכיסוי הוצאות שכר דיר לענין א.7
 הכנסת.

תשלום 
הוצאות מלון 

לשר ולסגן 
 33שר

)התשס"ט, 
התשע"ו, 
 התשע"ז(

הוצאות מלון בירושלים של שר או סגן שר, שמקום מגוריו  )א( .1א7
ק"מ לפחות,  50הקבוע אינו בירושלים והוא מרוחק מירושלים 

י שבת ימי עבודה, בלילה שבין מוצא 2והוא לן בו בלילה שבין 
ליום ראשון או בלילה שבין מוצאי חג ליום עבודה, יהיו על 

 חשבון אוצר המדינה.
 

יפו של שר או סגן שר, שמרכז -אביב-הוצאות מלון באזור תל )ב( 
יפו, ומקום מגוריו הקבוע מרוחק -אביב-משרדו הוא סמוך לתל

ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין שני ימי  50ממרכז משרדו 
 יהיו על חשבון אוצר המדינה. עבודה,

 
נוסף על הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב(, הוצאות מלון באזור  )ג(  

יפו של שר או סגן שר שמרכז משרדו הוא בירושלים -אביב-תל
ק"מ  50יפו -אביב-ומקום מגוריו הקבוע מרוחק מאזור תל

ימי עבודה, לצורכי עבודתו,  2לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 
 יו על חשבון אוצר המדינה.יה
 

מס הכנסה המוטל על שר וסגן שר לפי סעיף זה, יהיה על חשבון  )ד(  
 אוצר המדינה.

 
הוצאות מלון לפי סעיף זה ישולמו בשיעורים המקובלים לפי  )ה(  

 הסדרים הנהוגים במשרדי הממשלה לעניין זה.
 

בדיקה 
רפואית 

תקופתית 
(, 2)התשס"ז )

 התשע"ב(

גן שר זכאים למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם שר וס ב.7
ד להחלטת שכר חברי הכנסת 50בשנה, במכון רפואי כאמור בסעיף 

החלטת הענקות  -, )בהחלטה זו 2001-)הענקות ותשלומים(, התשס"א
ותשלומים(, בסכום המשתלם לפי אותו סעיף, ושישולם כנגד חשבונית 

 או קבלה ממכון רפואי כאמור.
 

                                                           
 ואילך. 2010, ויחול לגבי תשלום הוצאות ביגוד בעבור שנת 3.1.2011ב התקבל ביום 6סעיף  32
 ק"מ. 50-ק"מ ל 100-בתיקון התשע"ו הוחלף המרחק מ. 1.1.2007ום בי 1א7תחילתו של סעיף  33
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 שפוזאי
 ושירותים

 םירפואי
 

 [ו"התשמ - בטל] .8

 כלכלה דמי
 )התשס"ז(

לחודש  34שקלים חדשים 1,330ולסגן שר ישולם סכום של  לשר )א( .9
 .כלכלהלכיסוי הוצאות 

 
ביחס  -ויותאם )א( 5למדד כהגדרתו בסעיף האמור צמוד  הסכום )ב(  

שחל כל אימת  - 1981לחודש אפריל  ולעליית המדד לעומת שיעור
 בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה. שינוי

 
 הקרוב.החדש לשקל  יעוגלוהמוגדלים לפי סעיף זה  הסכומים )ג(  

 
שירותי 

תקשורת 
 )התשע"ב(

 -אוצר המדינה יממן לשר ולסגן שר  )א( א.9
 

פעמיות של קו טלפון אחד בדירה שבה -הוצאות התקנה חד (1)  
הדירה(, אם  -קבע )להלן מתגורר השר או סגן השר דרך 
 אין בה קו טלפון הרשום על שמו;

 
מכשיר פקסימילה, לפי אישור אגף החשב הכללי במשרד  (2)   

האוצר, הוצאות התקנה של קו טלפון בדירה לצורך שימוש 
במכשיר כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו 

 והשימוש בו;
 

הוצאות אחזקה ושימוש לפי בחירת השר או סגן השר,  (3)   
( או הוצאות 2)-( ו1בשני קוי הטלפון כאמור בפסקאות )

 IDSLאחזקה ושימוש בקו טלפון אחד, עם יכולת שימוש 
לגלישה באינטרנט; מימון אוצר המדינה לפי סעיף קטן זה 
יחול על הוצאות אלה בלבד: שירות שיחה מזוהה, שירות 

לספק שירותי תא קולי, שיחות טלפון בארץ לרבות שיחות 
אינטרנט, שיחות טלפון לחוץ לארץ, פקסימילה בארץ 
ולחוץ לארץ, וכן שיחת גוביינא מחוץ לארץ ובלבד שהשר 
או סגן השר הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת, כי הן 

 בוצעו למען מילוי תפקידו כשר או כסגן שר.
 

עם תחילת כהונתו, ימסור השר או סגן השר הודעה בכתב  (1) )ב(  
גף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר מספרי הטלפון לא

לפי סעיף קטן )א( שהוצאות התקנתם, אחזקתם והשימוש 
בהם ימומנו על ידי אוצר המדינה; חל שינוי במספרי 

 הטלפון, יעדכן השר או סגן השר את ההודעה.
 

אגף החשב הכללי במשרד האוצר ידאג לשיוך מספרי  (2)   
( לחברה המספקת שירותי 1ה )הטלפון שנמסרו לו לפי פסק

לאומיים, אשר זכתה במכרז למתן שירותים -טלפון בין
למשרדי הממשלה או לכנסת, ויודיע על כך לשר או לסגן 

 השר.
 

עיתונים 
 )התשע"ב(

אוצר המדינה יממן לשר ולסגן שר מנוי על שני עיתונים יומיים  ב.9
 המודפסים בישראל, לפי בחירתם.

 
לימודי שפה 

 ()התשע"ב
שר וסגן שר זכאים לתקציב שנתי בסכום המשתלם לחבר כנסת  (א) ג.9

א להחלטת הענקות ותשלומים לצורך לימודי שפה 50לפי סעיף 

                                                           
 (. 2006( )מדד אפריל 1.6.2006-)תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב 1.1.2008סכום זה מעודכן ליום  34
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שאינה שפת אימם, וכן לתשלום מס הכנסה שהם חייבים בו בגין 
 תשלום הסכום האמור.

 
התשלום לפי סעיף קטן )א( ישולם על ידי אוצר המדינה ישירות  )ב(  

רה או לבית הספר ללימוד שפות, על סמך חשבונית שתומצא למו
 לאגף החשב הכללי במשרד האוצר.

 
תשלום בעד 

נסיעה בכביש 
אגרה 

 )התשע"ב(

תשלום בעד נסיעת שר או סגן שר בכביש אגרה, כהגדרתו בחוק כביש  ד.9
, ברכב שהועמד לרשותו על 1995-אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה

ביו בלבד, יכוסה על ידי אוצר המדינה; אגף החשב ידי המדינה, ולג
הכללי במשרד האוצר יתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את כביש 
האגרה באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה 
בכביש, בין באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; 

והעברתו מן התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון אוצר המדינה 
 הרכב אסורה.

 
גילום מס בשל 
הכנסה הנובעת 

משדרוג רכב 

לצורכי מיגון 

 -)התשע"ח 
הוראת שעה,  

 -( 2התשע"ח)

הוראת שעה 

 -והתשע"ט 

 35הוראת שעה(

 שרעל או  החוץ שרעל ל ראש הממשלה, מס הכנסה המוטל ע )א( ה.9
בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה מעמידה לרשות  הביטחון
 לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה. מי מהם

 

 -בסעיף זה  )ב( 
 

חלק ההכנסה השווה להפרש  -"הכנסה הנובעת משדרוג רכב"   

 החיובי שבין אלה:
 

ראש שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות  (1)  
, בידי המדינה, שאפשר הביטחון שראו  החוץ שרהממשלה, 

 מצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;להתקין בו א
 

ברכב שאפשר להעמיד לרשות שר בידי  שווי השימוש המרבי (2)   
 המדינה;

 

כמשמעותו בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש  -"שווי השימוש"    
 .1987-ברכב(, התשמ"ז

 
גילום מס 

בשל 
תשלומים, 

שירותים 
 וטובות הנאה

 התש"ף()
 

 31ל ראש הממשלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )מס הכנסה שהוטל ע ו.9
( בשל הכנסה הנובעת מתשלומים, שירותים וטובות 2017בדצמבר 

הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה בקשר 
למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה, יהיה על חשבון 

 אוצר המדינה.

 בטלה. - 198136-רים, התשמ"אהחלטת שכר שרים וסגני ש .10 ביטול
 
 

שמירת 
 זכויות

-שר שערב תחילתה של החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשל"ח .11
, התגורר בדירת שרד, רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל עוד הוא 197837

 מכהן כשר.
 

                                                           
, ושוב 31.12.2018, תוקפו הוארך עד יום 31.12.2017עד יום  1.1.2017ה נקבע כהוראת שעה מיום 9סעיף  35

יסוד: הכנסת הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום -לחוק 38מכוח סעיף  .31.12.2019עד יום 
16.6.2020. 

 .1447ק"ת התשמ"א, עמ'  36
 .1902ק"ת התשל"ח, עמ'  37
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(; 1981באוגוסט  1)ב( ביום א' באב התשמ"א )7תחילתו של סעיף  .12 תחילה
 1ת החלטה זו ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א )תחילתן של יתר הוראו

 (.1981באפריל 
 
 

 תוספת )התשע"ב(
 ((3א)א()9)סעיף 

 
 הצהרה

אני, השר או סגן השר... מצהיר בזה כי שיחות הטלפון שבוצעו מחוץ לארץ  
בתשלום גוביינא בימים... לקו הטלפון בביתי שמספרו..., בוצעו למען מילוי 

רה זו ניתנת לאגף החשב הכללי במשרד תפקידי כשר או כסגן שר; הצה
 האוצר לשם קבלת החזר תשלום עבור שיחות הטלפון בגוביינא.

 
 _______________ 

 תאריך
_________________ 

 השר או סגן השר
 
 
 

 כ"ז בכסלו התשמ"ב
 1981בדצמבר  23

 שלמה לורינץ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
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 200138-ון(, התשס"אהחלטת שכר שרים וסגני שרים )תיק
 
 

, מחליטה הועדה הציבורית לענין 39יסוד: הממשלה-לחוק 45בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 משכורות ותשלומים אחרים שישולמו לנושאי משרה ברשויות השלטון לאמור:

 
 תיקון 
 5סעיף 

ההחלטה  -)להלן  1982-בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב .1
  - 5העיקרית(, בסעיף 

 
 ]שולב בהחלטה העיקרית[ (1)  

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ (2)  

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ (3)  

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ (4)  
 

)ב( להחלטה העיקרית, כנוסחו ערב תחילתה של 5על אף האמור בסעיף  .2 הוראת מעבר
( להחלטה 1)ב5החלטה זו, לצורך עדכון שכר היסוד כאמור בסעיף 

( להחלטה זו, יהיה שכר היסוד של ראש 3)1וסחו בסעיף העיקרית כנ
הממשלה, השרים וסגני השרים שהחלו בכהונתם לאחר היום הקובע, 

בינואר  1כפי שנקבע לגבי נושאי משרה כאמור ביום ו' בטבת התשס"א )
2001)40. 

 
 
 
 

 כ"ה בניסן התשס"א
 (2001באפריל  18)

 שאול אלוני
 יושב ראש הועדה הציבורית

 משכורות ותשלומים אחרים שישולמולענין 
 לנושאי משרה ברשויות השלטון

 

                                                           
 .794ק"ת התשס"א, עמ'  38
 .214ס"ח התשנ"ב, עמ'  39
 .323ק"ת התשס"א, עמ'  40
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 הפחתות והקפאות שכר ראש הממשלה, השרים וסגני השרים
 

 202041-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א -חוק השכר הממוצע )הוראת שעה 

השכר 
 -הממוצע 

תיקון חוק 
הביטוח 
 -הלאומי 

 - 220מס' 
 הוראת שעה

לחוק הביטוח הלאומי  1"השכר הממוצע" שבסעיף על אף האמור בהגדרה  .1
לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת  2, ובסעיף 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה

יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת  2022ובשנת הכספים  2021הכספים 
; ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים (2020בדצמבר  31התשפ"א )

 והמענקים המפורטים להלן...

 
 ביטול עדכון המשכורת(,  -טת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה החל

 202042-התשפ"א
 

יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 36סמכות לפי סעיף הבתוקף 
 לאמור:

 
 הוראת שעה

 2021לשנת 
לא יעודכן שכר היסוד של ראש  2021על אף האמור בכל דין, בשנת  .1

 רים לפי השינוי בשכר הממוצע.הממשלה, השרים וסגני הש
 

עדכון השכר 
 2022בשנת 

לשם חישוב העדכון של שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים  .2
( יובא בחשבון השכר הממוצע 2022בינואר  1ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )

 .2021, במקום השכר הממוצע שפורסם בשנת 2020שפורסם בשנת 
 

 ב' בכסלו התשפ"א
 (2020ובמבר בנ 18)

 משה גפני
 יושב ראש ועדת הכספים

 

 920043-(, התשס"ט2( )מס' החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה
 

יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 36בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 לאמור:

 
-"בלהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ 2-ו 1פים על אף הוראות סעי .1 הוראת שעה

( ועד יום כ"ד 2009באוגוסט  1תקופה שמיום י"א באב התשס"ט ), ב1982

שכר היסוד של ראש (, או בעדה, יפחת 2010בדצמבר  31בטבת התשע"א )
; אין בהוראות סעיף זה %544-, כאמור באותם סעיפים, בהשריםו ההממשל

  כדי לשנות את שכר היסוד לעניין כל הוראה אחרת בדין.

 
 "טכ"ח בתמוז התשס

 (2009ביולי  20)
 משה גפני

 יושב ראש ועדת הכספים
 

 

 

                                                           
בחוק התכנית  2022; הוארך לשנת 02028.12.2ביום התקבל ) 74; התשפ"ב, עמ' 260ס"ח התשפ"א, עמ'  41

 (.2021-(, התשפ"ב2022-ו 2021הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 .591, עמ' פ"אק"ת התש 42
 .1170ק"ת התשס"ט, עמ'  43
 .154ק"ת התש"ע, עמ'  - 2קביעת השכר לפי הוראת השעה מס'  44
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 200845-החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה(, התשס"ט
 

יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת -לחוק 36בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 לאמור:

 
, 198246 -להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב 5על אף הוראות סעיף  .1 הוראת שעה

 לא יעלה שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים.  2009בשנת 

 

 כ"ז בכסלו התשס"ט
 (2008בדצמבר  24)

 אבישי ברוורמן
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 

 200147-החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה(, התשס"ב
 

 מור:יסוד: הממשלה, מחליטה הכנסת לא-לחוק 45בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 

, 198248 -להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב 5על אף הוראות סעיף  .1 הוראת שעה
במשך שנה מיום פרסומה של החלטה זו, לא יעלה שכר היסוד של ראש 

 הממשלה, השרים וסגני השרים. 

 

 ו' בכסלו התשס"ב
 (2001בנובמבר  21)

 אברהם בורג
 יושב ראש הכנסת

 
 

 201349-רים, התשע"דהודעת שכר שרים וסגני ש
 

חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד ל 13-ו 6בהתאם לסעיפים 
  2013אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

 , אני מודיע לאמור:2013-)הוראת שעה(, התשע"ג 2014-ו
 

 -( ישולם שכר יסוד לחודש 2013לי ביו 1מיום כ"ג בתמוז התשע"ג ) .1 שכר יסוד

 שקלים חדשים; 42,856לראש הממשלה  (1)  

 שקלים חדשים; 38,145לשר  (2)  

 שקלים חדשים. 34,990לסגן שר  (3)  

 ו' בתשרי התשע"ד
 (2013בספטמבר  10)

 

 ניסן סלומינסקי
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 

                                                           
 .278ק"ת התשס"ט, עמ'  45
 .508"ב, עמ' ק"ת התשמ 46
 .168ק"ת התשס"ב, עמ'  47
 .508ק"ת התשמ"ב, עמ'  48
 .58ק"ת התשע"ד, עמ'  49
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 50הודעה בדבר שכר שרים וסגני שרים
 

כנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לפי חוק הת

 2003-(, התשס"ג2004-ו 2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 

לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  83-ו 76אני מודיע כי בהתאם לסעיפים 

-ו 2003)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
להחלטת שכר שרים  2-ו 1, יופחת שכר היסוד שלפי סעיפים 200351-התשס"ג (,2004

( 2003ביולי  1, כך שבתקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג )198252-וסגני שרים, התשמ"ב
 -( ישולם שכר יסוד לחודש 2005ביוני  30עד יום כ"ג בסיון התשס"ה )

 שקלים חדשים; 30,274 -( לראש הממשלה 1)
 שקלים חדשים. 27,164 -( לשר 2)
 

 א' באב התשס"ג
 (2003ביולי  30)

 אברהם הירשזון
 יושב ראש ועדת הכספים

 

                                                           
 . 3810י"פ התשס"ג, עמ'  50
 .386ס"ח התשס"ג, עמ'  51
 .323; התשס"א, עמ' 508ק"ת התשמ"ב, עמ'  52
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 חברי הכנסת
 

 
 יסוד: הכנסת-חוק

 
 

 יסוד: הכנסת:-לחוק 39סעיף 
 

שכר חברי 
 הכנסת 

 חברי הכנסת יקבלו שכר כפי שנקבע בחוק. .39

 

 

 

 
 199453-פרק ט' לחוק הכנסת, התשנ"ד -שכר חברי הכנסת 

 
 
 טרת הפרק מ

)תיקון       
 (17מס' 

ועדה ציבורית ולהפקיד בידיה סמכויות לקביעת  להקים פרק זה בא .49
כנסת בלבד, בהתחשב במאפיינים ה חברילשכר ותשלומים אחרים 
 .המיוחדים של תפקידיהם

 
הגדרות   

)תיקונים        
 (31-ו 17מס' 

 -זה  בפרק .50
 

 ;52סעיף הוראות תה לפי הועדה שמונ - "הציבורית הועדה"  
 

ב 42לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף  -"חבר הכנסת"   
 יסוד: הכנסת;-לחוק

 
 שכר יסוד חודשי, לרבות תוספת יוקר ופיצוי התייקרות; - "שכר"  

 
הענקות, טובות הנאה, שירותים ותשלומים  - "אחרים תשלומים"  

ולמים או הניתנים לחבר הכנסת , המש(2)א()55סעיף באחרים, כמפורט 
 בתקופת כהונתו.

 
שכר 

ותשלומים 
אחרים 

)תיקונים 
 (40-ו 17מס' 

לחבר הכנסת ישולמו שכר ותשלומים אחרים בהתאם להוראות  )א( .51
חובה על חבר הכנסת לקבל את שכרו, אולם חבר  ;פרק זה

הכנסת רשאי לוותר בשנה מסוימת על קבלת חלק השכר הנובע 
 ר באותה שנה.מעדכון השכ

 
הודיע חבר הכנסת לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן  )ב(  

)א(, לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד 
תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר 

 ועניין.
 

חבר הכנסת שהודיע כאמור בסעיף קטן )ב( לא יהיה רשאי  )ג(  
 תו באותה שנה.לשנות את הודע

 

                                                           
יקון . ת504ס"ח התשס"ב, עמ'  -( 17.2.2003) 16-תחילתו של פרק ט' ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה 53

ס"ח התשע"ו,  - 38; תיקון מס' 251ס"ח התשע"ה, עמ'  - 37; תיקון מס' 22ס"ח התשע"ב, עמ'  - 31מס' 
 - 48; תיקון מס' 309ס"ח התשע"ו, עמ'  - 40; תיקון מס' 294ס"ח התשע"ו, עמ'  - 39; תיקון מס' 294עמ' 

  .14ס"ח התשפ"א, עמ' 
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הועדה 
הציבורית 
 )תיקונים 

 (48-ו 17מס' 

שתפקידה הצעת ועדת הכנסת, תמנה ועדה ציבורית  לפי, הכנסת )א( .52
ותמנה את , להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת

 .54הוועדה יושב ראש הוועדה הציבורית מקרב חברי
 

שלפחות אחד מהם, בור, נציגי צי יכהנו שלושה הציבורית ועדהב )ב( 
בעת מינויו, הוא חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה 
שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 

 .1958-התשי"ח
 

 -לא ימונה לועדה הציבורית ולא יכהן בה  )ג(   
 

, על הועדה הציבורית ישפיעו על שכרו שהחלטותמי  (1)   
 ;או על גמלתו מים לותשלומים אחרים המשול

 
 . בהנהלה הפעילה של מפלגהמי שהוא חבר  (2)   

 
 ]בטל[. )ד(  

 
יפרסם ברשומות הודעה על מינוי הועדה  הכנסתראש  יושב (ה)  

 ., ועל כל שינוי בוהרכבה ,הציבורית
 

מיום  שנים חמששל הועדה הציבורית תהיה  הכהונת תקופת (ו)  
 .המינוי

 
שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות הציבורית  בועדה חבר (ז)  

 ברציפות, לא ימונה לתקופת כהונה רצופה נוספת.
 

נבצר ממנו דרך קבע למלא את  ,לכהןחבר הועדה הציבורית חדל  (ח)  
או הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, למעט  תפקידו

הכנסת, לפי הוראות סעיף  מנה(, ת2)א()7בעבירה המנויה בסעיף 
 זה, חבר אחר ליתרת תקופת כהונתה של הועדה. 

 
 גמול

)תיקון         
 (17מס' 

תקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית  הכנסת ועדת .53
י הועדה הציבורית ליועצים ולעובדים מינהליים שיועסקו על יד וכן

או מקופה  המדינהשאינם מקבלים שכר מאוצר באישור ועדת הכנסת, 
לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח  35בורית כמשמעותה בסעיף צי

  .1970-ל[, התש"משולב
 

סדרי עבודת 
הועדה 

הציבורית 
)תיקון        

 (17מס' 
 

תקבע את סדרי עבודתה  ,ועדת הכנסת אישור, בהציבורית הועדה .54
 ., והם יפורסמו ברשומותזה בפרקונוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו 

 

                                                           
יו"ר, עו"ד יוסף גילאור, רו"ח  -רכבה: פרופ' ראובן גרונאו מינתה הכנסת ועדה ציבורית שה 28.7.03ביום  54

האריכה הכנסת את כהונתה של הוועדה לחמש שנים  22.7.08(; ביום 3810דניאל דורון )י"פ התשס"ג, עמ' 
מינתה הכנסת ועדה ציבורית  8.1.14(; ביום 4466נוספות, החל מיום סיום כהונתה )י"פ התשס"ח, עמ' 

(, שכהונתה 3438יו"ר, עו"ד חגי סיטון, פרופ' איוון פרידמן )י"פ התשע"ד, עמ'  -לוי  שהרכבה: פרופ' חיים
קפאת שכר כהוראת שעה לשנת , משלא הוקמה ועדה, נקבעה בחוק ה2020בשנת ; 7.1.19-הסתיימה ב

ם יו"ר, רו"ח יור -מינתה הכנסת ועדה ציבורית שהרכבה: פרופ' יובל אלבשן, עו"ד  6.12.2021ביום ; 2021
 (.1991חוה )י"פ התשפ"ב, עמ' -עדן, רו"ח קרן בר
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המלצות 
הועדה 

הציבורית  
)תיקונים         

  38, 17מס' 
 (39-ו

את המלצותיה בדבר עדת הכנסת תגיש לו הציבורית הועדה (1) )א( .55
שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, ורשאית היא 

; ההמלצות יונחו על הצמדתם ועדכונם דרכילהמליץ על 
 שולחן הכנסת.

 
ית הועדה הציבורית רשא (,1פסקה )סמכותה לפי  במסגרת (2)   

, תשלומים אחריםלחברי הכנסת להמליץ כי ישולמו 
בהתחשב בתפקידם, במקום מגוריהם, או כמפורט להלן, 

 :שתקבע הועדה הציבורית אחרבכל גורם 
 

מימון הוצאות הקשורות לפעילות הפרלמנטרית,  )א(    
כיסוי  לרבות באמצעות כוח אדם, שירותי תקשורת,

והוצאות  קת רכב, כלכלה, לינההוצאות נסיעה, החז
תפקידם, בהתאם לאופי  במילוימיוחדות הכרוכות 

 ;התפקיד
 

 .השתלמות ולקופת גמל לקרן תשלומים )ב(    
 

לדיון שהונחו על שולחן הכנסת יובאו הציבורית  הועדה תוהמלצ )ב(  
ן; ימי פגרת הכנסת מיום הנחת ימים 30בפני ועדת הכנסת בתוך 

 התקופה האמורה. לא יבואו במנין
 

אימצה ועדת הכנסת את המלצות הועדה הציבורית, יקבלו  (1) )ג(  
 של החלטה. ההמלצות מעמד

 
 יוחזרות הועדה הציבורית, ואת המלצ הכנסתועדת  דחתה (2)   

 ותהמלצ ולמתןלועדה הציבורית לדיון מחדש ההמלצות 
  לועדת הכנסת. תונוספ

 
ת של הועדה הציבורית יחולו והנוספ היתוהמלצ על (1) )ד(  

, ורשאית ועדת הכנסת, )ב(-נים )א( וקט פיםהוראות סעי
לאחר שדנה בהמלצות הנוספות, להחליט כאמור בסעיף 
קטן )ג( או לקבל כל החלטה אחרת לענין שכר ותשלומים 

 אחרים שישולמו לחברי הכנסת.
 

( 2ועדת הכנסת רשאית להחליט כאמור בסעיף קטן )ג() (2)   
בי כל אחת מההמלצות הנוספות של הועדה הציבורית, לג

ורשאית היא לשוב ולהחזירן לועדה הציבורית לשם קבלת 
 המלצות נוספות, ככל שתמצא לנכון.

 
התבקשה הוועדה הציבורית על ידי ועדת הכנסת להגיש המלצה  55(1)ד  

( בתוך 1לפי פרק זה, תגיש את המלצתה כאמור בסעיף קטן )א()
ה ממועד הבקשה, והמלצה נוספת כאמור בסעיף ימי עבוד 25

ימי עבודה מיום שהוחזרו ההמלצות; לא  15בתוך  -( 2קטן )ג()
הגישה הוועדה הציבורית המלצה במועד מהמועדים האמורים, 

 רשאית ועדת הכנסת לקבוע שהבקשה תקבל מעמד של החלטה.
 

המלצות וקביעות שקיבלו מעמד של החלטה לפי סעיף זה  )ה(  
 ורסמו ברשומות.יפ
 

                                                           
 .15.12.2015שפורסם ביום  39( התווסף בתיקון מס' 1סעיף קטן )ד 55



- 22 - 

 

סייג לתחולה 
)תיקונים        

 , 17מס' 
הוראת  - 37

  38, שעה
 (47-ו

ואולם , על ראש הממשלה, שר או סגן שר ויחול לאזה  הוראות פרק .56
על תשלומים אחרים  רשאית ועדת הכנסת להחליט לפי הוראות פרק זה

מיוחדות ה יהםהוצאותשישולמו לנושאי המשרה האמורים לכיסוי 
 החלטות ;או תפקידם הציבוריכחברי הכנסת  תפקידם במילויהכרוכות 

שנקבעו לפי פרק שהוא חבר הכנסת לעניין תשלומים לשר או לסגן שר 
זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות 

 56יסוד: הכנסת.-ג לחוק42סעיף 

 
ביטול חוק 
שכר חברי 

הכנסת   
)תיקון        

 (17מס' 
 

 .בטל - 1949-טהכנסת, התש" חברישכר  חוק .57

 שמירת תוקף 
)תיקון        

 (17מס' 

 שהתקבלה לפישכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת  לענין ההחלט .58
 הככל שאינ הבתוקפ תעמוד ,1949-חוק שכר חברי הכנסת, התש"ט

זה או כל עוד לא  פרקלפי הוראות  שנכנסה לתוקףסותרת החלטה 
 .כאמורבהחלטה  תהשונ

 
 
 
 

                                                           
גי" שנקבע כהוראת שעה ווהתווספה הסיפה במסגרת "החוק הנור, 20-בתקופת כהונתה של הכנסת ה 56

 תיקון קבע.נחקקה הסיפה מחדש, בשינויים קלים, כ 23-בכנסת ה יסוד: הכנסת.-בחוק
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 194957-טהכנסת, התש" חברישכר  חוק
 

 [15-]חוק זה היה בתוקף עד תום כהונתה של הכנסת ה
 

שכר חברי 

 הכנסת
 בהתאם ותשלומים הענקות, תוספת, משכורת המדינה מאוצר ישולמו הכנסת לחברי .1

 .זה חוק להוראות
 

 משכורת
)תיקונים מס' 

-ו 11, 9, 4, 2

19) 

 .הכנסת ועדת שתקבע חדשית משכורת תשולם הכנסת ברח לכל (א) .2
 

 יושב לסגני, הכנסת ראש ליושב שונות משכורות לקבוע רשאית הכנסת ועדת (ב) 
 .האחרים הכנסת ולחברי הכנסת ועדות ראש ליושבי, הכנסת ראש

 
 [19' מס תיקון - בוטל] (ג)  

 
תוספת משפחה 

 ותוספת יוקר

 )תיקונים מס'
 (19-ו 8 ,1

 ותוספת משפחה תוספת, 2 סעיף לפי למשכורתו נוסף, ישולמו הכנסת לחבר (א) .3
 .הכנסת ועדת שתקבע כפי יוקר

 [.19' מס תיקון - בוטל] (ב)  
 

 תוספת יוקר
 1)תיקונים מס' 

 (6-ו

 [.8' מס תיקון - בוטל] א.3
 

 [.3' מס תיקון - בוטל] .4 
 

סמכות לועדת 

הכנסת לקבוע 

הענקות 

 ותשלומים

תיקונים מס' )
6, 5 ,9 ,10 ,11 ,

 (18-ו 17, 15, 12

 לחברי שישולמו, להלן כמפורט, ותשלומים הענקות לקבוע רשאית הכנסת ועדת .5

 :אלה ותשלומים הענקות עם בקשר הוראות ולהורות, בשבילם או הכנסת
 

 ראש יושב לסגני, האופוזיציה לראש, הכנסת ראש ליושב שישולמו הענקות (1) 
 לכיסוי - הכנסת חברי ולשאר הכנסת ועדות ראש-ליושבי הענקות, הכנסת

 ;תפקידיהם לרגל המיוחדות הוצאותיהם
 

 או, הכנסת מתכנסת שבהם בימים הכנסת לחברי שישולמו תשלומים (2)  
 לינתם הוצאות לכיסוי - בה חברים שהם הכנסת מועדות ועדה מתכנסת
 מגוריהם במקום התחשבב שונים תשלומים לקבוע רשאית הועדה; וכלכלתם

 ;הכנסת חברי של
 

 רכבם והחזקת נסיעותיהם הוצאות לכיסוי הכנסת לחברי שישולמו תשלומים (3)  
 ;תפקידיהם לרגל

 
 הכנסת חבר עבור, זה לעניין בה הכירה שהועדה השתלמות לקרן תשלומים (4)  

 ;לקרן שהצטרף
 

 ביטוח, חובה ביטוח ותלרב, רכב הוצאות החזר בשל גמל לקופת תשלומים (5)  
 .כלכלה והוצאות נסיעה הוצאות, רישוי ואגרת מקיף

 
 [הושמט] .6 

 
תשלומים למי 

שחברותו בכנסת 

 )תיקון הושעתה
 (20מס' 

 ותשלומים הענקות, תוספת, משכורת בדבר הוראות לקבוע רשאית הכנסת ועדת א.6
 במשך, הכנסת: יסוד-לחוק ב42 סעיף לפי הושעתה בכנסת שחברותו למי שישולמו
 .ההשעיה תקופת

חובה לקבל 

 משכורת וכו'
 להן זכאי שהוא וההענקות התוספת, המשכורת את לקבל הכנסת חבר כל על חובה . 7

 .4 -ו 3, 2 הסעיפים לפי
 

 [.14' מס תיקון - בוטל] .8 (13מס'  )תיקון
 

                                                           
 - 3; תיקון מס' 76ס"ח התשט"ז, עמ'  - 2; תיקון מס' 142ס"ח התשי"ב, עמ'  - 1; תיקון מס' 41ס"ח התש"ט, עמ'  57

; 99ס"ח התש"ך, עמ'  - 5; תיקון מס' 20ס"ח התש"ך, עמ'  -( 3)נרשם בטעות  4; תיקון מס' 118ס"ח התשי"ח, עמ' 
; 118ס"ח התשל"ב, עמ'  - 8; תיקון מס' 232ס"ח התשכ"ח, עמ'  - 7ן מס' ; תיקו134ס"ח התשכ"ג, עמ'  - 6תיקון מס' 
ס"ח התשל"ה, עמ'  - 11; תיקון מס' 180ס"ח התשל"ג, עמ'  - 10; תיקון מס' 156ס"ח התשל"ג, עמ'  - 9תיקון מס' 

ס"ח התש"ן,  - 14; תיקון מס' 142ס"ח התשמ"ח, עמ'  - 13; תיקון מס' 32ס"ח התשמ"ז, עמ'  - 12; תיקון מס' 210
ס"ח  - 17; תיקון מס' 237ס"ח התשנ"ו, עמ'  - 16; תיקון מס' 350ס"ח התשנ"ה ,עמ'  - 15; תיקון מס' 23עמ' 

 - 20; תיקון מס' 53ס"ח התשס"א, עמ'  - 19; תיקון מס' 239ס"ח התש"ס, עמ'  - 18; תיקון מס' 10התשנ"ז, עמ' 
 .494שס"א, עמ' ס"ח הת - 21; תיקון מס' 378ס"ח התשס"א, עמ' 

 (.17.2.2003) 16-, החל ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה504ס"ח התשס"ב, עמ'  - ביטול החוק
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 הנוגע ענין בכל הוראות להורות רשאי הכנסת ראש יושב סגן או הכנסת ראש יושב .9 הוראות ביצוע
 (.א)5 סעיף לפי הכנסת לועדת המסורים העניינים מן חוץ, זה חוק של לביצועו

 
 חברי ממשלה

 7)תיקונים מס' 

 (21-ו

 כשהוא הכנסת חבר על חל זה חוק אין(, ב) קטן סעיף להוראות בכפוף (א) .10
 .שר כסגן או הממשלה כחבר מכהן

 
(, 1)5 בסעיף כאמור ותשלומים ענקותה לקבוע רשאית הכנסת ועדת (ב)  

, שרים כסגני או הממשלה כחברי מכהנים כשהם גם הכנסת לחברי שישולמו
 החלטת על; הכנסת כחברי תפקידיהם לרגל המיוחדות הוצאותיהם לכיסוי
 .זה חוק הוראות יחולו כאמור שנקבעו ותשלומים הענקות ועל הכנסת ועדת

 
 הוראה מיוחדת
)תיקונים מס' 

 (16-ו 15

 בספטמבר 30) ז"התשנ בתשרי ז"י ביום שהיא כפי הכנסת חברי של משכורתם ( א) .11
 .33%-ב( 1996 באוקטובר 1) ז"התשנ בתשרי ח"י ביום החל תועלה( 1996

 
 סעיף לפי יוקר תוספת בצירוף 2 סעיף לפי משכורת -" משכורת" זה בסעיף (ב)  

3. 
 

 פרסום החלטות
 (19מס'  )תיקון

; הכנסת לפני הודעה הועדה ראש יושב ימסור זה חוק לפי הכנסת ועדת לטותהח על .12
 .ברשומות יפורסמו כאמור החלטות
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 195158-סעיפים מתוך חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א
 
 

חופש התנועה 
בתחום 
 המדינה

 ... )א( .9
 

רכבת חבר הכנסת זכאי לנסיעה חינם בתחומי המדינה ב )ב( 
 ובאוטובוסים שבשירות ציבורי להסעת נוסעים.

 
 

פרסומי 
 הממשלה

 )התשס"א(

חבר הכנסת זכאי לקבל חינם את רשומות, פסקי הדין של בית המשפט  .12
העליון, פרסומים של ההוצאה לאור של משרד הבטחון הנושאים אופי 

 של פרסום רשמי וכן פרסומים רשמיים אחרים של הממשלה.
 
 

 שר אודין 
שאינו  סגן שר

חבר הכנסת  
, התשס"א)

התשע"ה, 
 (התש"ף

 

שר או סגן שאינו חבר הכנסת, כדין שר או סגן שר לענין חוק זה, דין  .15
 שהוא חבר הכנסת.שר 

 
 

                                                           
 .75; התש"ף, עמ' 294; התשע"ו, עמ' 88; התשס"א, עמ' 228ס"ח התשי"א, עמ'  58
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 198759-מ"זהתששכר חברי הכנסת, החלטת 
 
 

מחליטה ועדת , 949160-ט"התשלחוק שכר חברי הכנסת,  2לפי סעיף  סמכותה בתוקף
 ור:לאמ הכנסת

 
- יושב רכש

ראש הכנסת 
 (ח)התשנ"

 

ר היסוד של ראש כראש הכנסת יהיה כש-יושב שלהיסוד  רכש .1
 .61הממשלה

שכר ראש 
האופוזיציה 

 )התשס"ב(

 . 62שכר היסוד של ראש האופוזיציה יהיה כשכר היסוד של שר א.1
 

-יושבי רכש
ראש ועדות 

 תהכנס
 (ב)התשנ"

 

 יסודש ועדות הכנסת ישולם שכר רא-ליושבילסגני יושב ראש הכנסת ו .2
 . 63חדשים שקלים 4,1414של 

-חבר שכר
הכנסת 
 (ב)התשנ"

 

 .64שקלים חדשים 41,866הכנסת ישולם שכר יסוד של  לחבר .3

 יוקר תוספת
 )התשס"ב(

-יושבי ,הכנסתראש -סגני יושבראש האופוזיציה, ראש הכנסת, -ליושב .4
יוקר ופיצויי  ראש ועדות הכנסת וחברי הכנסת ישולמו תוספת

 לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה. בהתאםהתייקרות 
 

 הצמדה
לשכר 

 65הממוצע
, זהתשמ")

"ב, התשנ
 התשס"ב(

  -זה  בסעיף )א( .5
 

נוסח ] כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי -" הממוצע השכר"  
 ;1968-ח, התשכ"[משולב

 
יוקר ופיצויי  שכר היסוד בצירוף תוספת -"השכר הכולל"   

 התייקרות.
 

באוקטובר או  1-, בביולי 1-ב ,באפריל 1-השכר הממוצע ב השתנה (ב) 
בינואר משיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו  1-ב

סגני ראש האופוזיציה, ראש הכנסת, -שכר היסוד של יושב מועד
הכנסת כך  וחבריראש ועדות הכנסת -ראש הכנסת, יושבי-יושב

 לל ישתנה באותו יחס.והכששכרם 
 

 חדש הקרוב. לשקלשהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו  הסכומים (ג)  
 

שכר היסוד כפי  שיעוריהכנסת יפרסם ברשומות הודעה על  חשב (ד)  
 שהשתנו לפי סעיף קטן )ב(.

                                                           
מ' ; התשס"ב, ע787; התש"ס, עמ' 560; התשנ"ח, עמ' 501; התשנ"ב, עמ' 736, 368ק"ת התשמ"ז, עמ'  59

; 279; התשס"ט, עמ' 429; התשס"ח, עמ' 544; התשס"ז, עמ' 476. ]הודעות: ק"ת התשס"ו, עמ' 168
; התשע"ד, עמ' 1576ועמ'  749; התשע"ג, עמ' 758; התשע"ב, עמ' 578; התשע"א, עמ' 298התשע"א, עמ' 

; 1916"ט, עמ' ; התשע913; התשע"ח, עמ' 930; התשע"ז, עמ' 684; התשע"ו, עמ' 840; התשע"ה, עמ' 994
 [.422התש"ף, עמ' 

 .41ס"ח התש"ט, עמ'  60
 .2202.1.1; סכום זה מעודכן ליום ₪ 52,937 61
 .2202.1.1; סכום זה מעודכן ליום ₪ 47,265 62
 .2202.1.1סכום זה מעודכן ליום  63
 .2202.1.1סכום זה מעודכן ליום  64
 פות.החלטות מצור ורא -לעניין הקפאת שכר ושינוי באופן העדכון  65
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שרד  דירת
ליושב ראש 

 הכנסת
 )התש"ס(

 שרד בירושלים. לדירתהכנסת זכאי  ראש יושב )א( .6
 

יושב ראש הכנסת שדירתו הפרטית באזור ירושלים משמשת גם  )ב( 
כדירת שרד, זכאי למימון על ידי הכנסת של הוצאות ההחזקה 
והניהול של הדירה, לרבות אמצעי מיגון כפי שיקבעו שירותי 

הוצאות(, בסכום שלא יעלה על הסכום שהיה  -הבטחון )להלן 
סעיף קטן  מוצא בידי הכנסת למימון הוצאות דירת השרד לפי

 )א(.
 

 - 982166-בהכנסת, התשמ"-וחבריראש הכנסת -שכר יושב החלטת .7 ביטול
 בטלה.

 
 (.1986בנובמבר  1) זהתשמ" בתשרי טשל החלטה זו ביום כ" תחילתה .8 תחילה

 
השכר  הגדלת
 הכולל 

 (ב)התשנ"

, ייעשה על 5, כאמור בסעיף 1992בינואר  1בשכר היסוד ביום  נוייהש .9
 והשכרנוי בשכר בממוצע מיום תחילתה של החלטה זו, יבסיס הש

 נוספים. 10%-, יועלה ביום זה ב5הכולל כמשמעותו בסעיף 
 
 
 
 
 
 

 זבכסלו התשמ" ג"י
 (1986בדצמבר  15)

 

 רייסר מיכה
 ראש ועדת הכנסת-יושב

                                                           
 .508ק"ת התשמ"ב, עמ'  66
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 הפחתות והקפאות שכר חברי הכנסת
 

 202067-תשפ"אנגיף הקורונה החדש(, ה -חוק השכר הממוצע )הוראת שעה 

השכר 
 -הממוצע 

תיקון חוק 
הביטוח 
 -הלאומי 

 - 220מס' 
 הוראת שעה

לחוק הביטוח הלאומי  1על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף  .1
לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת  2, ובסעיף 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה

ז בטבת יהיה השכר הממוצע ביום ט" 2022ובשנת הכספים  2021הכספים 
; ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים (2020בדצמבר  31התשפ"א )

 והמענקים המפורטים להלן...

 
 )הוראת שעה(,  2021חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 

 202068-התשפ"א
 

 -בחוק זה  .1 הגדרות

ש חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים, ובכלל זה יושב רא -"חברי הכנסת"   

 הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב ראש הכנסת ויושבי ראש ועדות הכנסת;

–כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה -"השכר הממוצע"   
1995. 

הוראת שעה 
 2021לשנת 

לא יעודכן שכרם של חברי הכנסת לפי  2021על אף האמור בכל דין, בשנת  .2
 השינוי בשכר הממוצע.

 ן השכרעדכו

 2022בשנת 
בינואר  1לשם חישוב העדכון של שכר חברי הכנסת ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ) .3

, במקום השכר הממוצע 2020( יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת 2022
 .2021שפורסם בשנת 

 יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע הוראות חוק זה. .4 ביצוע

 
 201569-עה ועדכון השכר(, התשע"והחלטת שכר חברי הכנסת )הוראת ש

 

 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור: 1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 55בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 

הוראת שעה 
 2016לשנת 

)להלן  1986-)ב( להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז5על אף האמור בסעיף  .1
שכר ( ישתנה 2016בינואר  1ההחלטה העיקרית(, ביום כ' בטבת התשע"ו ) -

היסוד של נושאי המשרה האמורים באותו סעיף כך ששכרם הכולל יעלה באחוז 
 .2015אחד פחות מהשיעור שבו עלה השכר הממוצע בשנת 

 
עדכון השכר 

 2017משנת 
 ואילך

)ב( להחלטה 5לצורך עדכון שכר היסוד של נושאי המשרה האמורים בסעיף  .2
כפי  2016לעניין שנת  ואילך, יהיה שכר היסוד 2017העיקרית החל משנת 

 .1שעודכן לפי סעיף 
 

 תשע"והחשון ב"ח כ
 (2015בנובמבר  10)

 דוד ביטן
 יושב ראש ועדת הכנסת

                                                           
בחוק התכנית  2022; הוארך לשנת 28.12.2020ביום התקבל ) 74; התשפ"ב, עמ' 260ס"ח התשפ"א, עמ'  67

 (.2021-(, התשפ"ב2022-ו 2021הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 (.23.11.2020)התקבל ביום  94ס"ח התשפ"א, עמ'  68
 .266התשע"ו, עמ'  ק"ת 69
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 200870-החלטת שכר חברי הכנסת )הוראת שעה(, התשס"ט
 

 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 55בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 

הוראת שעה 
 2009לשנת 

, )להלן 1986-להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז 5על אף הוראות סעיף  .1
לא יעלה שכר היסוד של יושב ראש הכנסת,  2009החלטת השכר(, בשנת  -

ראש האופוזיציה, סגני יושב ראש הכנסת, יושבי ראש ועדות הכנסת וחברי 

 הכנסת. 
 

עדכון השכר 
 2011בשנת 

( ישתנה שכר היסוד של נושאי 2011בינואר  1ביום כ"ה בטבת התשע"א ) .2
, ושכרם הכולל יעלה בשיעור שבו היה עולה לפי 1המשרה האמורים בסעיף 

 .1להחלטת השכר אילולא הוראות סעיף  5הוראות סעיף 
 
 
 

 כ"ו בכסלו התשס"ט
 (2008בדצמבר  23)

 דוד טל
 יושב ראש ועדת הכנסת

 
 

 
 200171-החלטת שכר חברי הכנסת )הוראת שעה(, התשס"ב

 
, מחליטה ועדת 1949-לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט 2בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 הכנסת לאמור:
 

 הוראת 
 שעה

, במשך 1986-להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז 5על אף הוראות סעיף  .1
ראש -שנה מיום פרסומה של החלטה זו, לא יעלה שכר היסוד של יושב

הכנסת, יושבי ראש ועדות הכנסת הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב ראש 
 וחברי הכנסת. 

 
 
 
 

 ה' בכסלו התשס"ב
 (2001בנובמבר  20)

 יוסי כץ
 יושב ראש ועדת הכנסת

                                                           
. בתיקון התשע"ב נקבע סעיף תחילה בנוסח הבא: תחילתה 884; התשע"ב, עמ' 279ק"ת התשס"ט, עמ'  70

(, ותשלומים שלא שולמו מאותו מועד לפי הוראות סעיף 1.1.2011של החלטה זו ביום כ"ה בטבת התשע"א )
 בחודש שלאחר פרסומה של החלטה זו. 1-להוראת השעה, ישולמו ב 1
 (.2001.6.12פורסם ביום כ"א בכסלו התשס"ב ) - 168ק"ת התשס"ב, עמ'  71
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 72הודעה בדבר שכר חברי הכנסת
 

לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 
 2003-ג(, התשס"2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני  83-ו 76אני מודיע כי בהתאם לסעיפים 

-(, התשס"ג2004-ו 2003חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
-להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז 3-ו 2א, 1, 1, יופחת שכר היסוד שלפי סעיפים 200373

 30( עד יום כ"ג בסיון התשס"ה )2003ביולי  1יום א' בתמוז התשס"ג ), כך שבתקופה שמ198674
 -( ישולם שכר יסוד לחודש 2005ביוני 

 שקלים חדשים; 30,274 -( ליושב ראש הכנסת 1)
 שקלים חדשים; 27,164 -( לראש האופוזיציה 2)

 שקלים חדשים; 26,365 -( לסגני יושב ראש הכנסת וליושבי ראש ועדות הכנסת 3)
 שקלים חדשים.  25,041 -לחבר הכנסת  (4)
 
 
 

סעיפים מתוך חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים 
 2014-ו 2013בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

 201375-)הוראת שעה(, התשע"ג
 

 :כמפורט להלן, לפי העניין -"הבסיס הקובע"  .2 הגדרות

 משכורת, למעט כל אחד מאלה: -לעניין עובד או נושא משרה  (1)   

תשלומים שאינם משולמים על בסיס חודשי, שבועי או יומי  )א(    
 ואינם מחושבים על בסיס רכיבי שכר אחרים;

דמי הבראה וקצובת ביגוד או תשלומים אחרים הדומים להם  )ב(    
 במהותם אף אם כינוים שונה;

 החזר הוצאות; )ג(    

 גילום חלק מהמס החל על העובד אשר משולם בידי המעביד; )ד(    
 

( עד יום ט' 2013ביולי  1התקופה שמיום כ"ג בתמוז התשע"ג ) -התקופה הקובעת" "  
 ;(2014בדצמבר  31בטבת התשע"ה )

 

 כל אחד מאלה: -"נושא משרה"   

נושאי משרה ברשויות כל אחד מהמנויים בתוספת לחוק גמלאות ל (1)   
 ;1969-השלטון, התשכ"ט

 ראש רשות כהגדרתו בחוק גמלאות לראש רשות; (2)   
... 

                                                           
 . 4150י"פ התשס"ג, עמ'  72
  .386ס"ח התשס"ג, עמ'  73

"הפחתת 
המשכורת 

ודחיית 
 תשלומים

בתקופה הקובעת או בעדה תפחת משכורתו של עובד או יידחו תשלומים שלהם  )א( .76
בהסכם הקיבוצי החל עליו הוא זכאי לפי הסכם, בהתאם להוראות שנקבעו 

 המסדיר, בין השאר, ענינים אלה ואשר אושר בידי שר האוצר.

לא חל על עובד הסכם קיבוצי כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו לגביו הוראות  )ב(  
 ההסכם לעידוד הצמיחה במשק.

דין נושא 
 משרה

 סי עובד ומעביד."לענין פרק זה, יראו נושא משרה כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יח .83
 

 .168; התשס"ב, עמ' 380; התשס"א, עמ' 368ק"ת התשמ"ז, עמ'  74
 .90ס"ח התשע"ג, עמ'  75
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 הפחתת 
 משכורת 

 76לנושא משרה

 0.9324%בתקופה הקובעת או בעדה תופחת משכורתו של נושא משרה, בשיעור של  .6
ם מהבסיס הקובע, ובכלל זה יופחת בשיעור כאמור גם הבסיס לחישוב הסכומי

 המשולמים בעד נושא המשרה לקרן השתלמות, אם הוא זכאי לתשלום כאמור.

 סייג לעניין 
 תשלומים שונים

לעניין חישוב של כל אחד מהמפורטים להלן, לא יובאו בחשבון דחיית מועד הזכאות  .8
להעלאה במשכורת או הפחתת המשכורת של עובד או של נושא משרה או ההפחתה של 

, בתקופה 7עד  3ל תפקיד מקופת המעביד, לפי סעיפים התשלום המשולם לבע
לא יובאו בחשבון  -הקובעת או בעדה, ולעניין עובד שחל עליו הסכם קיבוצי מאושר 

דחיית מועד הזכאות או הפחתת המשכורת כאמור גם בתקופה שמעבר לתקופה 
 הקובעת, ככל שנקבעה כזו בהסכם הקיבוצי המאושר: 

ת גמל לקצבה, בעד העובד, נושא המשרה או בעל הסכום המשולם לקופ (1)  
 התפקיד;

המשכורת הקובעת לצורך חישוב תשלומי עובדים או נושאי משרה בפנסיה  (2)  
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה  90או  89תקציבית לפי סעיפים 

 ;2003-תשס"ג(, ה2004-ו 2003להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

ההכנסה לצורך חישוב תשלומים לקופת גמל לקצבה, או החיוב במס או הפטור  (3)  
 47-א ו45א(,7)9(, 3)ה3ממנו בשל תשלומים כאמור, לפי העניין, לפי הוראות סעיפים 

 ;לפקודת מס הכנסה

 תשלומי פנסיה תקציבית; (4)  

לבעל התפקיד או  פעמי המשולם לעובד, לנושא המשרה,-תשלום חד (5)  
 לשאיריהם, לפי דין או הסכם, עקב סיום עבודה, כהונה או תפקיד, לפי העניין;

דמי ביטוח המשולמים לפי חוזה ביטוח נכות כאמור בפרק ג' לחוק חוזה  (6)  
 ; 1981-הביטוח, התשמ"א

תשלומי גישור, או סכום תוספת לקצבה הנרכש מקופת גמל  -לעניין עובד  (7)  
 או ממבטח בעד העובד במימון מלא של המעביד; לקצבה

ח' בפרק ה' לחוק -גמלה המשתלמת למבוטח או לתלוי בו, לפי סימנים ה' ו (8)  
 .1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

ההוראות לפי חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות חוק הסכמים  .13 עדיפות
בה שניתנו לפיו, וכן על אף האמור בכל החלטה שהתקבלה לפי אחד קיבוציים וצווי הרח

 ...מאלה:

 ;1994-חוק הכנסת, התשנ"ד (9)  

 (.2013ביולי  1תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג ) .16 תחילה

 
 

 201377-הודעת שכר חברי הכנסת )תיקון(, התשע"ג
 

ים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד לחוק להשתתפותם של העובד 13-ו 6בהתאם לסעיפים 
-ו 2013אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

 , אני מודיע לאמור:2013-)הוראת שעה(, התשע"ג 2014
 

תשלום שכר 
 יסוד

 

 ישולם שכר יסוד כמפורט להלן: (2013ביולי  1כ"ג בתמוז התשע"ג )מיום  .1

 בשקלים חדשים  

 43,751 ליושב ראש הכנסת (1)  

 39,003 לראש האופוזיציה (2)  

 36,388 לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה (3)  

 34,485 לחבר כנסת (4)  

                                                           
; חברי 58ק"ת התשע"ד, עמ'  -הודעות בדבר סכומי השכר החדשים: נשיא המדינה, שרים וסגני שרים  76

 .64ק"ת התשע"ד, עמ'  -; נושאי משרה שיפוטית 1576ק"ת התשע"ג, עמ'  -הכנסת 
 .1576ק"ת התשע"ג, עמ'  77
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 200178-החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א
 

הכנסת , מחליטה ועדת 1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 55-ו 16בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 לאמור:

 
 פרק א': שירותי תקשורת, עיתונים ודברי דואר

 
שירותי 

 תקשורת
 )התשע"ו(

 -הכנסת תממן לחבר הכנסת  )א( .1
 

הוצאות התקנה חד פעמיות של קו טלפון אחד בדירה  (1)   
הדירה(, אם -שבה מתגורר חבר הכנסת דרך קבע )להלן

 אין בה קו טלפון הרשום על שמו; 
 

ר פקסימילה, לפי אישור חשב הכנסת, הוצאות מכשי (2)   
התקנה של קו טלפון בדירה לצורך שימוש במכשיר 
כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו 

 והשימוש בו;
 

הוצאות אחזקה ושימוש בשני קוי הטלפון כאמור  (3)   
(; מימון הכנסת לפי פסקה זו יחול על 2)-( ו1בפסקאות )

 הוצאות אלה בלבד:
שירות שיחה מזוהה, שירות תא קולי, שיחות טלפון 
בארץ, שיחות טלפון לחו"ל, פקסימילה בארץ ולחוץ 
לארץ, וכן שיחות גוביינא מחו"ל ובלבד שחבר הכנסת 
הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה, כי הן בוצעו 

 למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת;
 

וספק,  תשתית שירותי אינטרנט בדירה, ובכלל זה א(3)   
 ;שיקבע חשב הכנסתבתנאים 

 
טלפון סלולרי( אחד, -נייד )להלן-טלפון-מכשיר רדיו )א( (4)   

לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של 
מימון הוצאות אחזקה ושימוש חבר הכנסת; 

בטלפון סלולרי כאמור ייעשה מתוך התקציב 
 .27השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 

 

מימון הכנסת כאמור בפסקת משנה )א( לטלפון  )ב(    
סלולרי, ינתן עבור שיחות טלפון בלבד, לרבות 
שיחות בקו הטלפון הסלולרי האמור הנעשות 
ממכשיר קבוע המורכב ברכב, ואולם אם כלל 
חשבון הטלפון הסלולרי שיחות שבוצעו מחוץ 
לארץ, תממן הכנסת את השיחות רק אם הצהיר 

שהה במדינה ממנה בוצעו השיחות חבר הכנסת כי 
 בעת ביצוען, בהתאם לטופס שבתוספת השניה.

 
                                                           

; 722, 700, 126; התשס"ד, עמ' 822, 466; התשס"ב, 1033(, 942)ת"ט  909, 916ק"ת התשס"א, עמ'  78
; התשס"ח, 682, 606, 408; התשס"ז, עמ' 335)הוראת שעה(; התשס"ו, עמ'  600, 452, 199התשס"ה, עמ' 

)תיקון הוראת  1476, 1012, 888התש"ע, עמ' )הוראת שעה(;  1250, 1249, 115; התשס"ט, עמ' 252עמ' 
; 1738; התשע"ד, עמ' 1370)תיקון הוראת השעה(; התשע"ג, עמ'  693; עמ' 510, 152השעה(; התשע"א, עמ' 

; התשע"ז, 1482, 1111, 510, 506; התשע"ו, עמ' 1864, 1844, 1843, 1843, 1843, 1398, 1397התשע"ה, עמ' 
; התשע"ט 2204, 2203, 2144, 2143, 1935; התשע"ח, עמ' 912, 208, עמ' ; התשע"ח )הוראת שעה(950עמ' 

; התשע"ט, 912]הודעות: ק"ת התשע"ח, עמ'  1732, 1259; התשפ"ב, עמ' 1782)הוראת שעה תיקון(, עמ' 
 .[1642; התשפ"ב, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1916עמ' 
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ניצל חבר הכנסת את כל תקציבו השנתי לפעילות  )ג(    
, ושילמה הכנסת הוצאות 27פרלמנטרית לפי סעיף 

אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי עבורו, ינוכו 
משכרו ההוצאות העודפות שהכנסת נשאה 

 בתשלומן.
 

עם תחילת כהונתו, ימסור חבר הכנסת הודעה בכתב  (1) )ב(  
לחשב הכנסת בדבר מספרי הטלפון לפי סעיף קטן )א(; חל 

 שינוי במספרי הטלפון, יעדכן חבר הכנסת את ההודעה.
 

חשב הכנסת ידאג לשיוך מספרי הטלפון שנמסרו לו לפי  (2)   
( לחברה המספקת שירותי טלפון בינלאומיים, 1פסקה )

ה במכרז למתן שירותים לכנסת או למשרדי אשר זכת
 הממשלה, ויודיע על כך לחבר הכנסת.

 
הכנסת תממן לחבר הכנסת מנוי על שני עיתונים יומיים המודפסים  .2 עיתונים

 בישראל, לפי בחירתו.
 

 דואר
התשס"א, )

 התשע"ו(

הכנסת תממן לחבר הכנסת, מתוך תקציבו השנתי לפעילות  )א( .3
 - 27עיף פרלמנטרית לפי ס

 
משלוח דברי דואר ממשכן הכנסת הנושאים את שמו,  (1)   

ימים לפני יום הבחירות  75למעט דבר דואר הנשלח 
 לכנסת;

 
מכתבים רגילים בשנה מחוץ למשכן הכנסת,  750עד  (2)   

במעטפות מבוילות שהונפקו לשם כך, ונושאות את שמו; 
ם חבר הכנסת אינו רשאי להעביר את מכסת המכתבי

 האמורה לחבר כנסת אחר.
 

חבר הכנסת לא ישלח דברי דואר לפי סעיף קטן )א( אלא לשם  )ב(  
מילוי תפקידו, והוא אינו רשאי לשלוח כאמור דברי דואר שמסר 

 לו אדם או גורם אחר, לרבות מפלגתו, או עבור מי מהם.
 

 החזר הוצאות
 התשע"ו()

 תיקון התשע"ו[ -]בוטל  .4

 
 שהיה בחוץ לארץ ובבתי מלון בישראל, פרק ב': הוצאות 

 שכר דירה, ביגוד, כלכלה ואירוח

 
 -בפרק זה  .5 הגדרות

 
הוצאות עבור לינה בבית מלון, ארוחת בוקר  -"הוצאות מלון"   

 ושירותים נוספים הניתנים על ידי בית המלון אגב הלינה;
 

ם, ועדת ועדה מועדות הכנסת, לרבות ועדה לענינים מסויימי -"ועדה"   
 חקירה פרלמנטרית, ועדה משותפת או ועדת משנה.

 
תשלום בעבור 

נסיעה לחוץ 
לארץ 

בשליחות 
הכנסת 

 )התשע"א(

הכנסת תממן לחבר הכנסת היוצא לחוץ לארץ בשליחות הכנסת  )א( .6
את הוצאות הטיסה והוצאות המלון, וכן תממן קצובת שהייה 

ישהה, לרבות כמקובל לגבי עובדי המדינה לגבי המדינה שבה 
 במקרה שבו האירוח הוא על חשבון המארח.
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, הכנסת תממן ליושב ראש הכנסת  )ב(  
היוצא לחוץ לארץ בשליחות הכנסת תשלומים אלה בעבור 

 נסיעתו:
 

 אם נסע בהזמנת יושב ראש פרלמנט או ראש מדינה זרה: (1)  
 

בעבורו ובעבור בן זוגו הוצאות טיסה והוצאות מלון  )א(   
 המצטרף אליו;

 
קצובת שהייה כאמור בסעיף קטן )א( בעבורו,  )ב(   

מהסכום האמור בעבור בן זוגו  40%ותוספת של 
 המצטרף אליו;

 
את התשלומים  -( 1אם נסע שלא בהזמנה כאמור בפסקה ) (2)  

המפורטים באותה פסקה בעבורו, וככל שהוא מצא כי יש 
גם את  -זוגו לנסיעה במימון הכנסת  צורך בצירוף בן

התשלומים המפורטים באותה פסקה בעבור בן זוגו 
 המצטרף אליו.

 
תשלום הוצאות 

שהיה בחו"ל 
ליושב ראש 

 הכנסת
 

 תיקון התשע"א[ -]בוטל  .7

תשלום 
הוצאות מלון 

בישראל ליושב 
 ראש הכנסת

 -נסת הוצאות מלון בישראל של יושב ראש הכנסת ישולמו על ידי הכ .8
 

כל עוד אין לו דירת שרד בירושלים או שדירתו  -בירושלים  (1) 
הפרטית באזור ירושלים אינה משמשת גם כדירת שרד, כאמור 

 ;198679-)ב( להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז6בסעיף 
 

 לצורך מילוי תפקידו כיושב ראש הכנסת. -מחוץ לירושלים  (2)  
 

תשלום 
הוצאות מלון 

של ממלא 
קום יושב מ

 ראש הכנסת
 

הוצאות מלון בירושלים של סגן יושב ראש הכנסת, אשר מקום מגוריו  .9
הקבוע איננו בירושלים ואשר לן בה לצורך מלוי תפקידו כממלא מקום 

 ראש הכנסת, ישולמו על ידי הכנסת.-יושב
 
 

תשלום 
הוצאות מלון 
 לחבר הכנסת

(, 2)התשס"ז )
התשס"ט, 
(, 5התשע"ה)
 ,(2התשע"ח )

 (התשפ"ב

הוצאות מלון בירושלים של חבר הכנסת, אשר מקום מגוריו  )א( .10
הקבוע אינו בירושלים ואשר לן בו בלילה שבין שני ימי ישיבה 

 רגילים, ישולמו על ידי הכנסת.
 

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א(, זכאי חבר הכנסת,  (1) )ב( 
ק"מ  100שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 

להוצאות מלון בירושלים כאשר הוא נשאר ללון  לפחות,
בה לרגל השתתפות בישיבה או בסיור של ועדה ביום 
שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, 

 או לרגל השתתפות בישיבותיה של ועדה, יום אחרי יום.
 

                                                           
 .368ק"ת התשמ"ז, עמ'  79
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(, חבר הכנסת שמקום 1בלי לגרוע מהוראות פסקה ) 80(2)   
ק"מ לפחות, ולא  100מירושלים  מגוריו הקבוע מרוחק

ניצל את מלוא זכאותו להוצאות מלון בירושלים לפי 
הוראות סעיף קטן )א(, זכאי להוצאות מלון גם כאשר 
הוא נשאר ללון בירושלים ביום שלפני יום ישיבה של 
מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, במקום לילות שבהם 

לפי לא ניצל את זכאותו כאמור באותה שנה; זכאות 
פסקה זו תהיה באישור מראש של חשב הכנסת, ולא 
ישולמו לחבר הכנסת הוצאות לפי פסקה זו עבור יותר 

 משמונה לילות בשנה.
 

נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, חבר הכנסת שמקום מגוריו  (1)ב  
ק"מ לפחות, זכאי להוצאות מלון  140הקבוע מרוחק מירושלים 

בה במוצאי שבת לשם בירושלים כאשר הוא נשאר ללון 
השתתפות בישיבת ועדה ביום ראשון, ובלבד שהישיבה נקבעה 

לכל המאוחר, והוא השתתף בה החל מאותה  10:00לשעה 
 השעה.

 
רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, בכל המנהל הכללי של הכנסת  )ג(  

אם הוכח  עת, הוצאות מלון של חבר הכנסת, באופן חריג,
 יינית לכך.להנחת דעתו שיש הצדקה ענ

 
מס הכנסה המוטל על חבר הכנסת לפי סעיף זה ולפי  (1) 81)ד(  

 , יהיה על חשבון הכנסת.12סעיף 
 

(, מס הכנסה המוטל על חבר 1על אף האמור בפסקה ) (2)   
הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים פחות 

, לא 12ק"מ, לפי סעיף קטן )א( או לפי סעיף  100 -מ
 בון הכנסת.יהיה על חש

 
(, מס הכנסה המוטל לפי סעיף 2על אף האמור בפסקה ) (3)   (5התשע"ה)

קטן )א( על יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין 
לתקנון הכנסת בלבד,  100הוועדות המנויות בסעיף 

 100-ל 50שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים בין 
 ק"מ, יהיה על חשבון הכנסת.

 
אופן תשלום 

 ות מלון הוצא
הוצאות מלון ישולמו על ידי הכנסת ישירות לבית המלון על סמך  .11

 חשבונית שתומצא לחשב הכנסת.
 

השתתפות 
 בהוצאות 
 שכר דירה

 )התשס"ט(

חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות  12.82
 3,435שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 

 - 83שקלים חדשים

יש לו מקום מגורים קבוע, שבו הוא ממשיך להתגורר גם  (1)  
 בתקופת השכירות, ואשר אינו נמצא בירושלים ובסביבותיה;

 

                                                           
 לילות. 4-הזכאות תהיה ל 2018-, וב4.6.2018 -( 2ת תיקון התשע"ח)( יחולו מיום תחיל2הוראות פסקה ) 80
 .18-תחילתו של סעיף קטן )ד( ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה 81
 .18-בנוסח זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה 12תחילתו של סעיף  82
 .שקלים חדשים( 2,800 - 2008)הסכום המקורי בשנת  21.1.202סכום זה מעודכן ליום  83
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הוא שוכר דירה בירושלים או בסביבותיה למגוריו בלבד, לצורך  (2)  
מילוי תפקידו כחבר הכנסת, והדירה לא תשמש בתקופת 

 ;השכירות לכל מטרה אחרת
 

הוא העביר לחשב הכנסת חוזה שכירות להנחת דעתו של  (3)  
החשב; בחוזה תיכלל הוראה בדבר אפשרות הפסקת השכירות 

 אם יחדל השוכר לכהן בתפקידו;
 

 .1הוא חתם על הצהרה, בנוסח המפורט בתוספת השניה  (4)  
 

תשלום 
 הוצאות ביגוד 

שנתי כמקובל לגבי  חבר הכנסת זכאי, לצורך רכישת ביגוד, לסכום .13
 המנהלים הכללים במשרדי הממשלה, ובאותם תנאים.

 
תשלום 

הוצאות 
 כלכלה

 109לחבר הכנסת ישולם, לכסוי הוצאות כלכלתו, סכום של  )א( .14
בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או  84שקלים חדשים

 בישיבה או בסיור של ועדה. 
 

 85שקלים חדשים 778,2ראש הכנסת ישולם סכום של -ליושב )ב(  
 לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

 
 109ראש הכנסת ישולם סכום של -לממלא מקומו של יושב )ג(  

ליום לכסוי הוצאות כלכלתו בימים בהם הוא  86שקלים חדשים
 ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 
כיסוי הוצאות 

אירוח מחוץ 
לכנסת של 
יושב ראש 

 הכנסת

מן ליושב ראש הכנסת את מלוא ההוצאות שהוצאו על הכנסת תמ .15
 -אירוח מחוץ לכנסת, ובלבד שנתקיימו כל אלה 

 ראש הכנסת;-האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כיושב (1) 
 

 מספר האורחים בכל פעם לא יעלה על עשרה. (2) 
 

 
 

 פרק ג': הוצאות רכב
 

תשלומים 
 לבעלי רכב

מילוי תפקידו ברכב הנמצא בבעלותו או  חבר הכנסת הנוסע לצורך .16
ברשותו, והמשלם את מלוא הוצאות החזקתו, זכאי להחזר התשלומים 
לפי התעריפים המשולמים לעובדי מדינה בעלי רכב שירות, ובכפוף 

 לכללים הבאים:
 

שיעור החזר ההוצאות יהיה בהתאם למקום מגוריו של חבר  (1)  
 הכנסת, כמפורט להלן:

 
אם מקום מגוריו בין רחובות  -ק"מ לחודש  2,000ר עבו )א(   

 לנתניה, בירושלים וסביבתה, ביהודה והשומרון;
 

                                                           
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  84
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  85
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  86
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אם מקום מגוריו דרומית  -ק"מ לחודש  2,500עבור  )ב(   
 לרחובות ועד באר שבע או צפונית לנתניה ועד חיפה;

 
אם מקום מגוריו דרומית לבאר  -ק"מ לחודש  3,000עבור  )ג(   

 צפונית לחיפה או במחוז הצפון;שבע או 
 

מחבר הכנסת שלא נכח בכנסת ביום שמתקיימת בו ישיבת  (2)  
מהסכום לו הוא זכאי לפי  25/1-הכנסת ינוכה סכום השווה ל

 (;1פסקה )
 

או  5לחבר הכנסת שהשתתף בישיבת ועדה כהגדרתה בסעיף  (3)  
ת בסיור של ועדה כאמור ביום שבו מליאת הכנסת אינה מקיימ

מהסכום לו הוא  25/1ישיבה, ישולם סכום נוסף בשיעור של 
 (; 1זכאי לפי פסקה )

 
 חבר הכנסת לא יידרש לדווח על נסיעותיו; (4)  

 
החזר דמי הרישוי ודמי הביטוח יעשה לפי הוראות החשב  (5)  

הכללי, ואולם הבסיס לחישוב תשלומים אלה יהיה מכונית 
כאשר שיעור הביטוח לצרכי סמ"ק,  1501-2000בסדר גודל של 

התשלום הוא בהתאם לחישוב השתתפות המדינה בביטוח 
מקיף של רכב עובד המדינה, בסכום המירבי שנקבע, כאשר 

 הפרמיה בשקלים מחושבת לפי רכב שגילו שלש שנים;
 

ידי חשב הכנסת לפי סעיף זה יהיו -התשלומים אשר יבוצעו על (6)  
 ת בשרות המדינה.בהתאם להוראות למחזיקי רכב שרו

 
כיסוי הוצאות 

מיוחדות 
ליושב ראש 
ועדת החוץ 

 והבטחון
 

, ליושב ראש ועדת החוץ והבטחון של הכנסת 16על אף האמור בסעיף  .17
ישולמו, לכסוי הוצאותיו המיוחדות לרגל תפקידו, הוצאות נסיעה 

 ()ג(.1)16בשיעור שנקבע בסעיף 
 

תשלומים 
עבור העמדת 

רכב לרשות 
סת חבר הכנ

 )התשע"ו(
 

 א)ד(13הועמד רכב לרשותו של חבר הכנסת בהתאם להוראות סעיף  .18
לחוק החסינות, זכאי מי שהעמיד לרשותו את הרכב להחזר תשלומים 

 (.5, למעט פסקה )16בהתאם להוראות סעיף 
 

אלא אם כן ניתנה  17-ו 16לא יבוצעו תשלומים לפי סעיפים  )א( .19 הצהרה
 כנסת, בנוסח המפורט בתוספת השלישית.הצהרה על ידי חבר ה

 
, 18מי שהעמיד רכב לרשותו של חבר הכנסת כאמור בסעיף  )ב(  

זכאי להחזר תשלומים רק לאחר שחבר הכנסת חתם על 
 הצהרה, בנוסח המפורט בתוספת הרביעית.

 
חל שינוי באחד מן הפרטים המנויים בהצהרות לפי סעיף זה,  )ג(  

 ינוי לחשב הכנסת.הכנסת על הש-יודיע חבר
 

החזר הוצאות 
 נסיעה

חבר הכנסת שאין ברשותו רכב זכאי להחזר הוצאות נסיעה  )א( .20
 לחודש. 87שקלים חדשים 1,533בסכום קבוע של 
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מחבר הכנסת שלא נכח בכנסת ביום שמתקיימת בו ישיבת  )ב(  
מהסכום לו הוא זכאי לפי  25/1-הכנסת, ינוכה סכום השווה ל

 (.סעיף קטן )א
 

או  5הכנסת שהשתתף בישיבת ועדה כהגדרתה בסעיף -לחבר )ג(   
בסיור של ועדה כאמור ביום שבו מליאת הכנסת אינה מקיימת 

מהסכום לו הוא זכאי  25/1ישיבה, ישולם סכום נוסף בשיעור של 
 לפי סעיף קטן )א(. 

 
שימוש ברכב 

שהועמד על 
ידי הכנסת 
 )התשס"ה(

לפי בחירתו, לקבל לשימושו רכב שתעמיד חבר הכנסת רשאי,  )א( .21
לרשותו הכנסת, על חשבונה, במקום הוצאות נסיעה והחזקת 

 רכב לפי פרק זה.
 

הוצאות החזקת הרכב שהועמד לרשות חבר הכנסת לפי סעיף  )ב( 
 זה ישולמו במלואן על ידי הכנסת.

 
חבר הכנסת המשתמש ברכב שהעמידה לרשותו הכנסת לפי  )ג(  

זכאי להחזר הוצאות בעבור חניה שביצע לצורך מילוי סעיף זה, 
תפקידו כחבר הכנסת; ההחזר יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר 

 .1הכנסת, בהתאם לטופס שבתוספת הרביעית 
 

תשלום בעד 
נסיעה בכביש 
אגרה ובנתיב 

 88מהיר
)התשס"ד, 

 ((4התשע"ה)

מו כן, הכנסת תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיעתו בכביש אגרה, וכ א.21
תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיעתו בנתיב מהיר בעבור דמי נסיעה 

שקלים חדשים, בהשתתפות עצמית של חבר הכנסת בסך  15העולים על 
שקלים חדשים, הכול ברכב שהעמידה הכנסת לרשותו של חבר  15של 

בלבד; הכנסת תתקשר בהסכם עם החברה  21הכנסת כאמור בסעיף 
ה או את הנתיב המהיר באופן שיבטיח את המפעילה את כביש האגר

תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה, בין באמצעות התקנת מכשיר 
בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון 

 הכנסת והעברתו מן הרכב אסורה.
 

 גילום מס 
בשל הכנסה 

הנובעת 
משדרוג רכב 
לצורכי מיגון 

 -)התשע"ח 
הוראת שעה, 

 -( 2תשע"ח)ה
הוראת שעה 

 -והתשע"ט 
הוראת שעה; 

 89התשפ"ב(

על ראש  יושב ראש הכנסת אוהכנסה המוטל על  מס )א( ב.21
 שהכנסת רכב משדרוג הנובעת הכנסה בשל האופוזיציה

 .הכנסתלצורכי מיגון יהיה על חשבון  מי מהם לרשות מעמידה
 

 -בסעיף זה  )ב( 
 

לק ההכנסה השווה להפרש ח -"הכנסה הנובעת משדרוג רכב"   
 החיובי שבין אלה:

 
 לרשות להעמיד שאפשר ברכבהשימוש המזערי  שווי (1)  

, הכנסתבידי  ראש האופוזיציה, יושב ראש הכנסת או
להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי  אפשרש

 הביטחון;
 

 

                                                           
והוא חל על נסיעות המבוצעות מיום זה ואילך; תחילתו של תיקון  1.1.2004א ביום 21תחילתו של סעיף  88

 (.15.7.2015-בחודש שלאחר קבלתו )התקבל ב 1-( לעניין הנתיב המהיר ב4התשע"ה)
, ושוב 31.12.2018, תוקפו הוארך עד יום 31.12.2017עד יום  1.1.2017ב נקבע כהוראת שעה מיום 21סעיף  89

יסוד: הכנסת הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום -לחוק 38. מכוח סעיף 31.12.2019עד יום 
 .17.6.2020את קבע שתוקפה מיום נקבע מחדש כהור 20.12.2021-ב .16.6.2020



- 39 - 

 

רוב  לרשות להעמיד שאפשר ברכב המרבי השימוש שווי (2)   
 ;הכנסת בידי תחברי הכנס

 
כמשמעותו בתקנות מס הכנסה )שווי  -"שווי השימוש"    

 .1987-השימוש ברכב(, התשמ"ז
 

 

 
 פרק ד': קרן השתלמות

 
פרשנות 

 ((3)התשס"ד )
 

 ]בטל[ .22

תשלומים 
לקרן 

 השתלמות

לחבר הכנסת שהצטרף לקרן השתלמות ישולם, לשם העברה לקרן  .23
 4עד  2ר המשתלם לו על פי סעיפים מהשכ 7.5%ההשתלמות, סכום של 

 השכר(.  -)להלן  1986-להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז
 

תשלומים 
 90לקופת גמל
 )התשע"ז(

 

 ]בטל[ .24

זכאות 
לסכומים 

 בקופת הגמל
 )התשע"ז(

 ]בטל[ .25

 
 פרק ה': תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

 
 מטרה

)התשס"ה, 
 התשע"ו(

 חבר זכאי יהיה תקציב שנתי, אשר לו עלקבומטרתו של פרק זה  .26
לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידו וההוצאות הנחוצות  ,הכנסת

, לרבות קיום לשכה הבוחרים ציבור עם הקשר על לו לשם שמירה
 רשאי הכנסת חבר ;ציבור כנבחר תפקידו מילויפרלמנטרית, הכל לשם 

 ובהתאם ראויהה בזהירות, בלבד זו לתכליתהשנתי  בתקציב להשתמש
 שנקבעו בפרק זה. המידה ואמות לכללים

 
שנתי  תקציב

לפעילות 
 פרלמנטרית
(, 2)התשס"ד)
התשס"ה, 
(, 2התשס"ט )

, התש"ע
 התשע"ו(

חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך  (א) .27
; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי 91שקלים חדשים 97,686

ציבורית השוטפת למטרה כאמור לפעילותו הפרלמנטרית וה
בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי  26בסעיף 

 התמודדותו בבחירות מקדימות.
 

חבר הכנסת רשאי לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית  (ב) 
פעמי, והכול -וכן משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני או חד

 -" פרלמנטרית לשכה, "זה לענין; 31בהתאם להוראות סעיף 
, הציבור עם קשר קיום לצורך הכנסת חבר את המשמש משרד

 לגביו שמתקיימים, המשכיר לבין הכנסת חבר בין הסכם לפי
 לשכה זו כי המציין שלט לרבות, בפרק זה האמורים התנאים

  .הכנסת חבר של פרלמנטרית
 

                                                           
. הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא 1.1.2017בוטלו בתיקון התשע"ז, תחילתו ביום  25-ו 24סעיפים  90

 א להחלטת הגמלאות לחברי הכנסת שתחילתו באותו מועד.12פנסיוניים הוסדרו במקביל בסעיף 
, יום תחילתו של תיקון התשע"ו שבו 1.2016.1)תחילתו של הסכום ביום  21.1.202הסכום מעודכן ליום  91

 נסת. הסכום לא השתנה הוחלף סעיף קטן )א( ונקבע סכום כולל לתקציבי הפעילות של חברי הכ
 (.אלה יםשכן המדד לא עלה בשנ 1.1.2021-וב 1.1.2017-ב
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)א(, חבר הכנסת רשאי להשתמש 32בלי לגרוע מהאמור בסעיף  92)ג(  
ציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתק

בתוספות השישית והשביעית בלבד, אולם חבר הכנסת לא 
ירכוש ריהוט וציוד מתקציבו השנתי לאחר היום הקובע, 

; חשב הכנסת, 1973-כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג
לחוק הכנסת,  50באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 

הוועדה הציבורית(, רשאי לאשר רכישת  -)להלן  1994-התשנ"ד
 פריטים ושירותים נוספים.

 
 93שקלים חדשים 425,10חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של  )ד(  

החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל  12-לתקציב השנתי, ב
תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; 

י שלא כיהן כחבר הכנסת ערב מ -לעניין זה, "חבר כנסת חדש" 
 תחילת כהונתו.

 
 הכנסת חבר

 שחדל לכהן
 מן היחסי לחלקבאותה שנת כספים  זכאי יהיה ,לכהן הכנסת חבר חדל .28

 כהונתו לתקופת בהתאם, הענין לפי ,27 בסעיף כאמורהשנתי  התקציב
 באותה שנה.

 
 שר תקציב

 שר וסגן
)התשס"ה, 

התשע"ו, 
 ((4התשע"ו)

, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו 27ראות סעיף על אף הו .29
יסוד: הכנסת, זכאי -ג לחוק42בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 

שקלים  55,567לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 
 5,254לתקציב שנתי בסך של  -, ושר שאינו חבר הכנסת 94חדשים

 בלבד. 3לפי סעיף  שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר 95שקלים חדשים
 

זכאות שר 
וסגן שר לחלק 

יחסי 
מהתקציב 

 השנתי

מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר במהלך שנת כספים או חדל לכהן  .30
כשר או כסגן שר במהלך שנת כספים, יחולו באותה שנת כספים 

 -הוראות אלה 
  

יהיה  -ביוני  30מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר עד ליום  (1) 
, לפי 27י למחצית התקציב השנתי לו היה זכאי לפי סעיף זכא

הענין, בתוספת מחצית התקציב השנתי לו הוא זכאי לפי סעיף 
29; 
 

 -ביולי או לאחריו  1מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר ביום  (2)  
יהיה זכאי לחלק היחסי של התקציב השנתי לו היה זכאי כחבר 

בתוספת החלק היחסי של , לפי הענין, 27הכנסת לפי סעיף 
 ;29התקציב השנתי לו הוא זכאי לפי סעיף 

 
 -חדל חבר הכנסת לכהן כשר או כסגן שר במהלך שנת כספים  (3)  

 (; 2יחולו הוראות פסקה )
 

                                                           
מיום זה  ( והוא יחול על רכישות שבוצעו1.6.2004תחילתו של סעיף קטן )ג( ביום י"ב בסיון התשס"ד ) 92

 ואילך.
 . סעיף קטן )ד( התווסף בתיקון התשע"ו.21.1.202הסכום מעודכן ליום  93
; 1.1.2016-החל מ ₪ 34,465. בתיקון התשע"ו נקבע סכום שנתי של 21.1.202הסכום מעודכן ליום  94

שנת ונקבע בהוראת מעבר כי לעניין  1.6.2016-החל מ ₪ 53,300( נקבע סכום שנתי של 4בתיקון התשע"ו )
 .₪ 45,450יהיה הסכום השנתי  2016

 .21.1.202הסכום מעודכן ליום  95
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מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר במהלך שנת כספים וחדל  (4)  
לכהן במהלך אותה שנה, יהיה זכאי לחלק היחסי של התקציב 

, בתוספת החלק היחסי של 29נתי לו היה זכאי לפי סעיף הש
, לפי 27התקציב השנתי לו הוא זכאי כחבר הכנסת לפי סעיף 

הענין, ובלבד שתקציבו השנתי לא יפחת מהתקציב השנתי 
 (.1כאמור בפסקה )

 
 לשכה שכירת

 פרלמנטרית
(, 2)התשס"ב )
(, 2התשס"ד )
(, 2התשס"ז )
(, 2התשס"ט )

 התשע"ו(

אלא לאחר שהודיע  פרלמנטרית לשכה הכנסת חברישכור לא  (א) .31
 : אלה כל לחשב הכנסת על רצונו לעשות כן והתקיימו

 
 ;הכנסת חשב ידי על אחיד שכירות חוזה לו הונפק (1)  

 
 לבדיקת ועדהוה ידי על אושרההשכירות  חוזה טיוטת (2)  

 בת ועדה -" חוזים לבדיקת עדהוהו, "זה לענין; חוזים
 חשב, הכנסתהמנהל הכללי של  שהם ,חברים לושהש

 ;לכנסת המשפטי היועץ ונציג הכנסת
 

 .המשכיר לבין הכנסת חבר בין נחתם השכירות חוזה (3)   
 

 כניסתו טרם החוזה טיוטת את הכנסת לחשב יגיש הכנסת חבר (ב)  
 המגבלות במושכר מתקיימות לא כי הצהרה בצירוף ,למושכר

 , בהתאם לטופס שבתוספת החמישית.(ד) קטן בסעיף האמורות
 

 תיקון התשע"ו[ -]בוטל  (ג)  
 

 - השכירות חוזה את תאשר לא חוזים לבדיקת הועדה (ד)  
 

 ;דין פי על, משרד במקום לנהל היתר אין אם (1)   
 

 של משפחתו בן אמצעותניתנים ב משרדה רותיישאם  (2)   
 בן של עובד או שותףבאמצעות  או הכנסת חבר

, ילד, זוג בן - "משפחה בן, "זה לענין; כאמור משפחתו
 ;מאלה אחד כל של זוג ובן דוד בן, דוד, אח, הורה

  
 ידי על הכנסת חבר של לרשותו הועמד המשרד אם (3)   

 ;מפלגתו
 

 גוף ידי על הכנסת חבר של לרשותו הועמדהמשרד  אם (4)   
 שגם בו הוא מכהן;

 
 סבירים בלתי הם המשכיר דורשש השכירות דמיאם  (5)   

 ;מקובלים בלתי או
 

 לעורר כדי, במשרד פרלמנטרית לשכה בניהול ישאם  (6)   
 חבר ידי על הנאה טובת לקבלת או ענינים לניגוד חשש

 ;הכנסת
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אם באותה קומת בנין יש יותר מלשכה פרלמנטרית  96(7)   
 אחת של חבר הכנסת מאותה סיעה.

 
 ידי על השכירות חוזה אושר בטרם למושכר סתהכנ חבר נכנס (ה)  

שקדמה  התקופה עבור מימון יקבל לא, חוזים לבדיקת הועדה
למועד מתן האישור, אלא אם כן אישרה ועדת הכנסת, במקרים 
מיוחדים ומנימוקים שיפורטו בהחלטתה, מימון עבור התקופה 

 .97האמורה, כולה או חלקה
 

שכירת משרד או חדר ישיבות הוראות סעיף זה יחולו גם על  )ו(  
פעמי, בשינויים המחויבים, ובשינויים -לשימוש זמני או חד

 ( לא יחולו.7)ד()-( ו1אלה: הוראות סעיפים קטנים )א()
 

רכישת ריהוט 
 וציוד 

(, 2)התשס"ד )
(, 2התשס"ז)

(, 2התשס"ט )
 התשע"ו(

רכישת ריהוט וציוד ללשכה פרלמנטרית וללשכתו של חבר  (א) .32
, 27השנתי לפי סעיף  התקציב במסגרת במשכן הכנסת הכנסת

 תיעשה מבין הפריטים המנויים בתוספת השביעית בלבד.
 

רכישה לפי סעיף קטן )א( תבוצע על ידי הכנסת, לפי בקשת חבר  (ב) 
הכנסת, מתוך רשימה של ריהוט וציוד שיקבע חשב הכנסת, 

אי בהתאם למקובל בהתקשרויות של הכנסת עם ספקים; כן רש
חבר הכנסת לרכוש ריהוט וציוד הנמצאים במחסן הכנסת, 

 במחיר שיקבע חשב הכנסת.
 

 רכושהם  1זה ולפי סעיף  סעיף לפי שנרכשו וציוד ריהוט (ג) 
, ויוחזרו לכנסת עם סיום כהונתו של חבר הכנסת, או עם הכנסת

פינוי הלשכה הפרלמנטרית, או במועד מוקדם יותר לפי בקשת 
 .חבר הכנסת

 
על אף האמור בסעיף קטן )ג(, חבר הכנסת רשאי לרכוש עם  )ד( 

סיום כהונתו כחבר הכנסת את הריהוט והציוד שעליו להחזיר 
לכנסת, לפי ערכם ביום שבו הודיע על כך לחשב הכנסת; על 
רכישה כאמור יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, ואולם סכום 

ולא יותר  לשנה מהמחיר שבו נרכשו, 20%הפחת לא יעלה על 
חת על ריהוט וציוד שנרכשו בשנה האחרונה פניכוי בעד 

 לכהונתו של חבר הכנסת.
 

 על הגבלה
 רכישה

 ((2)התשס"ט )

 בתמורה או תמורה ללא ריהוט או ציוד, משרד הכנסת חבר יקבל לא .33
, אלא אם כן הוכיח כי המקובלת מהתמורה סביר בלתי באופן נמוכה

 אה או חשש לניגוד עניינים.אין בכך משום קבלת טובת הנ
 

 העסקת
 עובדים

 )התשע"ו(

 יםעובד הפרלמנטרית בלשכתו להעסיק רשאי הכנסת חבר (א) .34
 מאת משרד שירותי לקבל או ,אדם חוכ קבלן ידי על יםהמועסק

, ובלבד שלא מורשה עוסק שהוא מי מאת או אדם חוכ קבלן
 (.2()ד)31 בסעיף כהגדרתו, משפחה בןיעסיק עובד שהוא 

 
 לא פרלמנטרית בלשכה עובדים העסקת על הוצאהסך כל ה (ב)  

שימומנו  לחודש ברוטו 98שקלים חדשים 5,653 על עלהי
 .מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית

 
                                                           

( והיא תחול על חוזי שכירות שנחתמו מיום זה 1.6.2004( ביום י"ב בסיון התשס"ד )7תחילתה של פסקה ) 96
 ואילך.

 (. 1.1.2002"אלא אם כן", ביום י"ז בטבת התשס"ב )-)ה( בנוסח הכולל את הסיפה החל ב31תחילת סעיף  97
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  98
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 מתנות רכישת
 ((2)התשס"ד )

 

 99 ]בטל[ .35

 הכנסת חבר
 שמפלגתו
 העמידה
 משרד לרשותו

(, 2)התשס"ד )
 התשע"ו(

 גם אותו המשמש משרד לרשותו העמידה שמפלגתו הכנסת חבר )א( .36
לא יהיה רשאי להשתמש בתקציב השנתי  ,פרלמנטרית כלשכה

להוצאות הקשורות, במישרין או בעקיפין,  לפעילות פרלמנטרית
 רכישת לצורך למשרד שהועמד לרשותו על ידי מפלגתו, אלא

 .בלבד משרד שירותי
 

רלמנטרית של חבר הלשכה הפרלמנטרית תשמש לפעילותו הפ )ב(  
 הכנסת, ולא תשמש מטה מפלגה או לצורך פעילות המפלגה.

 
 לשכה

 פרלמנטרית
 חבר של בביתו

 הכנסת
 )התשע"ו(

 

 בדירת מגוריו אינו זכאי פרלמנטרית לשכה חבר הכנסת המקיים .37
להשתמש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות 

 .ללשכה זו, במישרין או בעקיפין

 תקציב צבירת
(, 2)התשס"ד)

 התשע"ו(
 

השנתי  התקציב סכום מלוא את הוציא לא אשר הכנסת חבר )א( .38
 כל, זכאי, הכספים שנת תום עד הזפרק  לפי לרשותו העומד

 12,510סכום שלא יעלה על  מכן שלאחר לשנהיר להעב, שנה
, כנסת אותה של כהונתה תקופת כל במשך ,100שקלים חדשים
סכום שלא יעלה  -)ד( 27סת חדש כאמור בסעיף ולעניין חבר כנ

החודשים הראשונים  12-, ב101שקלים חדשים 22,936 על
 לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

 
לפי  כלשהי כספית יתרה להעביר זכאי יהיה לא הכנסת חבר )ב(  

 .שלאחריה לכנסת יוצאת מכנסת פרק זה
 

 ביצוע
 102תשלומים

(, 2)התשס"ד )
(, 2התשס"ז )
  ((2התשס"ט )

 לרשותו העומדהשנתי  מהתקציב הוצאה יוציא לא הכנסת חבר (א) .39
; הכנסת חשב ידי עלמראש  אושרה אם כן אלאה ז פרק לפי

 לא, כאמור הוצאה אושרה בטרם לספק הכנסת חבר שילם
 . הוצאה אותה עבור החזר יקבל

 
, הפרק ז לפיהשנתי  מהתקציב הוצאה הכנסת חשב יאשר לא (ב)  

, ; לענין זהמהספק מס חשבונית בפניו הוצגהכן  אם אלא
-כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -"חשבונית מס" 

 .הכנסת חבר ידי על גם חתומה, כשהיא 1975
 

 את יעביר(, ב) קטן בסעיף כאמור הוצאה הכנסת חשב אישר (ג)  
 .לספק ישירות המס בחשבונית הנקוב הסכום

 

                                                           
 (.1.6.2004שענינו רכישת מתנות החל ביום י"ב בסיון התשס"ד ) 35ביטול סעיף  99

שקלים  12,000. תחילתה של ההוראה בדבר העברת סכום מקסימלי של 21.1.202הסכום מעודכן ליום  100
 (.1.6.2004חדשים ביום י"ב בסיון התשס"ד )

 )א( התווספה בתיקון התשע"ו.38. הסיפה של סעיף 21.1.202הסכום מעודכן ליום  101
 2016-והוראת שעה, התשע"ו 10ג לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כפי שתוקן בתיקון מס' 2לפי סעיף  102

; תחילתו ביום תחילת תקנות שיותקנו לפיו(, "בהתקשרות בעסקה למכירת נכס 1228)ס"ח התשע"ו, עמ' 
( ובין ספק שהוא 3או גוף מתוקצב שחלות עליו ההוראות לפי סעיף קטן )ג() או למתן שירות בין המדינה

תושב ישראל, לא יועברו מסמכים אלא בדרך דיגיטלית". עוד נקבע כי "הוראות סעיף זה לא יחולו על 
. הכנסת, בסוגי 7גופים של המדינה או על סוגי עסקאות המנויים בתוספת". בתוספת נקבע פרט זה: "

סוגי עסקאות שקבע שר האוצר שלא לעניין גוף מסוים; החזר הוצאות; הענקות ותשלומים  עסקאות אלה:
 ."1994-לפי חוק הכנסת, התשנ"ד
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 העומדהשנתי  תקציבהמ הוצאה לאשר שלא רשאי הכנסת חשב (ד)  
 מטרהנוכח שההוצאה אינה לצורך ה אם הכנסת חבר לרשות

 .סביר בלתי באופן גבוהה יאשה או 26 בסעיף האמורה
 

התשלום לחבר הכנסת בעבור רכישת ציוד משרדי לא יעלה על  (1)ד  
סכום שקבע חשב הכנסת, בהתאם למחיר שמשלמת הכנסת 

עם ספקים לציוד דומה או לפי מחיר סביר אחר בהתקשרויותיה 
 שיקבע.

 
ה הוצא על יחולו לא )ג(-סעיפים קטנים )א( ו הוראות (1) (ה)  

 .103שקלים חדשים 2,522בסכום שאינו עולה על 
 

)ג( לא יחולו על רכישה דרך -הוראות סעיפים קטנים )ב( ו (2)   
האינטרנט, ובלבד שאושרה מראש בידי חשב הכנסת; 

הכנסת יחזיר לחבר הכנסת את סכום הרכישה כנגד  חשב
 .104הצגת אסמכתה על התשלום

 
, חשמל, ארנונה לתשלום הוצאות על יחולו לא זה סעיף הוראות )ו(  

 , ועד בית וגז. טלפון, מים
 

 שנת מתוםחודש  בתוך, הכנסת רלחב יגיש הכנסת שבח (א) .40 דיווח
 מהתקציב תיווהוצאו רכישותיו על מפורט ח"דו, הכספים

 השנתי לפי החלטה זו.
 

יאשר את הדו"ח כאמור בסעיף קטן )א( או יעיר  הכנסת חבר ב()  
ימים מיום קבלתו; לא אישר חבר הכנסת  15את הערותיו בתוך 

את הדו"ח או לא התקבלו הערות בתוך התקופה האמורה, יראו 
 את הדו"ח כנכון.

  
 ,הציבור לעיון פתוחים יהיו( א) קטן בסעיף כאמור חות"דו )ג(  

 ת.הכנס של אינטרנטה ובאתר הכנסת בספרית ויוצגו
 
 

 105: יועצים פרלמנטריים1פרק ה

 
ת זכאו

ליועצים 
 פרלמנטריים

)התשס"ו, 
התשע"ד, 
 ((2התשע"ו)

 

 חבר ך מילוי תפקידו כחבר הכנסת, תממן הכנסת בעבוררצול א.40
 106יועצים פרלמנטריים. ת שלושההעסקהכנסת 

                                                           
שקלים  2,000(, נקבע הסכום של 2, תיקון התשס"ז )22.2.2007)ביום  21.1.202סכום זה מעודכן ליום  103

 חדשים(.
( והיא תחול על רכישות שבוצעו מיום זה 0041.6.2( ביום י"ב בסיון התשס"ד )2תחילתה של פסקה ) 104

 ואילך.
בחודש שלאחר פרסום ההחלטה; ההחלטה  1-( שבו, ב3י)א()40, למעט סעיף 1תחילתו של פרק ה 105

 (.23.2.2005פורסמה ביום י"ד באדר א' התשס"ה )
ר' החלטת שכר חברי הכנסת  -ין שכר העוזרים הפרלמנטריים ינקבעה הוראת שעה לענ 2005בשנת 

 . 2005-)הענקות ותשלומים( )הוראת שעה(, התשס"ה
 (.2.9.2014)פורסם ביום  1738ק"ת התשע"ד, עמ'  -"יועץ פרלמנטרי" -שינוי המונח "עוזר פרלמנטרי" ל

 (.2תיקון התשע"ו ) -גדל מספר היועצים משניים לשלושה  1.1.2016החל מיום  106
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 מעמד
 שע"ד()הת

רלמנטרי הוא עובדו של חבר הכנסת ולא של הכנסת, והוא הפ היועץ ב.40
ד למעבידו, על כל כעובנאמנות  חובתבלבד ולו חב לחבר הכנסת 

 הנגזר מחובת נאמנות זו.
 

העסקה  תנאי
 )התשע"ד(

יקול דעתו; שהיועץ הפרלמנטרי ייבחר על ידי חבר הכנסת לפי  א() ג.40
מועד תחילת עבודת היועץ  חבר הכנסת הוא שיקבע את

הפרלמנטרי אצלו וסיומה ואת המטלות שיבצע, והוא יפקח על 
 .ותו מעבידו היחיד, בהיעבודת היועץ

 
היועץ הפרלמנטרי יועסק במשרה מלאה ויעמוד לרשותו של  )ב(  

 חבר הכנסת בימים ובשעות שחבר הכנסת יקבע.
 

דין ותשלומים היועץ הפרלמנטרי, תשלומי חובה על פי  כרש ג()  
למו לו על ידי חבר הכנסת המעסיק, באמצעות , ישואחרים
 ל לפי פרק זה ובכפוף למילוי תנאיו., והכהכנסת

 
 מהות

התפקיד 
 )התשע"ד(

היועץ הפרלמנטרי יסייע לחבר הכנסת במילוי תפקידו בלבד, ולא  ד.40
 ידו לצרכים אחרים.על  יועסק

 
וזה העסקה ח

 )התשע"ד(
יעביר לחשב הכנסת, עם תחילת העסקת היועץ הכנסת חבר  ה.40

בדצמבר של כל שנה, חוזה העסקה, חתום  31-הפרלמנטרי וכן עד ה
בידי חבר הכנסת ובידי היועץ הפרלמנטרי, וזאת כתנאי להעברת 

 שכר ותשלומים אחרים ליועץ.
 

ייג ס
להעסקה 

 )התשע"ד(

לענין  תו;משפחהכנסת לא יעסיק יועץ פרלמנטרי שהוא קרוב חבר  ו.40
בן זוג, צאצא, אח או הורה, וכן בן זוג, צאצא,  -זה, "קרוב משפחה" 

אח או הורה של כל אחד מאלה, לרבות קרוב כאמור עקב נישואין 
 או אימוץ.

 
וזר מינהלי ע

ועוזר מקצועי 
)התשס"ו, 
 התשע"ד(

 
 

 תיקון התשע"ד[ -]בטל  ז.40

יועץ 
פרלמנטרי 

נוסף 
)התשס"ח, 
התשס"ט, 

(, 2התש"ע)
(, התשע"ג, 3)

התשע"ד, 
התשע"ה 

)הוראת שעה(, 
(, 2התשע"ו)

(, התשע"ח 3)
; התשפ"ב (3)
(2)) 

 :107לה זכאים להעסיק יועץ פרלמנטרי רביעיא א() ח.40
 

 תיקון התשס"ח; -]בטל[  (1)  
 

  (2)
108 

ושב ראש הכנסת לשעבר, שכיהן כיושב ראש הכנסת י
 שמונה עשר חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה

של הכנסת, המכהן כחבר הכנסת, בתקופת כהונתה של 
יושב ראש וכן בתקופת כהונתה של שבה נבחר להכנסת 

 הכנסת שלאחריה. 
 

  (3)
109 

יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות 
 לתקנון הכנסת בלבד. 100המנויות בסעיף 

 
                                                           

 .1.1.2016ח משלושה לארבעה, החל מיום 40( גדל מספר היועצים לפי סעיף 2בתיקון התשע"ו ) 107
לפני תיקון הסעיף )ביום חבר הכנסת שנבחר לכהונת יושב ראש הכנסת מעבר נקבע שכהוראת  108

חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של הכנסת והמשיך לכהן כיושב ראש הכנסת  18, כיהן (12.1.2022
, יהיה זכאי להעסיק יועץ פרלמנטרי רביעי, נסתיסוד: הכ-)א( לחוק20לפי סעיף בלי שנבחר לתפקיד זה 

 .24-הועד תום תקופת כהונתה של הכנסת  ,1.2.2022יום החל ב
. בהחלטת התשע"ה )הוראת שעה( 27.5.2013 -( להחלטת השכר ביום קבלתו 3ח)א()40תחילתו של סעיף  109

( היתה בתוקף עד 3קה )( כהוראה של קבע, מיום קבלתה. ]קודם לכן פס3אושרה פסקה ) 15.7.2015מיום 
ועד תום  10.6.2009, החל ביום 18-; הוראה דומה נקבעה בכנסת ה2015תום כנס הקיץ של הכנסת בשנת 

 [.18-כהונתה של הכנסת ה
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  (4)
110 

 108יושב ראש ועדה לעניין מסוים שהוקמה לפי סעיף 
קנון הכנסת, למעט ועדה שתקופת כהונתה הוגבלה לת

 בהחלטת הכנסת על הקמתה.
 

   (5)
111 

יושב ראש הקואליציה ומרכז סיעות האופוזיציה; 
הסיעה שראש הממשלה חבר בה והסיעה שראש 
האופוזיציה חבר בה יודיעו ליושב ראש הכנסת על 
זהות יושב ראש הקואליציה ועל זהות מרכז סיעות 

לפי העניין, לאחר כינון הממשלה; לעניין האופוזיציה, 
זה, כהונתם של ממלאי תפקידים אלה תחל עם מסירת 
ההודעה ותסתיים עם מסירת הודעה על סיום כהונתם 
או בתום כהונתה של הכנסת שבה כוננה אותה ממשלה, 

 לפי המוקדם.
 

חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי חלה במחלה קשה  (6)   
את עבודתו באופן רגיל,  שאינה מאפשרת לו לבצע

לאחר שקיבל אישור מראש מאת הוועדה הציבורית 
ולתקופה שתקבע; העסקה לפי פסקה זו תיעשה 

 במקרים חריגים בלבד.
 

(1)א  
112 
 

 ]בטל[

ב()  
113 

 ]בטל[
 
 

 114כרש
)התשס"ו, 
(, 2התשע"א)
 התשע"ד(

  -כפוף להוראות סעיף קטן )ב( ב )א( ט.40
 

 7,950ה יהיי של יועץ פרלמנטרי החודשי הבסיס וכרש (1)  
 %4, והוא יקבל תוספת ותק של 115שקלים חדשים

מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת 
טרי, עוזר, יועץ או עובד נעבודה מלאה כיועץ פרלמ

במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק 
בתוקף עבודתו בפועל בעניינים מקצועיים שמהותם 

או עובד בצוות פרלמנטרי,  116רלמנטריתהעבודה הפ
 ;1973-כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג

 

                                                           
 .22.5.2016( ותחילתה ביום 3( התווספה בתיקון התשע"ו )4פסקה ) 110
 .186.6.20( שפורסם ביום 3( התקבלו בתיקון התשע"ח )6)-( ו5פסקאות ) 111
( בדבר עוזר רביעי ליושב ראש ועדת הכספים ביום תחילת כהונתה של הכנסת 1ח)א40תחילתו של סעיף  112

עשרה, והוא יעמוד בתוקף עד תום תקופת כהונתה של אותה כנסת )ההחלטה המקורית עמדה -השמונה
( או 31.12.2010(, הוארכה פעם אחת עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31.7.2010בתוקף עד יום כ' באב התש"ע )

, והוארכה 1476( עמ' 3עד שימונה דובר קבוע לוועדת הכספים של הכנסת, לפי המוקדם בתיקון התש"ע )
 (.693שוב בהוראת שעה התשע"א עמ' 

(, ונקבע בו כי הוא ימשיך 2ח)ב( בעניין אפשרות העסקה בחלקיות משרה בוטל בתיקון התש"ע )40סעיף  113
(, וכי לא תחל העסקה של 12.4.2010לתו )התיקון פורסם ברשומות ביום לחול על העסקה שהחלה ערב תחי

 עוזר פרלמנטרי שלישי לפי הסעיף האמור לאחר תחילתו של התיקון.
ט, 40גבוה מהשכר לפי סעיף  1היה השכר ששולם בפועל לעוזר פרלמנטרי לפני יום תחילתו של פרק ה 114

 ישולם לו השכר הקודם.
 .1.7.2014א( מעודכנים מיום סכומי השכר בסעיף קטן ) 115
י' בטבת התשס"ו  -( כנוסחה זה ישולמו לגבי התקופה שמיום פרסומה 1תשלומים לפי פסקה ) 116

 ( )הנוסח הקודם התייחס לעובד בוועדה מוועדות הכנסת(.10.1.2006)
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החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי שמתקיים בו  וכרש (2)   
 אחד מאלה, על סמך אישורים שהגיש לחשב הכנסת,

של  שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק 8,680ה יהי
ם כל שנת מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תו 4%

 (:1עבודה מלאה כאמור בפסקה )
 

בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה  ואה א()    
 גבוהה;

 
בעל הסמכה לרבנות לפי אישור הרבנות  ואה )ב(    

למד תכנית מלאה בישיבה  הראשית לישראל או
גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו 

 ;18לגיל 
 

ים מלאות ע שנטבר של ארבבעל ניסיון מצ ואה )ג(    
לפחות, בעבודה באחד או יותר מהתפקידים 

 (;1כאמור בפסקה )
 

החודשי הבסיסי של  וכרש(, 2ל אף האמור בפסקה )ע (3)   
 9,135ה יהי יועץ פרלמנטרי בעל תואר שני או שלישי,

מהשכר  5%שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 
שנת עבודה לשכרו החודשי לאחר תום כל  יהבסיס

 (.1מלאה כאמור בפסקה )
 

   (4)
117 

יועץ פרלמנטרי יקבל תוספת ותק לשכרו החודשי 
( 1מהשכר הבסיסי כאמור בפסקאות ) 1%בשיעור של 

( עבור כל שנת עבודה מלאה שבה עסק לפני תחילת 3עד )
עבודתו כיועץ פרלמנטרי בעיסוק שאינו מנוי בפסקה 

תאם לכללי (; הוותק לחישוב התוספת ייקבע בה1)
ההכרה בוותק המקובלים בשירות המדינה בדירוג 
המינהלי או בדירוג המח"ר לבעלי תואר אקדמי, ולרבות 
עבודה כעיתונאי לגבי תקופה שבה נשא תעודת עיתונאי 
של לשכת העיתונות הממשלתית; הוועדה הציבורית 
 רשאית להכיר גם במקצועות נוספים לעניין ותק כאמור.

 
 60%ות הוותק לפי סעיף קטן )א( לא יעלה על סך תוספ )ב(  

מהשכר החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי כאמור באותן 
 פסקאות.

 
וספת הותק כאמור בסעיף קטן )א( תשולם ליועץ ת ג()  

 לפי שכרו הבסיסי בעת התשלום. הפרלמנטרי
 

השכר הבסיסי של היועץ הפרלמנטרי יתעדכן בהתאם  ד()  
י המסגרת החלים על כלל עובדי להסכמי השכר והסכמ

 המדינה.
 

שכר הבסיסי, תוספות הותק ותוספות לפי סעיף קטן )ד( ה )ה(  
 יהוו ביחד את שכרו הקובע של היועץ הפרלמנטרי.

 

                                                           
 .1.1.2015( ביום 4תחילתה של פסקה ) 117
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חזר ה
הוצאות 

ותשלומים 
אחרים 

)התשס"ז 
(2( ,)3 ,)

התשע"ד, 
התשע"ה, 
 ((2התשע"ח )

סת לממן בעבור חבר ט, רשאית הכנ40ף לשכר לפי סעיף בנוס א() י.40
הכנסת ליועץ הפרלמנטרי החזר הוצאות ותשלומים אחרים 

 כמפורט להלן:
 

ורה חשב יוג שן( מסרט" -נייד )להלן -טלפון-ר רדיויכשמ (1)  
הכנסת, וכן תשלום עבור שימוש ברט"ן, לרבות דמי 
שימוש ולמעט לצורך ביצוע רכישות, בסכום שלא יעלה 

כולל מע"מ, שישולם  שקלים חדשים בחודש 300על 
שירות לחברת הרט"ן; ו יא תקבלוכנגד חשבוניות או 

 הסכום האמור ניתן לצבירה בתוך אותה שנה;
 

יעה, כלכלה ולינה בסכומים ספות בהוצאות נתשתה (2)   
שלהלן בהתאם למרחק שבין משכן הכנסת לבין מקום 

 מגוריו הקבוע:
 

 חודש;שקלים חדשים ב 1,800 -ק"מ  100עד  א()    
 

שקלים  2,200 -ק"מ  150ק"מ עד  100מעל  ב()    
 חדשים בחודש;

 
 שקלים חדשים בחודש; 2,500 -ק"מ  150מעל  )ג(    

 
פות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד תשתה (3)   

שקלים  400חשבוניות או קבלות בסכום שלא יעלה על 
סת חדשים ללילה או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנ

בהתאם לשינויים  בשל מחסור זמני במקום לינה או
 , ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:בעלות הלינה

 
לינה היא בלילה שבין שני ימי ישיבות של ה א()    

ע של היועץ ומליאת הכנסת, ומקום מגוריו הקב
 ק"מ לפחות; 95הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 

 
ועדות הכנסת שיבת הכנסת או ישיבת ועדה מי ב()    

שבה השתתף חבר הכנסת המעסיק את היועץ 
, 23:00הפרלמנטרי הסתיימה אחרי השעה 

ולמחרת היום מתקיימת במשכן הכנסת ישיבה 
של הכנסת או של ועדה שבה משתתף חבר 
הכנסת כאמור; לעניין זה יראו את שעת סיום 
הישיבה כשעה שעליה הודיע מראש מזכיר 

נסת, אם הכנסת לחברי הכנסת ולחשב הכ
הודיע, אף אם הישיבה הסתיימה בפועל לפני 

 השעה הנקובה לעיל;
 

היועץ הפרלמנטרי נדרש להישאר עם חבר  )ג(    
הכנסת במשכן הכנסת, ביום שבו התקיימה 
ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה השתתף 
חבר הכנסת, עד שעה מאוחרת שבה, בהתאם 
לקביעת חשב הכנסת, אין תחבורה ציבורית 

 דירה למקום מגוריו של היועץ;ס
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פנסיה או ביטוח מנהלים, לפי בחירת היועץ  רןק (4)   
הפרלמנטרי בשיעורים המקובלים לגבי כלל עובדי 

ות אלה ישמשו גם לכיסוי חבותו של הפרשהמדינה; 
שיגיעו ליועץ  כלחבר הכנסת לפיצויי פיטורים, כ

מי הפרלמנטרי, ויבוצעו על פי אישור כללי בדבר תשלו
קום פיצויי ממעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח ב

-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14לפי סעיף  פיטורים
1963; 

 
שקלים  2,184ור ביגוד בסכום של י עבם שנתושלת (5)   

 , שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;118חדשים
 

מהשכר  7.5%מים לקרן השתלמות, בשיעור של ושלת (6)   
ט)ה(, לפי בקשת היועץ 40כמשמעותו בסעיף הקובע 

הפרלמנטרי, שתוגש לקרן ההשתלמות באמצעות חשב 
הכנסת, ובלבד שהיועץ הסכים להעביר לקרן 

 משכרו הקובע; 2.5%ההשתלמות 
 

הקיבוצי  הסכםהבראה, לפי צו ההרחבה של ה מיד (7)   
 ;הכללי בדבר תשלום קצובת הבראה

 
 מחלה כחוק; מיד (8)   

 
 ה שנתית כחוק;פשוחמי ד (9)   

 
חג, בסמוך לראש השנה ולפסח, בכסף או בשווה לי ש (10)   

 שקלים חדשים; 415כסף, בסכום שנתי של 
 

תוספת מעונות )זכויות הוריות(, כפי שהיא משולמת  (11)   
 לעובדי המדינה.

 
(12)   התשע"ה()

119 
מענק בעד השתתפות בקורס ליועצים  )א(

ם הכנסת; בעד נוכחות מלאה פרלמנטריים מטע
בשמונה מפגשים בקורס הכולל עשרה מפגשים 

שקלים חדשים, ובעד  5,000יינתן מענק של 
נוכחות מלאה בחמישה עד שבעה מפגשים 

 מחצית הסכום האמור. -בקורס כאמור 
 

מענק ישולם ליועץ פרלמנטרי פעם אחת בלבד,  )ב(    
אף אם שולמה רק מחציתו, ובעד השתתפות 

ורס אחד בלבד, בכל תקופות עבודתו בתפקיד בק
יועץ פרלמנטרי, עם שכר החודש שלאחר החודש 
שבו הסתיים הקורס, ובלבד שהיועץ הפרלמנטרי 

 משמש בתפקידו במועד התשלום.
 

הוועדה הציבורית רשאית לקבוע סכומים שונים  )ג(    
מהאמור בפסקת משנה )א( אם מתכונת הקורס 

 שונתה באופן מהותי.
 

                                                           
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  118
והיא תחול גם על קורס שהחל ערב  17.6.2015 -ביום קבלתה בוועדת הכנסת ( 12תחילת פסקה ) 119

 תחילתה.
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על אף האמור בפסקה זו, במקרה שבו התעורר  )ד(    
ספק בדבר התקיימות התנאים למתן מענק, 
רשאית הוועדה הציבורית להחליט כי יועץ 
פרלמנטרי יקבל מענק, בסכום שתקבע, אף אם 

 לא התקיימו בו כל התנאים כאמור.
 

ט ובסעיף קטן )א( 40ל התשלומים המפורטים בסעיף כ (1) ב()  
 במס הכנסה כדין בידי המקבל.יחויבו 

 
(, מס הכנסה המוטל לפי סעיף 1על אף האמור בפסקה ) (2)   

( על יועץ פרלמנטרי שמקום מגוריו הקבוע 3קטן )א()
ק"מ לפחות, יהיה על חשבון  95מרוחק מירושלים 

 הכנסת.
 

יועץ פרלמנטרי יודיע בכתב לחשב הכנסת ללא דיחוי על כל  )ג(  
 יו הקבוע.שינוי במקום מגור

 
ימון חבות מ

חבר הכנסת 
 )התשע"ד(

 

ליו בשל עכנסת תממן בעבור חבר הכנסת כל חבות חוקית שתוטל ה יא.40
 היותו מעסיקו של היועץ הפרלמנטרי. 

 

 היתר
כניסה 

 )התשע"ד(

יועץ הפרלמנטרי יקבל היתר כניסה למשכן הכנסת, בכפוף ה יב.40
 -נסת, התשכ"חלהוראות חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכ

1968. 
 

פסקת ה
העסקה 

 )התשע"ד(

 תו של יועץ פרלמנטרי תופסק באחד מאלה: העסק א() יג.40
 

הכנסת המעסיק חדל לכהן בתפקידו, או מונה לשר  ברח (1)   
 או לסגן שר;

 
ימה העסקת היועץ בין ביוזמת היועץ ובין ביוזמת הסתי (2)   

 חבר הכנסת.
 

כתב לחשב הכנסת על הפסקת ההתקשרות בר הכנסת יודיע בח )ב(  
עם היועץ הפרלמנטרי, עם היוודע השינוי במעמדו של חבר 

 נסת או עם מסירת ההודעה על סיום ההעסקה, לפי הענין.כה
 

עיסוק נוסף 
 )התשע"ד(

 

 

יד. 40
120 

יועץ פרלמנטרי לא יעסוק בעיסוק נוסף, בשכר או שאינו בשכר,  א()
פרלמנטרי או שמונע ממנו שאינו הולם את מעמדו של יועץ 

 לשמש בתפקידו כיועץ פרלמנטרי במשרה מלאה.
 

יועץ פרלמנטרי המעוניין לעסוק בעיסוק נוסף בשכר לא יעשה  )ב(  
כן אלא לאחר שחבר הכנסת המעסיק אותו אישר זאת בכתב, 
ולאחר שהיועץ המשפטי לכנסת אישר בכתב כי העיסוק אינו 

 מעורר חשש לניגוד עניינים.
 

                                                           
 .1.1.2015יד ביום 40תחילתו של סעיף  120
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שכרו של יועץ פרלמנטרי מעיסוק נוסף בשנה לא יעלה על  ג()  
ט)ה( ששולם לו 40מחצית משכרו הקובע כמשמעותו בסעיף 

על  -באותה שנה, ואם הועסק כיועץ פרלמנטרי בחלק מהשנה 
מחצית משכרו הקובע כאמור בחודשי העסקתו על ידי חבר 
הכנסת; על אף האמור, הוועדה הציבורית רשאית להחליט כי 
יועץ פרלמנטרי רשאי לקבל שכר גבוה יותר מעיסוק נוסף, כפי 

 שתקבע.
 

יועץ פרלמנטרי המעוניין לעסוק בעיסוק נוסף בשכר יעביר  )ד(  
לחשב הכנסת את אישור חבר הכנסת המעסיק, אישור היועץ 
המשפטי לכנסת והודעה בדבר שכרו מהעיסוק הנוסף, כאמור 

 בסעיף זה.
 

יועץ 
פרלמנטרי 

מחליף 
תקופת ב

שירות 
 121מילואים

(, 2)התשע"ה)
 ((3התשע"ה)

חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי משרת בשירות מילואים רשאי  )א( טו.40
להעסיק במקומו, בתקופת ההיעדרות מהעבודה בשל שירות 
המילואים, יועץ פרלמנטרי מחליף, לתקופה שלא תפחת 

 משבעה ימים רצופים.
 

תו של יועץ פרלמנטרי מחליף, חשב הכנסת יורה על תנאי העסק )ב( 
ורשאי הוא להורות על תנאים החורגים מהוראות פרק זה, 
ובלבד שהיועץ הפרלמנטרי המחליף יהיה זכאי לשכר קובע לפי 

 ט בעד תקופת העסקתו.40הוראות סעיף 
 

חבר הכנסת יעביר לחשבות הכנסת בהקדם האפשרי את כל  )ג(  
סד לביטוח לאומי המסמכים הנדרשים לשם קבלת תגמול מהמו

בעד ימי השירות במילואים של יועצו הפרלמנטרי; לא העביר 
חבר הכנסת את המסמכים כאמור, יפחית חשב הכנסת את 
התשלומים המשולמים ליועץ הפרלמנטרי המחליף מהתקציב 

 השנתי העומד לרשותו של חבר הכנסת לפי פרק ה'.
 

 
 פרק ו': חופשה ליושב ראש הכנסת

 
חופשה 
ראש ליושב 
 הכנסת

ראש הכנסת זכאי לחופשה של עשרים וששה ימי עבודה בשנה; -יושב .41
לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום עשרים וששה הימים חלק 

 יחסי מהם כיחס החלק לשנה שלמה.
 

צבירת 
 חופשה

יתרת חופשה של יושב ראש הכנסת שלא נוצלה, ניתנת לצבירה, אך לא  .42
שנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל; יותר מעשרים ימים ב

לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום עשרים הימים חלק יחסי 
 מהם כיחס החלק לשנה שלמה;

 
ראש הכנסת, תשולם לו -ראש הכנסת אשר חדל לכהן כיושב-יושב .43 פדיון חופשה

 תמורת חופשתו הצבורה כפדיון חופשה.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.17.6.2015טו ביום קבלתו בוועדת הכנסת )40תחילתו של סעיף  121
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 לומים לראש האופוזיציהפרק ז': הענקות ותש
 

שירותי 
 תקשורת

)התשע"ד, 
 התשע"ו(

(, זכאי ראש האופוזיציה, כמשמעותו בסעיף 4)א()1בנוסף לאמור בסעיף  .44
ראש האופוזיציה(, למימון  -)להלן  1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 11

הוצאות רכישה, אחזקה ושימוש בטלפון סלולרי שיהיה רשום על שם 
 ב.49בסעיף  עוזרו הבכיר כאמור

  
, זכאי ראש האופוזיציה למימון מינוי על עיתון 2בנוסף לאמור בסעיף  .45 עיתונים

 יומי אחד נוסף, המודפס בישראל.
 

 מכתבים 
 )התשע"ו(

 

 תיקון התשע"ו[  -]בוטל  .46

הוצאות 
שהיה בחוץ 

 לארץ
 )התשע"ד(

כנסת , זכאי ראש האופוזיציה למימון ה6בכפוף לאמור בסעיף  )א( .47
של הוצאות שהייתו בחוץ לארץ, לצורך מילוי תפקידו כראש 

ימים בשנה; הוראה זו  10האופוזיציה, לתקופה שאינה עולה על 
תחול גם על עוזר או יועץ פרלמנטרי אחד של ראש האופוזיציה 

 אשר נלווה לנסיעתו לחוץ לארץ. 
  

גיש לא ימומנו ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן ה )ב(  
ראש האופוזיציה, לגבי כל נסיעה, דו"ח לחשב הכנסת על משך 

 תקופת השהיה בחוץ לארץ, ומטרת הנסיעה.
 

 שנתי תקציב
)התשס"ד 

 (, התשע"ו(2)
 

מהסכום  15%-ראש האופוזיציה זכאי לתקציב שנתי, בסכום הגבוה ב .48
 .122)א(27האמור בסעיף 

הוצאות 
 כיבוד ואירוח

פוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, הכנסת תממן לראש האו .49
לשנה, ובלבד שהצהיר כי  123שקלים חדשים 28,268בסכום שלא יעלה על 

 האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.
 

הוצאות 
מיגון 

 ()התשס"א
 

הכנסת תממן את הוצאות האבטחה והמיגון של ראש האופוזיציה, כפי  א.49
 שיקבעו שירותי הבטחון.

 עוזר בכיר
 )התשס"ח(

, זכאי ראש האופוזיציה לעוזר בכיר 1זכאותו לפי פרק ה לענוסף  )א( ב.49
ויהיה עובד הכנסת המועסק  יבחר על ידיויבמשרה מלאה, ש

 במשרת אמון.
 

ראש האופוזיציה יקבע את מועד תחילת עבודת העוזר הבכיר  )ב(  
של ראש אצלו וסיומה, ואת המטלות שיבצע; עם סיום כהונתו 

האופוזיציה בתפקידו, תחדל העסקתו של העוזר הבכיר, אלא 
 אם כן ראש האופוזיציה החדש יבקש להמשיך את העסקתו.

 
בדירוג עוזרים בכירים בלשכת  150העוזר הבכיר יועסק בדרגה  )ג(  

(, ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות 864שר )דירוג 
לפי המקובל בשירות המדינה המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו 

 לאותה דרגה.
 

הוראות פרק זה לא יחולו על ראש האופוזיציה שזכאי לשירותים דומים  .50 סייג
 מאוצר המדינה, למשך תקופת זכאותו כאמור. 

 

                                                           
 . נקבעה בתיקון התשע"ו שבו נקבע סכום כולל לתקציבי הפעילות של חברי הכנסת %15ההוראה בדבר  122
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  123
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 : הענקות ותשלומים שונים1פרק ז
 

 לימודי שפה
 )התשס"ב(

, 124דשיםשקלים ח 4,212חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של  )א( א.50
לצורך לימודי שפה שאינה שפת אימו, וכן לתשלום מס הכנסה 

 שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.
 

התשלום לפי סעיף קטן )א( ישולם על ידי הכנסת ישירות למורה  )ב(  
או לבית הספר ללימוד שפות, על סמך חשבונית שתומצא לחשב 

 הכנסת.
 

הכשרה 
בשימוש בכלי 

 יריה
 )התשס"ב(

הכנסת תממן לחבר הכנסת את ההכשרה המתאימה בשימוש  )א( ב.50
בכלי יריה ועריכת מטווח במקרים הבאים, אם אישר קצין 
הכנסת, בכתב, כי נשיאת כלי היריה נחוצה לשמירה על בטחונו 

 -של חבר הכנסת 
 

לצורך קבלת תעודת הרשאה לשאת כלי יריה של הכנסת,  (1)   
 נות;א לחוק החסי12כאמור בסעיף 

 
לצורך קבלת רשיון לנשיאה או להחזקה של כלי יריה,  (2)   

 והתקנות לפיו. 1949125-בהתאם לחוק כלי היריה, התש"ט
 

התשלום לפי סעיף קטן )א( ישולם על ידי הכנסת ישירות  )ב(  
למטווח הקליעה בו קיבל חבר הכנסת את ההכשרה, על סמך 

 חשבונית שתומצא לחשב הכנסת.
 

 ייעוץ בדבר
ביטוח 
 126פנסיוני

)התשס"ד 
(3)) 

הכנסת תממן לחבר הכנסת הזכאי לפנסיה צוברת, כמשמעותה בסעיף  ג.50
, 1969-א לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט1

פעמי בדבר ביטוח פנסיוני, עם תחילת כהונתו הראשונה כחבר -ייעוץ חד
 הכנסת, באמצעות יועץ מקצועי שעמו התקשרה הכנסת.

 
בדיקה 

רפואית 
תקופתית 
 )התשס"ז(

 

חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה,  ד.50
שקלים  953במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 

 ושיושלם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור. 127חדשים

התאמות 
בשל 

מוגבלות 
 בניידות

)התש"ע, 
, (6התשע"ה)
התשע"ח, 
 ((4התשע"ח)

 ה.   50

128 ,129 
הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים לצורך מילוי  (1) )א(

תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות 
 ניידות גמלת בדבר לפי הסכםפיסית הזכאי לגמלת ניידות 

לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,  9שנערך לפי סעיף 
מלה דומה במהותה בשל היותו נכה , או לג1995-התשנ"ה

 איבה פעולות נפגעי חוק או הנכים חוק לפיאו נפגע 
, והכל ניידות( גמלת -)בסעיף זה  האמור בחוק כהגדרתם

כפי שיקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי הצרכים ונסיבות 
 העניין.

                                                           
 .21.1.202סכום זה מעודכן ליום  124
 .143ס"ח התש"ט, עמ'  125
  והזכאי לפנסיה צוברת. 16-ג יחולו גם על חבר הכנסת המכהן בכנסת ה50הוראות סעיף  126
 (.₪ 750 -)במקור  21.1.202סכום זה מעודכן ליום  127
גמלת ניידות, עובד שני ותקופת החוזה, תחילתו ביום  ( שהוסיף את ההוראות בדבר6תיקון התשע"ה) 128

. התאמות ושירותים שניתנו לחבר הכנסת לפני התיקון, ימשיכו להינתן לו 15.7.2015 -קבלתו בוועדת הכנסת 
או  31.12.2015ה כנוסחו ערב התיקון, תימשך העסקתו עד יום 50. הועסק עובד מכוח סעיף 31.12.2015עד יום 

 סת זכאי להתאמות ולשירותים לפי הסעיף האמור, לפי המוקדם.כל עוד חבר הכנ
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( רשאי המנהל הכללי של 1בתוקף סמכותו לפי פסקה ) (2)   
עובד אחד שיסייע לחבר הכנסת הכנסת לאשר העסקת 

 -בקשר למוגבלותו, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים 
עובד אחד נוסף שיסייע לחבר הכנסת כאמור; עובדים 
כאמור יועסקו על ידי הכנסת בהסכמת חבר הכנסת או על 
ידי חבר הכנסת, כפי שיחליט המנהל הכללי של הכנסת, 

יין עובד ובהיקף המשרה שיחליט; בכפוף לאמור, לענ
שיועסק על ידי חבר הכנסת, יחולו על העסקתו הוראות 

יחולו על העסקתו  -ואולם אם הועסק כנהג  1פרק ה'
, בשינויים המחויבים ובשינויים כאמור 1הוראות פרק ה'

(; אישור להעסקת עובד לפי פסקה זו יינתן 4בפסקה )
לתקופה שלא תעלה על שנה, והמנהל הכללי של הכנסת 

 כו לפי הצורך.רשאי להארי
 

(, המנהל הכללי של 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)   
הכנסת רשאי לאשר מימון התאמות ושירותים כאמור 
בפסקאות אלה לחבר הכנסת שאינו זכאי לגמלת ניידות 

( אם הוא מוגבל בניידות בשל לקות 1כאמור בפסקה )
פיסית באופן זמני; אישור לפי פסקה זו יינתן לתקופה 

לא תעלה על חודשיים, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי ש
 להאריכו בחודש אחד בלבד.

 
אישר המנהל הכללי של הכנסת מימון עבור העסקת נהג  (4)   

(, יועסק 2לחבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות לפי פסקה )
 הנהג על ידי חבר הכנסת, ויחולו הוראות אלה:

 
מנהל הכללי של ג)ב(, ה40על אף האמור בסעיף  )א(    

הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; 
הועסק הנהג בחלקיות משרה שאינה עולה על שני 
שלישים ממשרה מלאה, לא יחולו עליו הוראות 

 יד)ג(;40סעיף 
 

                                                                                                                                                                      
, 8.5.2018-ו שנוסחם המתוקן פורסם ונכנס לתוקף ב50-ה ו50הוראת מעבר בתיקון התשע"ח לעניין סעיפים  129

 :13.6.2018כפי שתוקנה בתיקון התשע"ח )תיקון( ביום 
תפקידים המפורטים להלן, אף שלא בהתאם להוראות )א( מי שהועסק לפני יום תחילתה של החלטה זו על ידי הכנסת ב

יהיה זכאי, כל  ההחלטה העיקרית, והחל להיות מועסק ברציפות על ידי חבר הכנסת בתפקידים אלה ביום התחילה ואילך,
 עוד הוא עובד בתפקידים אלה, לתוספת שכר חודשית לפי התפקיד האחרון שבו הועסק על ידי הכנסת:

 4,400תוספת של  -( להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו 4ה)א()50וגבל בניידות לפי סעיף ( נהג לחבר כנסת מ1) 
 ()ב(;4ה)א()50שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד לעדכון השכר כאמור בסעיף 

שקלים  5,200תוספת של  -ו להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו 50( נהג לחבר כנסת מאובטח לפי סעיף 2) 
 (.3ו)ג()50הסכום האמור יהיה צמוד לעדכון השכר כאמור בסעיף חדשים; 

ו להחלטה העיקרית 50ה או 50)ב( תוספת השכר לפי סעיף זה תשולם לנהג כל עוד המשיך לעבוד ברציפות כנהג לפי סעיף 
 כנוסחה בהחלטה זו, אף אם עבד אצל יותר מחבר כנסת אחד. 

ורטים בסעיף קטן )א(, אף שלא בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית, לפני )ג( מי שהועסק על ידי הכנסת בתפקידים המפ
(, והמשיך לעסוק בהם ברציפות עד תחילת העסקתו על ידי חבר הכנסת בתפקידים 2012בינואר  1יום ו' בטבת התשע"ב )

ה 50כנהג לפי סעיף ( כל עוד המשיך לעבוד ברציפות 2אלה ביום התחילה ואילך, תשולם לו תוספת השכר לפי סעיף קטן )א()
 ו להחלטה העיקרית.50או 

)ד( לעניין סעיפים קטנים )א( עד )ג(, יראו הפסקה בעבודה לתקופה העולה על שישה חודשים כפוגעת ברציפות העבודה כנהג, 
 אף אם העובד הועסק בה על ידי חבר הכנסת בתפקיד אחר או אם הועסק כנהג שלא בידי חבר כנסת.

ת שכר לפי סעיף קטן )א( רשאי להודיע לחשב הכנסת, לא יאוחר מיום תחילת העסקתו לראשונה על )ה( מי שזכאי לתוספ
( להחלטה 2י)א()40-ט ו40ידי חבר הכנסת כאמור באותו סעיף קטן, כי לעניין שכרו ותנאי עבודתו יחולו הוראות סעיפים 

( להחלטה העיקרית, לפי העניין; 3ו)ג()50()ב( או 4ה)א()50העיקרית כפי שהן חלות על יועץ פרלמנטרי במקום הוראות סעיף 
 לא ניתן לשנות או לבטל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן זה.
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, לפי הוותק 506או  502, 500הוא יועסק בדרגה  )ב(    
נהג  - 764שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה )דירוג 

ר(, ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות ש
המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל 
בשירות המדינה לאותה דרגה למעט תוספות שכר 
שעניינן אבטחה, אולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי 

יגברו התנאים  -העסקה החלים עליו לפי החלטה זו 
 שלפי החלטה זו; 

 
( לא יחולו 12)-( ו2י)א()40-ט ו40הוראות סעיפים  )ג(    

 לגבי שכרו ותנאי עבודתו;
 

נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה  )ד(    
(, הוא זכאי 3י)א()40בירושלים לפי סעיף 

להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת 
אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל 

הכנסה העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס 
המוטל עליו לפי פסקת משנה זו יהיה על חשבון 

 הכנסת;
 

יד, בימים שבהם הוא 40נוסף על האמור בסעיף  )ה(    
עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף 

 שעיקרו נהיגה, או בלימוד נהיגה.
 

חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות כאמור בסעיף קטן )א(, יפנה  )ב(  
כללי של הכנסת, יציין מהם ההתאמות בכתב למנהל ה

והשירותים שלהם הוא נזקק בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם 
נחוצים לו, וכי במימונם על ידי הכנסת לא יהיה משום תשלום 

ויציג מסמכים המעידים על הצורך כפל מאוצר המדינה 
 . בהתאמות ובשירותים כאמור

 
ר הכנסת שפנה המנהל הכללי של הכנסת רשאי לבקש מחב )ג(  

כאמור בסעיף קטן )ב(, אם הוא סבור שהדבר חיוני בנסיבות 
העניין, מידע ומסמכים בדבר הצורך בהתאמות ובשירותים 
כאמור, ובדבר סיוע או תשלומים אחרים שחבר הכנסת מקבל 

 ממקורות אחרים בשל מוגבלותו.
 

לא ימומנו התאמות ושירותים כאמור בסעיף קטן )א( אם יש  )ד(  
 כך משום תשלום כפל מאוצר המדינה.ב
 

המנהל הכללי של הכנסת ישמור על סודיות המידע שמסר לו  )ה(  
חבר הכנסת לפי סעיף זה, ולא יגלה כל פרט ממנו אלא בהסכמת 

 חבר הכנסת או לצורך מילוי הוראות לפי כל דין.
 

התאמות ושירותים שקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי סעיף  )ו(  
יחשבו כשכר או כהטבה אחרת הניתנים לחבר הכנסת זה לא י

 שהוא מוגבל בניידות.
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נהג לחבר 
כנסת 

מאובטח 
)התשע"ח, 

 ((4התשע"ח)

ו.50
130 

המנהל הכללי של הכנסת, לאחר שקיבל המלצה של קצין הכנסת  )א(
כי הדבר דרוש לצורכי אבטחתו של חבר הכנסת, רשאי לאשר 

 ר כנסת מאובטח(.חב -העסקת נהג לחבר כנסת )בהחלטה זו 
 

המנהל הכללי של הכנסת יאשר העסקת נהג אחד לחבר כנסת  )ב(  
נהג אחד נוסף,  -מאובטח, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים 

והכול בהיקף המשרה שיחליט המנהל הכללי; אישור להעסקת 
נהג לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, שמתקיימים 

ר בסעיף קטן )א( בלבד; המנהל הכללי בה צורכי האבטחה כאמו
 של הכנסת רשאי להאריך את תוקף האישור לפי הצורך.

 
נהג של חבר כנסת מאובטח יועסק על ידי חבר הכנסת, ויחולו על  )ג(  

 , בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:1העסקתו הוראות פרק ה'
 

ת ג)ב(, המנהל הכללי של הכנס40על אף האמור בסעיף  (1)   
רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; הועסק הנהג 
בחלקיות משרה שאינה עולה על שני שלישים ממשרה 

 יד)ג(;40מלאה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 
 

ד, הוא ישמש כנהג לחבר הכנסת 40על אף האמור בסעיף  (2)   
 גם שלא במילוי תפקידו של חבר הכנסת;

 
, לפי הוותק שלו, 506או  502 ,500הוא יועסק בדרגה  (3)   

נהג שר(, ושכרו  - 764בדירוג נהגים בשירות המדינה )דירוג 
יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר 
תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה 
דרגה לרבות תוספות שכר שעניינן אבטחה, אולם אם 

עליו לפי החלטה  נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים
 יגברו התנאים שלפי החלטה זו; -זו 
 

( לא יחולו לגבי 12)-( ו2י)א()40-ט ו40הוראות סעיפים  (4)   
 שכרו ותנאי עבודתו;

 
נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לפי  (5)   

(, הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה 3י)א()40סעיף 
א נדרש ללון במרחק ממקום באישור חשב הכנסת אם הו

מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס 
 הכנסה המוטל עליו לפי פסקה זו יהיה על חשבון הכנסת. 

 
יד, בימים שבהם הוא עובד אצל 40נוסף על האמור בסעיף  (6)   

חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקרו נהיגה, 
 או בלימוד נהיגה.

 
הג של חבר כנסת מאובטח יישמע להוראות קצין הכנסת בכל נ )ד(  

הנוגע לענייני ביטחון ואבטחה, וישתתף בהדרכות מקצועיות כפי 
שיקבע קצין הכנסת; לא פעל הנהג בהתאם להוראות סעיף קטן 
זה, יודיע על כך קצין הכנסת לחבר הכנסת ולמנהל הכללי של 

להביא לסיום  הכנסת, וקצין הכנסת רשאי להמליץ לחבר הכנסת
 העסקתו של הנהג.

 

                                                           
 ה.50. ר' הוראת מעבר בהערת השוליים לסעיף 8.5.2018ו ביום 50תחילתו של סעיף  130
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התאמות 
 בשל חירשות

 ((2)התשפ"ב )

הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים למילוי תפקידו של  )א( ז.50
חבר הכנסת שהוא אדם עם חירשות הנעזר דרך קבע במתורגמן 
לשפת הסימנים, כפי שתקבע הוועדה הציבורית לפי הצרכים 

 ונסיבות העניין.
 

סמכותה לפי סעיף קטן )א( רשאית הוועדה הציבורית בתוקף  )ב(  
לאשר לחבר הכנסת להעסיק עובד אחד שישמש כמתורגמן 

 לשפת הסימנים.
 

על העסקתו של מתורגמן כאמור בסעיף קטן )ב( יחולו הוראות  )ג(  
 בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: 1פרק ה'

 
הבסיסי יהיה  ט)א(, שכרו החודשי40על אף האמור בסעיף  (1)   

, כאמור באותו סעיף קטןכשכרו של יועץ פרלמנטרי 
ט)ב(, 40הוותק המרבי כאמור בסעיף  בתוספת סך תוספות

 והוא לא יהיה זכאי לתוספות ותק נוספות;
 

נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לפי  (2)   
(, הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה 3י)א()40סעיף 
ר חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום באישו

מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו, לשם 
עבודתו הפרלמנטרית; מס הכנסה המוטל עליו לפי פסקה 

 זו יהיה על חשבון הכנסת.
 

חבר הכנסת כאמור בסעיף קטן )א( יפנה בכתב לוועדה  )ד(  
הם הוא נזקק הציבורית, יציין מהם ההתאמות והשירותים של

בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם נחוצים לו וכי במימונם על ידי 
הכנסת לא יהיה משום תשלום כפל מאוצר המדינה, ויציג 

 מסמכים המעידים על הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור. 
 

הוועדה הציבורית רשאית לבקש מחבר הכנסת שפנה אליה  )ה(  
רה שהדבר חיוני בנסיבות כאמור בסעיף קטן )ד(, אם היא סבו

העניין, מידע ומסמכים בדבר הצורך בהתאמות ובשירותים 
כאמור ובדבר סיוע או תשלומים אחרים שחבר הכנסת מקבל 

 ממקורות אחרים בשל מוגבלותו.
 

לא ימומנו התאמות ושירותים כאמור בסעיף קטן )א( אם יש  )ו(  
 כך משום תשלום כפל מאוצר המדינה.ב
 

 
 וראות שונותפרק ח': ה

 
 הצמדה

)התשס"ד 
(, התשע"א 2)
(, התשע"ד, 2)

התשע"ה, 
(, 4התשע"ה)
 התשע"ו(

 

( 1י)א()40-ט ו40א, 21בהחלטה זו, למעט סעיפים  המפורטים הסכומים .51
 מדד לעליית בהתאם שנה כלשל  בינואר 1-ב יעודכנו(, 12)-( ו10(, )3עד )

 15-ב יסטיקהלסטט המרכזית הלשכה שפרסמה כפי לצרכן המחירים
שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש  דצמברב

 הקרוב.
 

לחוק שכר חברי  5החלטות שכר חברי הכנסת שנתקבלו מכוח סעיף  .52 ביטול
הכנסת לפני תחילתה של החלטה זו, למעט ההחלטות בדבר תשלום בעד 

 בטלות. -שירותים רפואיים 
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לטה זו, למעט הוראות פרק א', ביום ו' בטבת תחילתה של הח )א( .53 תחילה
 (.2001בינואר  1התשס"א )

 
 1תחילתן של הוראות פרק א' ביום כ"ט בתמוז התש"ס ) )ב(  

 (.2000באוגוסט 
 

 
 

 תוספת ראשונה
 ((3)א()1)סעיף 

 הצהרה
 

אני, חבר הכנסת... מצהיר בזה כי שיחות הטלפון שבוצעו מחו"ל בתשלום גוביינא בימים 
 לקו הטלפון בביתי שמספרו ..., בוצעו למען מילוי תפקידי כחבר הכנסת.  ...

 הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר תשלום עבור שיחות הטלפון בגוביינא. 
 

____________________    __________________ 
  חבר הכנסת      תאריך   

 
 
 

 תוספת שניה
 ((4)א()1)סעיף 

 הצהרה
 

ר הכנסת... מצהיר כי שיחות הטלפון שבוצעו מהמדינה... בטלפון סלולרי מס' ..., אני, חב
 בתקופה שמיום ... עד יום ...  נעשו בעת שהותי בתקופה זו במדינה שממנה בוצעו השיחות.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר תשלום בעבור שיחות הטלפון שבוצעו 
 מחו"ל. 

 
____________________    __________________ 

  חבר הכנסת              תאריך   
 
 
 

 ()התשס"ט
 1תוספת שניה 

 (12)סעיף 
 הצהרה

 
 כדלקמן: בזהאני, חבר הכנסת ... מצהיר 

 
בכוונתי לשכור דירה שתשמש אותי למגורי בימים שבהם אני שוהה בירושלים לצורך ( 1)

להחלטת שכר חברי  12פי הוראות סעיף  הדירה(, על -מילוי תפקידי כחבר הכנסת )להלן 
 ;2001-הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א

 מקום מגורי הקבוע הוא ... ואמשיך להתגורר בו גם בתקופת השכירות; (2)
 (, ולא תשמש לכל מטרה אחרת; 1הדירה תשמש למגוריי כאמור בפסקה ) (3)
ת אם אחדל לכהן חוזה השכירות כולל הוראה בדבר אפשרות הפסקת השכירו (4)

 בתפקידי.
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 תוספת שלישית
 )א((19)סעיף 

 הצהרה
 

אני, חבר הכנסת... מצהיר בזה כי רכב מספר... אשר נמצא ברשותי, משמש אותי לצורך 
 מלוי תפקידי כחבר הכנסת ואני משלם את מלוא הוצאות החזקתו.
 הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת תשלום הוצאות רכב. 

 
____________________    __________________ 

  חבר הכנסת              תאריך   
 
 
 

     )התשע"ו(
 תוספת רביעית

 )ב((19)סעיף 
 

 הצהרה
 

אני, חבר הכנסת ... מצהיר בזה כי רכב מספר... הועמד לרשותי על ידי... בהתאם להוראות 
 .1951-התשי"אא)ד( לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, 13סעיף 

 הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת תשלום הוצאות רכב. 
 

____________________    __________________ 
  חבר הכנסת              תאריך   

 
 
 

 1תוספת רביעית 
 )ג((21)סעיף 

 
 הצהרה

 
רפים, אני, חבר הכנסת... מצהיר בזאת כי התשלום בעבור חניה, בהתאם לאישורים המצו

 נעשה לצורך מילוי תפקידי כחבר הכנסת ולגבי הרכב שהעמידה לרשותי הכנסת. 
 

 הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור חניה במילוי התפקיד.
 

____________________    __________________ 
  חבר הכנסת              תאריך   
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 התשע"ו( (,2) )התשס"ט
 חמישיתתוספת 

 )ב((31)סעיף 
 

 הצהרה
 

 אני, חבר הכנסת... מצהיר בזה כדלקמן:
 
בכוונתי לשכור משרד שישמש אותי כלשכה פרלמנטרית / כמשרד או כחדר ישיבות  (1)

המשרד(, על פי  -פעמי )מחק את המיותר( בכתובת ... )להלן -לשימוש זמני או חד
 -שלומים(, התשס"א הוראות פרק ה' להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ות

2001; 
 

 ;משרדהאמור  במקום דין לנהל פי על היתרקיים  (2)
 

, דוד, אח, הורה, ילד, זוג בןי, דהיינו משפחת בן לא יינתנו לי על ידי משרדה רותייש (3)
 ;מאלה אחד כל עובד של או שותף ,זוג בן, וכן דוד בן
 

מש מטה המפלגה או לצורך י, ולא ישמפלגת ידי על ילרשות הועמד לא המשרד (4)
 ;פעילות המפלגה

 
 שבו אני מכהן; גוף ידי על ילרשות הועמדלא  המשרד (5)

 
 ;מקובליםו סבירים הם השכירות דמילפי מיטב ידיעתי,  (6)

 
כלשהי  הנאה טובת לקבלת או ענינים לניגוד חשש לעורר כדי אין בשכירות כאמור (7)

 .ידי על
 

 
 הכנסת לשם אישור חוזה השכירות של הצהרה זו ניתנת לחשבות 

 פעמי -הלשכה הפרלמנטרית / המשרד או חדר הישיבות לשימוש זמני או חד
 )מחק את המיותר(

 
 
 

____________________    __________________ 
  חבר הכנסת              תאריך   
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)התשס"ד  
(2 ,)

התשס"ה, 
התשע"ד, 
התשע"ו, 
 התשע"ח(

 

 תוספת שישית
 )ג((27)סעיף 

 

 ספרות מקצועית ופרסומים, עיתונים וכתבי עת .1
 מינויים למערכות מידע .2
 לימודי שפה .3
 משלוח דברי דואר .4
 שירותי דפוס .5
 דמי מינוי לספק אינטרנט .6
כיבוד קל ושתייה קלה בלשכה בכנסת, בלשכה הפרלמנטרית או מחוצה להן;  .7

 שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלןהתשלום יבוצע לפי הצהרה 
דמי רישום והוצאות מלון של חבר הכנסת לצורך כנס מקצועי או כנס הקשור  .8

 בעבודתו הפרלמנטרית 
 זימונית לחבר הכנסת וליועציו הפרלמנטריים .9

מכשיר טלפון סלולרי אחד לשימושו של כל יועץ פרלמנטרי, והוצאות האחזקה  .10
 (1י)א()40יועץ שניצל את כל התקציב לפי סעיף  והשימוש בו עבור

מפגשי הסברה ומסיבות עיתונאים המתייחסים בעיקרם לעבודתו הפרלמנטרית  . 11
 והציבורית של חבר הכנסת

כר, החזר הוצאות ותשלומים אחרים ליועץ שיעסיק חבר הכנסת למשך תקופת ש .12
על המפורט  וד שלא יעלחפיפה שלא תעלה על חודש עם יועצו הפרלמנטרי, ובלב

לא יחולו על היועץ האמור בתקופת החפיפה;  1י; הוראות פרק ה40-ט ו40בסעיפים 
 ו.50ה או 50פרט זה לא יחול לעניין נהג המועסק על ידי חבר הכנסת לפי סעיף 

( וכן מכשיר טלפון 4)א()1הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי האמור בסעיף  .13
לשימושו של חבר הכנסת והוצאות האחזקה והשימוש בו; סלולרי אחד נוסף 

התשלום עבור הטלפון הסלולרי הנוסף יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר הכנסת, 
 בהתאם לטופס שלהלן;

 מכשיר טלפון נייח אחד לדירתו של חבר הכנסת לפי קביעת חשב הכנסת. .14
 
 

 הצהרה לעניין כיבוד קל 
 לתוספת השישית( 7)לפי פרט 

 
ני, חבר הכנסת... מצהיר בזה כי הוצאות כיבוד קל ושתייה קלה בסך... שקלים א 

חדשים, בהתאם לאישורים המצורפים, נעשו לשם מילוי תפקידי כחבר הכנסת. 
הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור רכישת כיבוד 

 קל.
       ___________    __________ 

  חבר הכנסת                  יךתאר             
 

 הצהרה לעניין טלפון סלולרי  
 לתוספת השישית( 13)לפי פרט 

 
אני, חבר הכנסת... מצהיר בזה כי טלפון סלולרי שמספרו ... נמצא בשימושי לשם  

 מילוי תפקידי כחבר הכנסת. 
הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות אחזקה ושימוש 

 ן סלולרי זה. בטלפו
      ___________    __________ 

  חבר הכנסת                  תאריך             
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(, 2)התשס"ד )
(, 2)התשס"ט )

 התשע"ו(

 תוספת שביעית
 )א((32)סעיף 

 
 ריהוט משרדי .1
 צורכי משרד .2
 טלוויזיה .3
 מקרר משרדי, טוסטר, מיקרוגל .4
 ]נמחק[ .5
 ביםמחש .6
 מדפסת .7
 פקסימיליה .8
 טלפונים .9

 מכונת צילום .10
 מגרסת נייר .11
 טייפ מנהלים .12
 
 
 
 
 חבר הכנסת יוסי כץ          ח' בסיון התשס"א    

 יושב ראש ועדת הכנסת                                 (                  2001במאי  30)     
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 שניתן לרכוש מהתקציב השנתיפריטים ושירותים נוספים 
נוסף על האמור בתוספת השישית ובתוספת השביעית להחלטת שכר חברי הכנסת 

 )הענקות ותשלומים(
 

 )ג( להחלטה27כפי שקבע חשב הכנסת באישור הוועדה הציבורית לפי סעיף 
 

יועץ מקצועי בעל התמחות בתחומים הקשורים למילוי תפקידו של חבר הכנסת,  .1
כלכלי, יועץ משפטי, יועץ תקשורת או אחר, ובלבד שיוצג בפני חשב כגון יועץ 

הכנסת הסכם שבו יובהר בין היתר כי לא מתקיימים בין חבר הכנסת לבין היועץ 
יחסי עבודה. לא יאושר יועץ לסיוע בעניינים שבהם עוסקים באופן רגיל ושוטף 

 היועצים הפרלמנטריים.
 

בהליכים משפטיים בנושאים ציבוריים אגרת בית משפט ושכר טרחת עו"ד,  .2
 הקשורים למילוי תפקידו של חבר הכנסת.

 
 גלישה באינטרנט במשרדו של חבר הכנסת, לרבות קו טלפון לצורך זה. .3

 
ובלבד שאין  -בנייה ואחזקה של אתר אינטרנט )אם האתר קשור לאתר המפלגה  .4

החברתיות, והכול  בכך משום מימון עקיף למפלגה( וניהול חשבונות ברשתות
בקשר לפעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת, לרבות תוכן כגון סרטונים 
ותמונות לשימוש באתר האינטרנט וברשתות החברתיות, וכן קמפיינים 

 ממומנים. 
 

החבילה  -שידורי טלוויזיה בכבלים או בלווין בביתו או במשרדו של חבר הכנסת  .5
 הבסיסית בלבד.

 
סת והקשור לפעילותו כנאו למנחה בכנס שעורך חבר ה תשלום למרצה .6

הפרלמנטרית )לא כנס המאורגן על ידי המפלגה(, לרבות תשלום בעד הסעת 
 משתתפים לכנס, ובלבד שהכנס נערך במשכן הכנסת.

 
כרטיס טיסה לאילת עבור חבר הכנסת ויועץ פרלמנטרי אחד המתלווה אליו   .7

 במוצאי או שבתבערב הכנסת, למעט בקשר לפעילות הפרלמנטרית של חבר 
 .שבת

 
 שירותי אבטחה ללשכה הפרלמנטרית. .8

 
 סקר הקשור באופן הדוק לפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת. .9

 
 ]נמחק[  .10

 
 ]נמחק[  .11

 
 קליטור עם פרטי חברי המפלגה.ת .12

 
 מכונת קפה למשרדו של חבר הכנסת. .13

 
של  כיועצופרלמנטרי, הקשורים לעבודתו  יועץקצועיים למימון עבור קורסים מ .14

הכנסת, אם החליט חבר הכנסת על  ל ידיחבר הכנסת ואשר מאורגנים ע
 .קורס אנגלית, תקשורת, ממשל( -בקורס כאמור )למשל  יועצוהשתתפותו של 

 
)חה"כ רשאי להשלים מכיסו רכישה אינטש  50ויזיה דק בגודל של עד ומסך טל .15

 .יזיה גדולה יותר(וושל טל
 

 ]נמחק[  .16
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 ]נמחק[  .17
 

מונית לנתב"ג וחזרה, או חניה בנתב"ג, ובלבד שחבר הכנסת טס לחו"ל בנסיעה  .18
 הקשורה למילוי התפקיד.

 
 , בעניין הקשור למילוי התפקיד. DVDהמרת קלטות וידאו ותקליטור  .19

 
 מצלמה ואביזרים נלווים לשימוש במצלמה. .20

 
 , לרבות התקנתה.כספת .21

 
מתנה שחבר הכנסת מעניק במסגרת תפקידו בנסיעתו לחו"ל, או למשלחת  .22

מחו"ל שהגיעה לארץ, ובלבד שמדובר במתנה צנועה שנרכשה מהמתנות 
 המוצעות במחסן הכנסת. 

 
 כנסתמשכן הב עימו שנערך במפגש תפקידו במסגרת מעניק הכנסת שחבר מתנה .23

 מהמתנות שנרכשה צנועה במתנה שמדובר ובלבד, טריתהפרלמנ בלשכה או
 (.נייד החסן, סיכה, עט)כגון  הכנסת במחסן המוצעות

 
 צילומי תדמית, לרבות איפור לצורכי הצילום. .24

 
 אוזניות המיועדות לשימוש בטלפון נייד, לרבות אלחוטיות. .25

 
 ור.מערכת ממוחשבת לניהול פעילות חבר הכנסת לקשר עם הציב .26

 
 חבילת מסרונים מחברה להפצת מסרונים. .27

 
 

הבהרות חשב הכנסת, באישור הוועדה הציבורית, לפריטים והשירותים הנרכשים 
 מהתקציב השנתי

 
חבר הכנסת המבקש לממן מהתקציב השנתי רכישות ספרות, שירותי דפוס,  .1

 התשלום.סקרים וכד' יפרט בפני חשב הכנסת את מהות הפריטים שעבורם מבוקש 
 

בתוספת  1תשלום עבור ספרות מקצועית ופרסומים, עיתונים וכתבי עת )פריט  .2
יינתן רק עבור פריטים הקשורים באופן ישיר לפעילותו הפרלמנטרית  -השישית( 

 של חבר הכנסת.
 

מובהר כי אין לממן ארוחות, וכי  -לתוספת השישית(  7מימון עבור כיבוד קל )פריט  .3
 ד עבור אירוח הקשור לפעילות הפרלמנטרית.הכוונה לכיבו

 
תשלום עבור הוצאות לינה של חבר הכנסת לצורך כנס מקצועי או כנס הקשור  .4

יינתן רק עבור לינה במקום  -לתוספת השישית(  8בעבודתו הפרלמנטרית )פריט 
 ק"מ מביתו של חבר הכנסת. 150-המרוחק יותר מ

 
 ]נמחק[  .5

 

תותר רכישה של פריט אחד בלבד, שיוצב  -בתוספת השביעית(  3טלוויזיה )פריט  .6
 בכנסת או בלשכה הפרלמנטרית. -במשרדו של חבר הכנסת 

 
תותר  -לתוספת השביעית(  8-ו 7, 6מחשבים, מדפסת וציוד נלווה, פקס )פריטים  .7

 רכישה של ארבעה פריטים בלבד )בין אם מחשב נייח ובין אם נייד(.
 

 ]נמחק[  .8
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 (. Duty-Free-לא תותר רכישת מוצרים בחו"ל )אך תותר רכישת מוצרים ב .9
 

הבהרה כללית לעניין רכישות לפני סיום הכהונה: ככלל, מצאת הכנסת לפגרת  .10
בחירות, או בתקופה שלפני סיום כהונתו של חבר הכנסת, לא יותרו רכישות 

ר שימוש בתקציב מהתקציב השנתי. חשב הכנסת, באישור הוועדה הציבורית, יתי
 השנתי לצורך הפעילות המיידית והשוטפת של חבר הכנסת בלבד.

 
 ]נמחק[  .11

 

 לא תותר העסקת עובדים מהתקציב השנתי. .12
 

 .mp3לא יותרו רכישות הפריטים הבאים: מתנות, מקרן, נגן  .13
 

 לא יותר מימון לצורך הדפסה ופרסום של מודעות אבל. .14
 

ים שניתן לפרסם עליהם את פרטי ההתקשרות עם חברי הכנסת ויש לעניין פריט .15
רכישתם מותרת ובלבד שעלותם צנועה על מנת  -להם שימוש נוסף )כגון: לוח שנה( 

 שלא ייחשבו מתנה בעלת ערך כספי.
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 החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(
 2002131-)הוראת שעה(, התשס"ב

 
 11, לפי סעיף 1949-לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט 12-ו 5בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

לחוק  16ולפי סעיף  1951-לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א
 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1994-הכנסת, התשנ"ד

 
הוראת 

 שעה

על אף האמור בהחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(,  .1

 2002ההחלטה העיקרית(, יחולו בשנת  -)להלן  2001132-התשס"א
 הוראות אלה:

  

מסך כל ההענקות והתשלומים המגיעים לחבר הכנסת לפי  (1)  

ההחלטה העיקרית ולפי כל החלטה אחרת של ועדת הכנסת, 
שקלים חדשים, בתחומים לפי  24,000יופחת סכום שנתי של 

 ההפחתה(;-בחירתו של חבר הכנסת )להלן
  

ימסור הודעה לחברי הכנסת ובה פירוט שווים חשב הכנסת  (2)  

הכספי של סוגי ההענקות והתשלומים שלגביהם יחולו הוראות 
 (;1פסקה )

 

(, יעביר 2ימים מיום קבלת ההודעה כאמור בפסקה ) 30בתוך  (3)  

חבר הכנסת לחשב הכנסת פירוט של התחומים והסכומים 
עביר תכנית ההפחתה(; לא ה-שלגביהם תחול ההפחתה )להלן

חבר הכנסת את תכנית ההפחתה במועד כאמור, יופחת סכום 
 ההפחתה מתקציבו השנתי לפי פרק ה' להחלטה העיקרית; 

 

רשאי חבר הכנסת לשנות את  2002במהלך חודש אוקטובר  (4)  

תכנית ההפחתה, בהודעה לחשב הכנסת; שינוי כאמור לא 
 ייעשה אלא פעם אחת בלבד.

 
הענקות והתשלומים המגיעים לשר או לסגן שר לפי מסך כל ה (5)  )התשס"ב(

ההחלטה העיקרית ולפי כל החלטה אחרת של ועדת הכנסת, 
שקלים חדשים, בתחומים לפי  5,100יופחת סכום שנתי של 

( עד 2בחירתו של השר או סגן השר, ויחולו הוראות פסקאות )
 (, בשינויים המחויבים.4)

 
שמירת 

 דינים

כדי לשנות משאר התנאים הקבועים בהחלטה  1אין באמור בסעיף  .2

 העיקרית.

 
 

 יוסי כץ י"ט בכסלו התשס"ב  

 יושב ראש ועדת הכנסת (2001בדצמבר  4)   

 

                                                           
 . 582; 465ק"ת התשס"ב, עמ'  131
 .1033ועמ'  916ק"ת התשס"א, עמ'  132
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 החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(
 2005133-)הוראת שעה(, התשס"ה

 
 ור:, מחליטה ועדת הכנסת לאמ1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 55בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 
הוראת 

 שעה
להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות  1על אף האמור בפרק ה .1

החלטה העיקרית(, בתקופה  -)להלן  2001134-ותשלומים(, התשס"א
( עד יום ל' בכסלו 2005במרס  1שמיום כ' באדר א' התשס"ה )

 (, יחולו הוראות אלה:2005בדצמבר  31התשס"ו )
 

ט)ה( 40כאמור בסעיף שכרו הקובע של עוזר פרלמנטרי  (1)  
להחלטה העיקרית, יהיה השכר ששולם ערב תחילתו של פרק 

)א( להחלטת שכר 3להחלטה העיקרית, כאמור בסעיף  1ה
(, 2חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 

יום התחילה(, בתוספת מחצית  -)להלן  2005135-התשס"ה
ט 40ההפרש שבין השכר האמור לבין השכר לפי הוראות סעיף 

להחלטה העיקרית; הוראה זו תחול גם על עוזר פרלמנטרי 
 שהחל בעבודתו אחרי יום התחילה;

 

 -( להחלטה העיקרית, יראו כאילו 2י)א()40בסעיף  (2)  

 

שקלים חדשים"  1,650בפסקת משנה )א(, במקום " )א(   
 שקלים חדשים"; 1,350נאמר "

 

חדשים"  שקלים 1,100בפסקת משנה )ב(, במקום " )ב(   

 שקלים חדשים". 800נאמר "
 

 
 

 תשס"הה 'אדר בבה' 
 (2005במרס  16)

 און-ני ברור
 ושב ראש ועדת הכנסתי

                                                           
 (.29.3.2005)פורסם ביום י"ח באדר ב' התשס"ה ) 006ק"ת התשס"ה, עמ'  133
 .452; התשס"ה, עמ' 916ק"ת התשס"א, עמ'  134
 .452ק"ת התשס"ה, עמ'  135
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 2020136-"ףהודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התש

 
 2001137-להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א 51בהתאם לסעיף 

הודעה על עדכון סכומים עקב עליית מדד המחירים ההחלטה(, מתפרסמת בזה  -)להלן 
 הם כלהלן: (2020בינואר  1)ד' בטבת התש"ף ומיום לצרכן, 

 
סכום בשקלים  נושא סעיף בהחלטה

 חדשים
 3,355 שכר דירה 12
 107 כלכלה )א(14
 2,713 כלכלה ליושב ראש הכנסת )ב(14
 107 כלכלה לממלא מקום יושב ראש הכנסת )ג(14
 1,497 צאות נסיעההו )א(20
 95,394 תקציב שנתי )א(27
 10,181 תוספת לתקציב השנתי לחבר כנסת חדש )ד(27
 54,264 תקציב שנתי לשר וסגן שר 29
 5,131 תקציב שנתי לשר שאינו חבר הכנסת 29
 5,520 העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית )ב(34
 12,217 צבירת תקציב 38
 22,398 דשצבירת תקציב לחבר כנסת ח 38
 2,463 הוצאה מהתקציב השנתי (1)ה()39
 2,133 ביגוד ליועץ פרלמנטרי (5י)א()40
 27,605 לראש האופוזיציה חכיבוד ואירו 49
 4,113 לימודי שפה א50
 931 בדיקה רפואית ד50

 
 
  (2020ינואר ב 7)"ף התש תבטב 'י

 (2000325-)חמכ
 

___________ 
 חיים אבידור
 חשב הכנסת

 
 
 
 

 2016, 2015לא פורסמה הודעה כזו שכן בשנים  2021-ו 2017 ,2016* בשנים 
 המדד לא עלה 2020-ו

                                                           
; התשע"ד, 642; התשע"ג, עמ' 724; התשע"ב, עמ' 510ועמ'  509; התשע"א, עמ' 916ק"ת התשס"א, עמ'  136

 .422; התש"ף, עמ' 1916; התשע"ט, עמ' 912שע"ח, עמ' ; הת716; התשע"ה, עמ' 546עמ' 
 .912; התשע"ח, עמ' 916ק"ת התשס"א, עמ'  137
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 החלטות הוועדה לבדיקת חוזי שכירות ללשכה פרלמנטרית

 2001-לפי החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א
 

 01/09החלטה מס' 
 2009מאי ב 13 - תשס"טהאייר ב מיום י"ט

 
 -)להלן  2001-להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א 31ף לפי סעי

ההחלטה(, רשאי כל חבר כנסת לשכור לשכה פרלמנטרית לצורך מילוי תפקידו כנבחר 
 ציבור.

הלשכה באה לשרת את חבר הכנסת בפעילותו הציבורית, ולא נועדה לשימוש אדם או גוף 
ות המפלגה וסניפיה ממומנים על ידי התקציב אחר, לרבות מפלגתו של חבר הכנסת. פעיל

, ואין ליצור ערבוב בין תקציב 1973-המשולם לסיעה לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג
הסיעה לבין התקציב השנתי העומד לרשות חברי הכנסת לצורך מילוי תפקידם וקשר עם 

 הציבור.
שרד הועמד לרשותו ( להחלטה, לא ניתן לאשר חוזה שכירות אם המ3)ד()31בהתאם לסעיף 

של חבר הכנסת על ידי מפלגתו, וחבר הכנסת שלו משרד בסניף המפלגה לא יהיה זכאי 
 לתקציב העומד לרשות חבר הכנסת השוכר לשכה פרלמנטרית.

 
לאור בקשות שהועברו לוועדה, לאשר לחבר הכנסת לשכור לשכה פרלמנטרית בצמוד 

 רות כלהלן:למשרדי המפלגה, קבעה הוועדה לבדיקת חוזי השכי
חבר הכנסת רשאי לשכור לשכה פרלמנטרית בצמוד למשרדי מפלגתו לצורך מילוי  .1

תפקידו ופעילותו הציבורית. במקרה כאמור, תהיה לחבר הכנסת לשכה נפרדת 
אשר תישא שלט עם שמו. יובהר כי לשכתו של חבר הכנסת, הממומנת על ידי 

 )ב( להחלטה.36בסעיף  הכנסת, לא תשמש כמשרד או כסניף של המפלגה, כאמור
חבר הכנסת אינו רשאי לשכור לשכה פרלמנטרית בנכס השייך למפלגתו או להיות  .2

שוכר משנה של המפלגה בנכס שהיא שוכרת. בכל מקרה, דמי השכירות עבור 
 לשכתו של חבר הכנסת ישולמו על ידי הכנסת למשכיר ולא למפלגה.

פלגתו יעביר לוועדה לבדיקת חבר הכנסת המעוניין לשכור לשכה בצמוד למשרדי מ .3
 חוזים, לצד טיוטת חוזה השכירות שלו, את חוזה השכירות של המפלגה במקום.

חבר הכנסת רשאי לעשות שימוש משותף בשירותי המשרד עם המפלגה, אולם  .4
יובהר כי ציוד שרוכש חבר הכנסת מתקציב הקשר עם הציבור ישמש את לשכתו 

 בלבד ולא את המפלגה.
 

 נהל הכללידן לנדאו, המ
 יו"ר הוועדה לבדיקת חוזים

 
 

 02/09החלטה מס' 
 2009מאי ב 13 - תשס"טהאייר ב מיום י"ט

 
 -)להלן  2001-בהתאם להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א

ההחלטה(, רשאי חבר הכנסת לבחור את הלשכה הפרלמנטרית שתשמש אותו בפעילותו 
 הציבורית, לפי צרכיו.

קשות שהוגשו לחשבות הכנסת לממן מהתקציב השנתי העומד לרשותו של חבר לאור ב
הכנסת להוצאות הכרוכות במילוי תפקידו וקשר עם הציבור, כאמור בפרק ה' להחלטה, 
שיפוצים ושיפורים בלשכות המושכרות, מבהירה הוועדה לבדיקת חוזי השכירות, כי על 

לשימוש. לא יאושר שימוש בתקציב  חבר הכנסת לשכור לשכה הנמצאת במצב תקין וראוי
השנתי לצורך שיפוצים ושיפורים בלשכה המושכרת )כגון החלפת שטיחים וריצוף, התקנת 

 מזגן, התקנת סורגים ותריסים וכד'(.
 

 דן לנדאו, המנהל הכללי
 יו"ר הוועדה לבדיקת חוזים
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 החלטת ועדת האתיקה
 עסק פעילבעניין שכירת לשכה פרלמנטרית בתוך גוף ציבורי או 

 11.6.13 -מיום ג' בתמוז התשע"ג  1/19החלטה מס' 
 
 

ועדת האתיקה קיימה דיון בשאלת האפשרות של חברי הכנסת לשכור משרד שישמש 
אותם כלשכה פרלמנטרית, במסגרת זכאותם לכך לפי החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות 

י פעיל )כגון עמותה , אשר ימוקם בתוך משרדיו של גוף ציבור2001-ותשלומים(, התשס"א
 או ארגון ציבורי(, או בעסק פעיל )כגון משרד עו"ד, חברת השקעות, משרד פרסום וכד'(.

 
הוועדה החליטה כי אין לאפשר זאת, שכן בקיום לשכה פרלמנטרית, המחייבת מטבעה 
פעילות ונוכחות של חבר הכנסת, בתוך משרדיו של גוף כאמור, יש חשש של ממש לניגוד 

למראית עין של קשר שמעבר ליחסי שכירות בין חבר הכנסת לבין הגוף עניינים ו
שבמשרדיו הוא יושב. זאת ועוד, היות והכללים מחייבים שילוט ופרסום של מיקומה של 
הלשכה, פעילות כאמור של חבר כנסת בתוך משרדיו של גוף פעיל, עסקי או ציבורי, עלולה 

ו גוף ואף טמונה בכך טובת הנאה לאותו ליצור מצג כאילו חבר הכנסת נותן חסות לאות
 גוף כלפי לקוחותיו והבאים בשעריו.

 
יצוין כי ביחס לשכירת לשכה פרלמנטרית במשרד עו"ד מתעורר ספק האם הדבר עולה 
בקנה אחד עם כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין האוסרים על כל חלק ממשרד עורכי 

 . דין לשמש לכל מטרה זולת עבודתו של עורך דין
 

( להחלטת שכר חברי הכנסת 6)ד()31עמדה זו אף עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 
)הענקות ותשלומים(, שלפיהן חל איסור על שכירת לשכה פרלמנטרית אם יש בניהולה 

 "כדי לעורר חשש לניגוד עניינים". 
 

 יודגש כי אין מניעה לשכור משרד מגוף ציבורי או עסקי, אשר כבעל נכס משכיר משרד
 שלא מתקיימת בו פעילות.

 
לאור העובדה שישנם חברי כנסת שלשכתם כבר ממוקמת במשרד פעיל כאמור, החליטה 
ועדת האתיקה לקבוע תקופת מעבר, כך שחברי כנסת אלה בלבד יוכלו להמשיך לשכור את 

. אחרי תאריך זה לא תתאפשר גם לאלה שכירת לשכה 2013בדצמבר  31הלשכה עד ליום 
 באופן האמור.

 
 ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.
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 סעיפים רלוונטיים מתוך החלטת ועדת האתיקה בעניין
 138השתתפות חברי הכנסת בכנסים הנערכים בישראל

 
חבר הכנסת רשאי להיענות להזמנה להרצות או להשתתף בכנס, באירוע או בפעילות  )א(

חבר הכנסת לא ירצה  כנס( באירגון גוף ציבורי; –ציבורית אחרת שנערכים בישראל )להלן 
בכנס, באירוע או בפעילות אחרת שמארגן גורם עסקי, לא ישתתף בהם ולא ייתן להם 
חסות, לרבות בדרך של פרסום; לעניין זה לא יראו מוסד אקדמי, גוף תקשורת 

 והתאחדויות של בעלי מקצוע כגורם עסקי, אף אם הם פועלים למטרות רווח.
 

יקבל כל תשלום מהגורם המזמין או מגורם אחר עבור  חבר הכנסת המשתתף בכנס לא )ב(
השתתפותו, ואולם אם הוא משתתף כמרצה או כדובר הוא רשאי לקבל עבור כך מימון 
הוצאות של ארוחות, לינה של לילה אחד בלבד, ונסיעות לרבות טיסה בישראל, והכול רק 

 או בסמוך לכך. מאת גוף ציבורי ורק עבור הימים שבהם הוא משתתף בפעילות ציבורית
 

, 2001-יוזכר כי בהתאם להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א (1) )ו(
חבר הכנסת רשאי לעשות שימוש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית גם לשם 
מימון השתתפות בכנס הקשור בעבודתו הפרלמנטרית, ובמקרים מסוימים גם עבור 

ל בתנאים שנקבעו לפי אותה החלטה; ואולם לעניין צירוף יועץ פרלמנטרי אחד, הכו
מימון לינה מהתקציב השנתי, ניתן יהיה לקבל מימון רק עבור לילה אחד, ובלבד 

 שחבר הכנסת לא קיבל מימון עבור לילה סמוך מגורם אחר. 
 

יודגש כי השימוש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית ייעשה רק לגבי כנס ציבורי  (2) 
יף קטן )א(, וכי בדומה לכל הוצאה מהתקציב השנתי, על חבר הכנסת כאמור בסע

לקבל את אישורו של חשב הכנסת מראש ולפעול בהתאם לכללים הקבועים בהחלטה 
 (.1האמורה בפסקה )

 
התלווה לחבר הכנסת בן משפחה או קרוב אחר, יהיו כל הוצאותיו של האדם הנלווה,  )ז(

וארוחות, על חשבון חבר הכנסת ולא על חשבון  לרבות הוצאות לינה, טיסה, נסיעות
 הכנסת, התקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית, הגורם המזמין או הגורם המממן.

 
קיבל חבר הכנסת מימון מגוף ציבורי בקשר להשתתפותו בכנס, יהיה רשאי לקבל מימון  )ח(

 דומה עבור יועץ פרלמנטרי לפי הוראות אלה: 
 

ימון הוצאות עבור טיסה לאילת, רשאי לקבל מהגורם חבר הכנסת המקבל מ (1) 
הציבורי המזמין או המממן את נסיעתו מימון דומה עבור אחד מיועציו 

 הפרלמנטריים;
  

חבר הכנסת המקבל מימון הוצאות עבור לינה באילת, רשאי לקבל מהגורם הציבורי  (2) 
ובלבד למנטריים, המזמין או המממן את הלינה מימון דומה עבור אחד מיועציו הפר

; ואולם, לא יאושר מימון עבור לינה שקיבל לכך אישור מראש של ועדת האתיקה
באילת של יועץ פרלמנטרי בשבת או חג )לרבות ערב שבת או חג או מוצאי שבת או 

 חג(.
 

אין באישור ועדת האתיקה לפי החלטה זו או באישור חשב הכנסת לקבלת מימון  )ט(
פרלמנטרית, כדי לחייב את הכנסת בתשלומים הקשורים  מהתקציב השנתי לפעילות

להשתתפות בכנס של חבר הכנסת או של יועץ פרלמנטרי, או כדי לקבוע, במקרה של מימון 
בידי מפלגה, כי מדובר בהוצאה שמפלגה רשאית להוציא בהתאם לחוק מימון מפלגות, 

 .1973-התשל"ג
 

                                                           
 . 1.12.2020מיום  3/23החלטה מס'  138
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 139אר פטור מתשלוםהחלטות ועדת האתיקה של הכנסת בענין משלוח דו
 
 
 (1985באוקטובר  22 -)מיום ז' בחשון התשמ"ו 

 
לכללי האתיקה של חברי  25-ו 24ועדת האתיקה של הכנסת, מכוח סמכותה לפי סעיפים 

הכנסת, קובעת בזה את הכללים הבאים בענין משלוח מכתבים פטורים מתשלום מבנין 
זכויותיהם וחובותיהם, )ד( לחוק חסינות חברי הכנסת, 11הכנסת, בהתאם לסעיף 

 :1951-התשי"א
זכותו של חבר הכנסת לשלוח דואר רגיל מבנין הכנסת, מכתבים הפטורים מתשלום, באה 

הכנסת. זכות זו לא נועדה לשמש -על מנת לאפשר לו למלא ביעילות את תפקידו כחבר
ת כהטבה אישית ואף לא נועדה לשמש את מפלגתו של חבר הכנסת )הזכאית למימון מפלגו

לצורך מימון הוצאותיה השוטפות(. לפיכך, השימוש הראוי בזכות זו הוא במקרים 
הבאים: מכתבי תשובה לפניות הציבור; מכתבי פניה לאישים ומוסדות בקשר לעניינים 
שחבר הכנסת מטפל בהם אישית כחבר הכנסת; משלוח מאמרים, רשימות ותגובות 

משלוח כל מכתב אחר בקשר לפעילותו  הקשורים בפעילותו הציבורית של חבר הכנסת וכן
 כחבר הכנסת.

 
 

 (1997ביוני  17 -)מיום י"ב בסיון התשנ"ז 
 

( בענין משלוח מכתבים 1985באוקטובר  22בהמשך להחלטה מיום ז' בחשון התשמ"ז )
 הפטורים מתשלום, מבקשת ועדת האתיקה להבהיר כי:

 
רים מתשלום, לעודד חבר הכנסת רשאי, במסגרת מיכסתו למכתבים פטו )א( .1

תמיכה בגוף ציבורי שעם פעולותיו הוא מזדהה. עם זה אין הוא רשאי להפיץ 
 את פניותיו של אותו גוף.

חבר הכנסת אשר נואם בכנס של גוף ציבורי, רשאי לצרף להזמנתו שלו, גם את  )ב( 
 הודעת אותו גוף בדבר נאומו בכנס האמור. 

 
, במסגרת מיכסתו למכתבים הפטורים חבר הכנסת אינו רשאי לשלוח )א( .2

מתשלום, הזמנות מטעם מפלגתו לכנס בו הוא נואם. חבר הכנסת רשאי לצרף 
 להזמנה מטעמו ובשמו, גם את הודעת מפלגתו בדבר נאומו בכנס האמור. 

הקפדה על הנחייה זו, תמנע מקרים של שימוש לא נאות בזכותו לשלוח דואר  )ב( 
לא ידיעתו של חבר הכנסת שבשמו משלח דואר פטור מתשלום, לעיתים אף ל

 זה.
 

חבר הכנסת אינו רשאי להעביר ממכסת מכתביו הפטורים מתשלום לחבר כנסת  .3
 אחר.

 
 (1999בדצמבר  28 -)מיום י"ט בטבת התש"ס  

 
( ומיום י"ב בסיון 1985באוקטובר  22בהמשך להחלטות הועדה מיום ז' בחשון התשמ"ז )

 (, מחליטה הועדה כי:1997ביוני  17התשנ"ז )
 
חבר הכנסת אינו רשאי לשלוח, במסגרת מיכסתו למכתבים פטורים מתשלום,  .1

 עתונים או בטאונים של מפלגתו, סיעתו או גוף כלשהו.
 

חבר הכנסת רשאי לשלוח, במצורף למכתב שהוא משגר, מאמר או רשימה שפרסם  .2
 .בעתון או בטאון, אך לא את העתון או הבטאון כולו

                                                           
 .2001-להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א 3החלטה זו רלוונטית לסעיף  139
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 שירותים רפואיים
 

 
 1973140-החלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שרותים רפואיים(, התשל"ג

 
 

, מחליטה ועדת 1949141-הכנסת, התש"ט-( לחוק שכר חברי4)5בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 הכנסת לאמור:

 
 

תשלום בעד 
אשפוז 

ושירות 
 רפואי

 )התשל"ה(

פי אישור יחידה -על -הכנסת שהוא חבר קופת חולים זכאי -חבר )א( .1
לכיסוי הוצאות אשפוז  -רפואית ששר הבריאות הסמיך לכך 

ושירות רפואי וסיעודי שהוצאו לו או לבן משפחתו למעט ריפוי 
שיניים, בנוסף על אלה הניתנים על פי תקנון קופת החולים שבה 

  .6עד  3הוא חבר, כמפורט בסעיפים 
 

 -בהחלטה זו  )ב(  
 

 .1973142-כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל"ג -"קופת חולים"    
 

הכנסת, ילדו לרבות ילד חורג -בן זוגו של חבר -"בן משפחה"    
וילד מאומץ, ונכדו שפרנסתו עליו, אם לא מלאו להם עשרים 
שנה, או אף שמלאו להם עשרים שנה, אך עקב ליקוי גופני או 

 שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם כדי מחייתם.
 

פי תערי
 תשלום

עד  3התעריפים שלפיהם ישולם בעד השירותים המפורטים בסעיפים  .2
 יהיו התעריפים המפורטים בהנחיות משרד הבריאות. 6
 

תשלום 
להשלמת 

 זכויות

פי תקנון קופת חולים שבה הוא -הכנסת, על-הוגבלה זכות חבר )א( .3
חבר, בהגבלה כלשהי לקבלת שירותים רפואיים, או שלא נתקבל 

ר בקופת חולים פלונית מחמת הגבלה כלשהי, יהא זכאי כחב
לתשלום הוצאות בעד שירותים רפואיים התואמים את 
השירותים המוענקים, לפי תקנון אותה קופת חולים, לחבר 

 שאינו מוגבל.
 

על פי אישור יחידה רפואית ששר הבריאות  -חבר הכנסת זכאי  )ב(  )התשל"ה(
עוד בביתו ובכל מקום אחר, לשירותי ריפוי וסי -הסמיך לכך 

ולאביזרים רפואיים, נוסף על אלה הניתנים על פי תקנון קופת 
 חולים.

 
תשלום 

להשלמת 
 זכויות

חולים שבה -הכנסת על פי תקנון קופת-מוצו זכויות האשפוז של חבר .4
הוא חבר ואין הוא זכאי לימי אשפוז נוספים, יהא זכאי לתשלום 

באותם התנאים שהיה זכאי להם הוצאות אשפוזו בימים נוספים 
 אילולא מוצו זכויותיו כאמור.

 

                                                           
ההחלטה . 992, 370; התשמ"ז, עמ' 749; התשל"ח, עמ' 1249; התשל"ה, עמ' 1826ק"ת התשל"ג, עמ'  140

מכוח  22.12.1986, אולם היא ממשיכה לחול על מי שהיה זכאי לטיפול רפואי ביום 1987בוטלה בשנת 
-א להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל33הוראות סעיף 

הוא כיהן גם כחבר הכנסת ( ו23.12.1986, וכן על מי שכיהן כחבר הכנסת ביום כ"א בכסלו התשמ"ז )1969
 הראשונה.

 .41ס"ח התש"ט, עמ'  141
 .88ס"ח התשל"ג, עמ'  142
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תשלום בעד 
 אשפוז

הכנסת זכאי לתשלום בעד -)ב(, לא יהא חבר3על אף האמור בסעיף  .5
חולים, שאינו ניתן על -שירות טיפולי או סיעודי במסגרת אשפוז בבית

חולים, אלא אם ניתן לכך אישור מראש של מנהל בית -פי תקנון קופת
 הכנסת ושל הרופא המטפל. -חולים שבו אושפז חברה
 

תשלום בעד 
 תרופות

חבר הכנסת זכאי לתשלום הוצאות בעד תרופות שאינן מוחזרות כולן  .6
או חלקן על ידי קופת חולים שבה הוא חבר, אם נרשמו התרופות 

 בהוראה רפואית של רופא.
 

זכויות 
למבוטח 
בחברת 
ביטוח 

 )התשל"ח(
 
 

המבוטח במסגרת ביטוח רפואי, המכסה תשלום בעד  הכנסת,-חבר .7
שירותים רפואיים, בהיקף זהה או דומה לאלה הניתנים על ידי אחת 
מקופות החולים, יראו אותו לצורך החלטה זאת כאילו הוא חבר 

 באחת מקופות החולים.

 וריוןי"ט בתמוז התשל"ג                                                      ארי אנק
 (                                                    יושב ראש ועדת הכנסת1973ביולי  19)           

 
 
 

 התלייה(, -החלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים 
 1986143-התשמ"ו

 
 

 1, וסעיף 1949144-הכנסת, התש"ט-( לחוק שכר חברי4)5בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 
, מחליטה ועדת 1969145-לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט

 הכנסת לאמור:
 

-הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים(, התשל"ג-החלטת שכר חברי .1 התלייה
 מותלית. -החלטת השירותים הרפואיים(  -)להלן  1973146

 
ברשויות  א להחלטת גימלאות לנושאי משרה33לצורך הוראת סעיף  .2 סייג

, יראו את החלטת 1969147-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל
 השירותים הרפואיים כתקפה.

   
 כ"ז בכסלו התשמ"ו

 (1985בדצמבר  10)
 

 מיכה רייסר
 יושב ראש ועדת הכנסת

 

                                                           
 .448ק"ת התשמ"ו, עמ'  143
 .41ס"ח התש"ט, עמ'  144
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  145
 .1826ק"ת התשל"ג, עמ'  146
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  147
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 החלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים( )ביטול(, 
 1987148-התשמ"ז

 
 

, מחליטה ועדת 1949149-( לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט4)5סעיף  בתוקף הסמכות לפי
 הכנסת לאמור:

 
ביטול 

החלטת 
השירותים 
 הרפואיים

 

-החלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים(, התשל"ג .1
 בטלה. -החלטת השירותים הרפואיים(  -)להלן  1973150

ביטול 
החלטת 

 ההתלייה
 

התלייה(,  -)תשלום בעד שירותים רפואיים החלטת שכר חברי הכנסת  .2
 בטלה.  -החלטת ההתלייה(  -)להלן  1986151-התשמ"ו

מי שערב תחילתה של החלטה זו זכאי לטיפול רפואי מכח  )א( .3 סייג
א להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות 33הוראות סעיף 

 2, וסעיף 1969152-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל
תלייה, תחול עליו החלטת השירותים הרפואיים להחלטת הה

 כאילו לא בוטלה. 
 

מי שכיהן כחבר הכנסת ביום קבלתה של החלטה זו, והוא כיהן  )ב(  )התשמ"ז(
גם כחבר הכנסת הראשונה, תחול עליו החלטת השירותים 

 הרפואיים כאילו לא בוטלה.
 
 
 

 כ"א בכסלו התשמ"ז
 (1986בדצמבר  23)

 

 מיכה רייסר
 ראש ועדת הכנסת-יושב

 

                                                           
 . 992, 370ק"ת התשמ"ז, עמ'  148
 .41ס"ח התש"ט, עמ'  149
 .2618ק"ת התשל"ג, עמ'  150
 .448ק"ת התשמ"ו, עמ'  151
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  152
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 החלטת שכר חברי הכנסת 
 2001153-)שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה(, התשס"א

 
 

 -, )להלן 1949154-לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט 12-א ו6בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
ב לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, 1חוק שכר חברי הכנסת(, ולפי סעיף 

 חוק הגמלאות(, מחליטה ועדת הכנסת לאמור: -)להלן  1969155-התשכ"ט
 
 

יסוד: -ב לחוק42למי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף  )א( .1 משכורת 
מי שחברותו בכנסת הושעתה(, תשולם, במשך  -)להלן  156הכנסת

ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית ממשכורתו, וממועד זה 
 ואילך תשולם לו משכורתו המלאה. 

 
על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יעלה בחודש פלוני התשלום  ()ב  

המשתלם על ידי הכנסת למי שחברותו בכנסת הושעתה על 
הסכום שבו עודפת משכורתו המלאה על הכנסותיו מעיסוק נוסף 

 באותו חודש.
 

הענקות 
 ותשלומים

מי שחברותו בכנסת הושעתה לא יהיה זכאי להענקות ותשלומים  .2
לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם  11וח סעיף המשתלמים מכ

לחוק שכר חברי הכנסת,  5, ומכוח סעיף 1951157-וחובותיהם, התשי"א
למעט תשלומים לקרן השתלמות ותשלומים לקופת גמל, שיחושבו 

 .1בהתאם למשכורתו כאמור בסעיף 
 

גמלאות 
מאוצר 
 המדינה

לחוק הגמלאות, לא  1לענין גמלה המשתלמת מאוצר המדינה לפי סעיף  .3
תובא בחשבון התקופה בה הושעה חבר הכנסת, אם הופסקה כהונתו 

יסוד: הכנסת בשל העבירה שבגינה -א)א( לחוק42בכנסת לפי סעיף 
 הושעה.

 
תחולת 

הוראות 
החלות 

בשירות 
 המדינה

 

, דינו 3עד  1לענין משכורת, הענקות, תשלומים וגמלאות לפי סעיפים  .4
 ת הושעתה כדין עובד המדינה שהושעה.של מי שחברותו בכנס

 (.2001ביוני  1תחילתה של החלטה זו ביום י' בסיון התשס"א ) .5 תחילה
 
 
 
 תשס"אה ה' באב

 (2001ביולי  25)
 יוסי כץ

 ראש ועדת הכנסת-יושב
 
 
 

 
 

                                                           
 .1033ק"ת התשס"א, עמ'  153
 .378; התשס"א, עמ' 41ס"ח התש"ט, עמ'  154
 .378; התשס"א, עמ' 98ס"ח התשכ"ט, עמ'  155
 .260; התש"ס, עמ' 168; התשמ"א, עמ' 69ס"ח התשי"ח, עמ'  156
 .428; התשס"א, עמ' 228ס"ח התשי"א, עמ'  157
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 חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, 
 2011158-התשע"א

 
 -זה  בחוק .1 הגדרות

 
-חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט -" חוק הגמלאות"  

1969; 
 

לפי פרק ט' לחוק הכנסת, ושירותים תשלומים אחרים , שכר -"תשלומים"   
לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם  12-ו 11ולפי סעיפים  ,1994-התשנ"ד

 .1951-וחובותיהם, התשי"א
 

 הודעת
היועץ 
טי המשפ

 לממשלה

עשרה חברי הכנסת היועץ המשפטי לממשלה יודיע, לפי פנייה של   )א( .2
 אם מתקיימים לגבי חבר הכנסת כל אלה: ,לפחות

 
הוא חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר, או  (1)  

 ;כאמור הורשע בעבירה
 

 נסת;בעת כהונתו כחבר הכ , כולה או חלקה,העבירה בוצעה (2)   
 

הוא לא התייצב לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי  (3)   
לרבות אם שהה מחוץ לישראל עונשו, לפי העניין, בקשר לעבירה, 

וסירב או נמנע להגיע לישראל לחקירה או למשפט שהוזמן 
לא הציג טעמים הכל אם ואליהם או לריצוי העונש, לפי העניין, 

 סבירים לכך.
 

 תימסר, כאמור בסעיף קטן )א(,ודעת היועץ המשפטי לממשלה ה (1) )ב(  
לפונים, ליושב  בתוך שלושים ימים מהיום שקיבל את הפנייה,

גם  -, ואם הדבר ניתן ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת
לחבר הכנסת הנוגע בדבר; הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי 

יין את מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף קטן )א(, יצ
מהות החשדות ואת הוראות החיקוק של העבירה ופרטים בדבר 

 (.3ההתייצבות כאמור בסעיף קטן )א()-אי
 

גם (, 1להודיע כאמור בפסקה )היועץ המשפטי לממשלה רשאי  (2)   
 ביוזמתו.

 
 סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ציון הפרטים האמורים בסעיף  )ג(  

, עלול לפגוע בחקירה, בניהול משפט, קטן )א( או )ב(, כולם או חלקם
באינטרס ציבורי חשוב אחר או בצנעת הפרט, רשאי הוא להשיב לפונים 

 כי אין באפשרותו לציינם.
 

החלטה 
בדבר 

שלילת 
 תשלומים 

חבר הכנסת האמור לגבי הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים  )א( .3
להחליט  רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, )א(,2בסעיף 

 תשלומים שחבר הכנסת זכאי להם, כולם או חלקם, לא ישולמוש
 .5בתקופה האמורה בסעיף 

 

                                                           
 . 350, עמ' ס"ח התשע"א 158

החליטה הכנסת כי לא ישולמו לחה"כ לשעבר עזמי בשארה כל הגמלאות והתשלומים  28.3.2011ביום 
 .4242י"פ התשע"א, עמ'  -האחרים שהוא זכאי להם, בשל כהונתו בכנסת, לפי חוק הגמלאות 
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בהחלטה לפי סעיף קטן )א(, רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת,  )ב(  
או שחברותו בכנסת תושעה לפי חדל חבר הכנסת לכהן לקבוע כי אם י

דבר שלילת קבלת ההחלטה בלאחר יסוד: הכנסת, -ב לחוק42סעיף 
לפי חוק אחרים תשלומים גמלאות והחלטה גם על התחול תשלומים, 

המשולמים בשל הכהונה בכנסת או על תשלומים למי  הגמלאות
 .שחברותו בכנסת הושעתה, לפי העניין

 
הדיון בדבר 

שלילת 
 תשלומים 

יתקיים בתוך שלושים ימים מיום , 3לפי סעיף הדיון בוועדת הכנסת  )א( .4
 (.ב)2ועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף הודעת הי

 
החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי לא ישולמו לחבר הכנסת  (ב)  

, ויפורטו בה התשלומים תשלומים, תונח הצעתה על שולחן הכנסת
 שמוצע לשלול.

 
ותחליט אם ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן )ב(  צעתהכנסת תדון בה )ג(  

על שולחן הכנסת; על ההצעה  ם הנחתהימים מיו 14בתוך  ,לקבלה
חברי הכנסת לפחות  25תתקיים הצבעה אחת בלבד, אלא אם כן ביקשו 

 לקיים הצבעות נפרדות על פרטים מסוימים בהצעה, כפי שיציינו.
 

ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט, כי לא ישולמו לחבר הכנסת  )ד(  
ת הזדמנות להשמיע את תשלומים, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר כנס

טענותיו בפני הוועדה ובפני הכנסת, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי 
; הודעה בדבר קיום לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו בפני הוועדה

הדיון בכנסת ובוועדת הכנסת תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת 
 ותישלח לכתובתו של חבר הכנסת כפי שמסר לכנסת.

 
תדון ולא תחליט על שלילת תשלומים, אלא אם כן הודיעו הכנסת לא  )ה(  

שעות מראש על קיום הדיון וההצבעה,  24לכל חברי הכנסת לפחות 
 והפרוטוקול של דיוני ועדת הכנסת הועמד לעיונם.

 
התקופה 
לשלילת 

 תשלומים 

תחול ההחלטה על לפי חוק זה,  על שלילת תשלומיםהחליטה הכנסת  א() .5
בחודש שלאחר קבלתה,  1-החל ב ורים להשתלםשהיו אמ תשלומים

 ועד אשר התקיים אחד מאלה:
 

וליושב  היועץ המשפטי לממשלה הודיע ליושב ראש הכנסת (1)   
)א( חדל להתקיים לגבי 2כי האמור בסעיף  ראש ועדת הכנסת

הודעה כאמור תימסר במועד מוקדם ככל הניתן  חבר הכנסת;
 משלה;לאחר שהדבר נודע ליועץ המשפטי למ

 
, בהתאם לשינוי 6הכנסת שינתה את החלטתה לפי סעיף  (2)   

 .שנקבע
 

שבו החלה לחול יום ה( בתוך שנה מ1התקיים האמור בסעיף קטן )א() )ב(  
או  שכרתשלומים, ישולמו לחבר הכנסת ההחלטה בדבר שלילת 

אף אם חדל לכהן לפי העניין, שלא שולמו לו לפי חוק זה, גמלאות 
 ת.כחבר הכנס

 
בקשה 
לשינוי 

 ההחלטה

חבר הכנסת שלגביו התקבלה החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים  )א( .6
לפי חוק זה, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש כי תציע לכנסת לשנות 
את החלטתה, כולה או חלקה, בשל שינוי בנסיבות שעמדו ביסוד 

 ההחלטה.
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, בהקדם האפשרי )א( בסעיף קטן ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור (ב)  
ורשאית היא לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיודיע אם עדיין 

 )ה(-ו (ד)4; הוראות סעיף )א(2מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 
 יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון בוועדת הכנסת ובכנסת.

 
ת היא, רשאי החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, (ג)  

אם החלטת הוועדה התקבלה בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול 
ישולמו לחבר הכנסת להציע גם כי  תשלומים,ההחלטה בדבר שלילת 

אף אם ההחלטה, כולם או חלקם, שלא שולמו לו לפי או גמלאות  שכר
 .חדל לכהן כחבר הכנסת

 
הצעתה תונח  החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, )ד(  

ימים  14בתוך  ,על שולחן הכנסת, והכנסת תדון בה ותחליט אם לקבלה
 מיום הנחתה.

 
תחולה על 

חבר הכנסת 
ועל  לשעבר

מי 
שחברותו 

בכנסת 
 הושעתה

חבר כי לא ישולמו להכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט  )א( .7
אי זככולם או חלקם, שהוא  ,ותשלומים אחרים אותהכנסת לשעבר גמל

בשל כהונתו בכנסת, אם התקיים לגביו האמור להם לפי חוק הגמלאות 
 )א(.2בסעיף 

 
למי  לא ישולמוכי הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט  )ב( 

שחברותו בכנסת הושעתה, תשלומים שהוא זכאי להם, כולם או חלקם, 
 )א(.2אם מתקיים לגביו האמור בסעיף 

 
 יחולו לעניין החלטה כאמור בסעיפים קטנים )א(  הוראות חוק זה )ג(  

(, לחבר הכנסת ד)4 לעניין סעיף :זהבשינויים המחויבים ובשינוי )ב(, -ו
תינתן הזדמנות להשמיע את  ולמי שחברותו בכנסת הושעתהלשעבר 
 .בפני הכנסת באמצעות אחד מחברי הכנסת הםטענותי

 
 סייג לעניין 

 שאירים
 םשאירילגבי לפי חוק זה לא תחול  מיםלת תשלוהחלטת הכנסת בדבר שלי .8

 של חבר הכנסת.
 

מניין ימי 
פגרת 

 הכנסת

, למעט לעניין ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין הימים האמורים בחוק זה .9
 .)ב(2התקופה הקבועה בסעיף 

 
 2 הוראות חוק זה יחולו על הודעה שמסר היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף .10 תחולה

)א(, כולו או חלקו, 2אם האמור בסעיף תחילתו של חוק זה ואילך, אף מיום 
 יום התחילה. התקיים לפני

 
 יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה. .11 ביצוע
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 נושאי משרה שיפוטית
 

 סעיפי חוק בדבר משכורות
 
 :159יסוד: השפיטה-חוק .1
משכורת  

 וגמלאות
מים אחרים שישולמו משכורותיהם של שופטים ותשלו )א( .10

להם, בתקופת כהונתם או לאחריה, או לשאיריהם 
לאחר מותם, ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או 

 של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.
 

לא תתקבל החלטה המכוונת להפחית ממשכורתם של  )ב(   
 שופטים בלבד.

 

 :1969160-חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט .2
 מעמדו של 

שופט בית 
 הדין

 

  14עד  7, 5על שופט יחולו הוראות סעיפים  )א( .8
 יסוד: השפיטה...-לחוק

 : 1955161-חוק הדיינים, התשט"ו .3
משכורת  

ותשלומים 
 אחרים

משכורתו של דיין והתשלומים האחרים שישולמו לו  .17
בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת והיא רשאית 

ת הכספים; החלטות לפי סעיף זה להסמיך לכך את ועד
 יפורסמו ברשומות.

 

 :1961162-חוק הקאדים, התשכ"א .4
סדרי מינהל  

 ומינוי מנהל
משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים והתשלומים  )ד( .10

לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל  האחרים שישולמו
 קאדי בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הכנסת,

ך את ועדת הכספים; והיא רשאית להסמיך לכ
 החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

 

משכורת  
ותשלומים 

 אחרים

משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו  .14
בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית 
להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה 

 יפורסמו ברשומות. 
 

 :1962163-בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"גחוק  .5
משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים  )ב( .16 סדרי מינהל 

שישולמו לו בתקופת כהונתו,  והתשלומים האחרים
שייקבעו  מד'הב בדרגה ובתפקיד-יהיו כשל קאדי

בהחלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת 
טן זה יפורסמו הכספים; החלטות לפי סעיף ק

 ברשומות.
 

משכורת  
ותשלומים 

 אחרים

מד'הב והתשלומים האחרים שישולמו -משכורתו של קאדי .20
לו בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא 
רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף 

 זה יפורסמו ברשומות.

                                                           
 (.1953-לחוק השופטים, התשי"ג 18)החליף את סעיף  78ס"ח התשמ"ד, עמ'  159
 .70, עמ' ס"ח התשכ"ט 160
 .68ס"ח התשט"ו, עמ'  161
 .118ס"ח התשכ"א, עמ'  162
 .20ס"ח התשכ"ג, עמ'  163
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 164בדבר הסמכת ועדת הכספים החלטות הכנסת
 
 

 החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של דיין
 

, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17בהתאם לסעיף 
 לקבוע את משכורתו של דיין והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

 
 החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי

 
, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים 1961-לחוק הקאדים, התשכ"א 14אם לסעיף בהת

 לקבוע את משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.
 

 החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי מד'הב
 

מסמיכה הכנסת את  ,1962-לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג 20בהתאם לסעיף 
ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי מד'הב והתשלומים האחרים שישולמו לו 

 בתקופת כהונתו.
 

 החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של שופט תעבורה
 

)ד( לפקודת התעבורה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את 26בהתאם לסעיף 
 עבורה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.משכורתו של שופט ת

 
 165הסמכת ועדת הכספים לקבוע משכורותיהם של שופטים

 
יסוד: השפיטה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע -)א( לחוק10בהתאם לסעיף 

 משכורותיהם של שופטים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם.
 

 כספים לקבוע את משכורתו של החלטה בדבר הסמכת ועדת ה
  166מנהל בתי הדין השרעיים

 
, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים 1961-)ד( לחוק הקאדים, התשכ"א10בהתאם לסעיף 

לקבוע את הדרגה והתפקיד של קאדי, שלפיה ישולמו משכורת ותשלומים אחרים למנהל 
 בתי הדין השרעיים בתקופת כהונתו.

 
 

 כספים לקבוע את משכורתו של החלטה בדבר הסמכת ועדת ה
 167מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 
, מסמיכה הכנסת 1962-)ב( לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג16בהתאם לסעיף 

מד'הב, שלפיה ישולמו משכורת -את ועדת הכספים לקבוע את הדרגה והתפקיד של קאדי
 קופת כהונתו.ותשלומים אחרים למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים בת

 

                                                           
 .1734י"פ התשל"ד, עמ'  164
 .591י"פ התשנ"ג, עמ'  165
 .1323י"פ התשס"ח, עמ'  166
 .1323י"פ התשס"ח, עמ'  167
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 מייעצת לוועדת הכספים -הודעה בדבר מינוי ועדה מקצועית

 לבחינת תנאיהם של נושאי משרה שיפוטית

 
 

לבחינת תנאיהם מייעצת -מודיעים בזה, כי ועדת הכספים של הכנסת מינתה ועדה מקצועית
, דיינים, )שופטים, לרבות שופטי בית הדין לעבודה ושופטי תעבורה של נושאי משרה שיפוטית

 .מד'הב(-קאדים וקאדים

 
 חברי הוועדה הם:

 יושב ראש; -יוסי שריד מר 
 חבר; -מר יורם גבאי 

 חברה. - פרופ' גבריאלה שלו
 

 21( עד יום ז' באב התשס"ז )2006באוגוסט  22כ"ח אב תשס"ו )עדה תפעל החל מיום והו

של הכנסת, בהתאם פים ועדת הכס להכרעתה שליובאו ה של הוועדה המלצותי(. 2007באוגוסט 
-)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט8לחוק יסוד: השפיטה, סעיף  10לסמכותה לפי סעיף 

 20, סעיף 1961-לחוק הקאדים, התשכ"א 14, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17, סעיף 1969
ברשויות לחוק גמלאות לנושאי משרה  1וסעיף  1962-לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג

 .1969-השלטון, התשכ''ט

 
 

 י"ד בכסלו, התשס"ז
 (2006בדצמבר  5)

 

 חבר הכנסת יעקב ליצמן
 יושב ראש ועדת הכספים
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 1981168-החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א
 
 

לחוק בית הדין לעבודה,  8, סעיף 169יסוד: השפיטה-לחוק 10בתוקף הסמכות לפי סעיף 
-לחוק הדיינים, התשט"ו 17, סעיף 171( לפקודת התעבורה3)26, סעיף 1969170-התשכ"ט

לחוק בתי הדין הדתיים  20, וסעיף 1961173-לחוק הקאדים, התשכ"א 14, סעיף 1955172
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1962174-הדרוזיים, התשכ"ג

 
הגדרה 

)התשס"ט, 
 התשע"ח(

 -בהחלטה זו  .1
  

י אזורי, שהיה אב בית דין רבני אזורי, דיין בית דין רבנ -"דיין בכיר"   
ותקופת כהונתו כאב בית דין הסתיימה, וכל עוד לא מונה לדיין בית 

 הדין הרבני הגדול;
 

חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות  - "חוק גמלאות לנושאי משרה"  
 ;1969-השלטון, התשכ"ט

 
 שופט, שופט בית דין לעבודה, שופט -"נושא משרה שיפוטית"   

 תעבורה, דיין, קאדי וקאדי מד'הב;
 

שהוא  נושא משרה שיפוטית -" משרה שיפוטית בפנסיה צוברת נושא"  
לחוק א 1סעיף פי ללצורך ביטוח זכויותיו לגמלה  ,עמית בקופת גמל

 גמלאות לנושאי משרה;
 

 שיפוטיתמשרה  נושא -" תקציבית בפנסיה שיפוטית משרהנושא "  
 חלות לגביו; לאות לנושאי משרהגמלחוק  1שהוראות סעיף 

 
 אחד מאלה: -"שופט בכיר"   

 
שופט או שופט בית דין לעבודה, שהיה נשיא של בית משפט או  (1)  

נשיא של בית דין לעבודה, לפי העניין, ותקופת כהונתו כנשיא 
הסתיימה, וכל עוד לא מונה לשופט בערכאה גבוהה יותר, 

עת כהונתו כנשיא מונה ולמעט נשיא בית משפט שלום, אשר ב
א לחוק בתי המשפט 9לשופט בית משפט מחוזי כאמור בסעיף 

 חוק בתי המשפט(; -)להלן  1984-]נוסח משולב[, התשמ"ד
 

                                                           
עמ'  ; התשמ"ה,2392, 652; התשמ"ד, עמ' 1892, 1775, 1291; התשמ"ג, עמ' 1448ק"ת התשמ"א, עמ'  168

; 980, 144; התש"ן, עמ' 480; התשמ"ט, עמ' 868, 370; התשמ"ח, עמ' 855, 440, 199; התשמ"ו, עמ' 384
, 682, 584, 334, 236; התשנ"ה, עמ' 908, 416; התשנ"ג, עמ' 1264; התשנ"ב, עמ' 991, 305התשנ"א, עמ' 

; 31; התשנ"ח, עמ' 619, 518מ' ; התשנ"ז, ע801, 592, 542, 130; התשנ"ו, עמ' 1750, 1710, 1425, 1419
; 877; התשס"ג, עמ' 345; התשס"ב, עמ' 323; התשס"א, עמ' 787; התש"ס, עמ' 750התשנ"ט, עמ' 
, 693, 128; התשע"א, עמ' 1439; התש"ע, עמ' 912; התשס"ט, עמ' 581; התשס"ח, עמ' 566התשס"ז, עמ' 

; 12; התשע"ח )הוראת שעה(, עמ' 1163, עמ' 1163; התשע"ז, עמ' 1022, 1022; התשע"ב, עמ' 1110
; התשע"ט )הוראת שעה 1781; התשע"ט, עמ' 1860; התשע"ח, עמ' 869התשע"ח )הוראת שעה תיקון(, עמ' 

 .1781תיקון(, עמ' 
 .78ס"ח התשמ"ד, עמ'  169
 .70ס"ח התשכ"ט, עמ'  170
 .173, עמ' 7דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  171
 (.68, צ"ל: עמ' )נרשם בטעות 6ס"ח התשט"ו, עמ'  172
 (.118)נרשם בטעות, צ"ל: עמ'  11ס"ח התשכ"א, עמ'  173
 (.20)נרשם בטעות, צ"ל: עמ'  2ס"ח התשכ"ג, עמ'  174
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שופט או שופט בית דין לעבודה, שהיה סגן נשיא של בית משפט  (2)  
או סגן נשיא של בית דין לעבודה, לפי העניין, ותקופת כהונתו 

ימה, וכל עוד לא מונה לנשיא באותה ערכאה כסגן נשיא הסתי
 או לשופט בערכאה גבוהה יותר;

 
שופט בית משפט שלום או בית משפט מחוזי או שופט בית דין  (3)  

או לפי סעיף  לחוק בתי המשפט 9לעבודה אשר מונה לפי סעיף 
וכל עוד  , לפי העניין,1969-לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט 6

ות ניהול או לא מונה לנשיא באותה ערכאה לא ניתנו לו סמכוי
 או לשופט בערכאה גבוהה יותר;

 
 2משכורת יסוד בצירוף תוספת יוקר לפי סעיפים  -"השכר המשולב"   

 .3-ו
 

-תשמ"גהתקנות בתי המשפט )פגרות(, ל 1 תקנה -"תקנות הפגרות"   
, 1984-"דהתשמ)פגרות(,  לעבודה הדין בית לתקנות 1 תקנה, 1983
תקנות ל 1 תקנה, 2013-תשע"גהלתקנות הדיינים )פגרות(,  2 התקנ

 בתי לתקנות 1 תקנה או, 2016-תשע"והבתי הדין השרעיים )פגרות(, 
 .העניין לפי, 2018-"חהתשע)פגרות(,  הדרוזיים הדתיים הדין

 
 משכורת יסוד 

 )התשנ"ה(
לנושא משרה שיפוטית תשולם משכורת יסוד כמפורט בתוספת  .2

 הראשונה.
 
 

 תוספת יוקר 
 )התשמ"ו(

לנושא משרה שיפוטית ישולמו תוספת יוקר ופיצוי התייקרות בהתאם  .3
 לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 
תוספת ותק 

שיפוטי 
)התשנ"ה, 

 התש"ס(

)א( .4
175 

 4%לנושא משרה שיפוטית תשולם תוספת חדשית בשיעור של 
מש השנים הראשונות משכרו המשולב בעד כל שנת כהונה מח

 1%של כהונתו בתפקיד שיפוטי, ותוספת חדשית בשיעור של 
משכרו המשולב בעד כל שנת כהונה החל בשנה השישית ועד 

 -לשנת הכהונה השלושים וחמש; לענין זה, "תפקיד שיפוטי" 
לרבות תפקיד בשירות המדינה שבעדו משתלמת משכורת 

לרבות  -דיין כמשכורתו של נושא משרה שיפוטית, ולענין 
תפקידו של דיין מחוץ לישראל במקום שמחמת דיניו אין הוא 

 יכול לקבל גמלה בעד התפקיד.
 

תוספת הותק השיפוטי כאמור בסעיף קטן )א( תחושב ביחס  176)ב(  
לשכר המשולב, לרבות תוספת הותק השיפוטי של נושא 

 המשרה השיפוטית, כפי שהיא בתחילת כל שנה.
 

תוספת שהיה 
 במשרה

שיפוטית 
)התשנ"ה, 

 התשנ"ו(

לנושא משרה שיפוטית המפורט בטור א' לתוספת השניה, שכיהן שבע  177א.4
שנים, תשולם החל בשנה השמינית ואילך וכל עוד הוא מכהן באותה 
ערכאה, תוספת חדשית של מחצית מההפרש שבין שכרו המשולב לבין 

ה השכר המשולב של נושא משרה שיפוטית המפורט בשורה המקביל
 בטור ב' לתוספת השניה.

 

                                                           
 (.1.1.1995)א( ביום כ"ט בטבת התשנ"ה )4תחילתו של סעיף  175
 (.1.1.1997)ב( ביום כ"ב בטבת התשנ"ז )4תחילתו של סעיף  176
 (.1.1.1995התשנ"ה )א ביום כ"ט בטבת 4תחילתו של סעיף  177
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תוספת 
ייחודית 
לעיסוק 
 בשפיטה

 )התשנ"ה(
 

לנושא משרה שיפוטית תשולם במשך תקופת כהונתו כאמור, תוספת  178ב.4
 4משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים  15%חודשית של 

 א.4-ו
 

גמול ניהול 
)התשנ"ה, 

התשנ"ז, 
 התשס"ט(

המכהן באחת מהמשרות המפורטות לנושא משרה שיפוטית,  )א( 179ג.4
להלן, ישולם בתקופת כהונתו כאמור, גמול ניהול בשיעור של 

-א ו4,4משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים  5%
ב: נשיא בית משפט מחוזי, נשיא בית משפט שלום, נשיא בית 4

הדין הארצי לעבודה, נשיא בית דין אזורי לעבודה וכן ראשי 
 אב בית דין אזורי המכהנים במינוי של קבע.אבות בתי דין ו

 
לסגן של נושא משרה שיפוטית מאלה המפורטות בסעיף קטן  )ב(  

( להגדרה "שופט 3)א( למעט שופט בכיר כהגדרתו בפסקה )
בכיר" ישולם בתקופת כהונתו כאמור גמול ניהול בשיעור של 

-א ו4, 4משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים  3%
 .ב4
 

תוספת 
השתלמות 
)התשנ"א, 
התשנ"ה, 
( 2התשע"א )

(, 3)-ו
 התשע"ח(

לנושא משרה שיפוטית שהצטרף לקרן השתלמות, שועדת הכספים של  5.180
תוספת של  -לשם העברה לקרן  -הכנסת הכירה בה לענין זה, תשולם 

ג; ואולם 4עד  2על הסכומים המשתלמים לו על פי סעיפים  7.5%
לשופט של בית המשפט העליון, לנשיא בית לנשיא, למשנה לנשיא ו

הדין הארצי לעבודה, לרב הראשי לישראל, לחבר בית הדין הרבני 
הגדול, לנשיא בית הדין השרעי לערעורים, לחבר בית הדין השרעי 
לערעורים, לנשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, ולחבר בית הדין 

 .5%שיעור של הדתי הדרוזי לערעורים תשולם התוספת האמורה ב
 

פיצוי בשל 
ימי מחלה 
שלא נוצלו 

 )התשנ"ב(

 36%-נושא משרה שיפוטית שניצל במשך כל תקופת כהונתו מ )א( 181א.5
מסך כל ימי חופשת המחלה שנצברו לזכותו, יהיה  65%ועד 

 30ימים בשל כל  6זכאי עם פרישתו לפיצוי בשיעור משכורת של 
 כותו.ימי המחלה מיתרת ימי המחלה שהצטברו לז

 
-נושא משרה שיפוטית שניצל במשך כל תקופת כהונתו פחות מ )ב(  

מסך כל ימי חופשת המחלה שנצטברו לזכותו, יהיה זכאי  36%
ימי  30ימים בשל כל  8עם פרישתו לפיצוי בשיעור משכורת של 

 מחלה מיתרת ימי המחלה שהצטברו לזכותו.
 

על ידי נושא משרה  בחישוב ימי חופשת המחלה שנוצלו )ג(  )התשנ"ה(
שיפוטית במשך תקופת כהונתו בתקופה שקדמה לתחילתו של 

 סעיף זה ינהגו כך:
 

                                                           
 (.1.1.1995ב ביום כ"ט בטבת התשנ"ה )4תחילתו של סעיף  178
(, אולם לגבי ראש אבות בתי דין ואב בית הדין 1.1.1995ג ביום כ"ט בטבת התשנ"ה )4תחילתו של סעיף  179

 (.1.1.1997אזורי התחילה היא ביום כ"ב בטבת התשנ"ז )
יא בית הדין השרעי לערעורים וראש בית הדין הדתי הדרוזי את נש 5( הוסיף לסעיף 2( תיקון התשע"א)1) 180

 , והוא לא יחול לגבי נושאי משרה אלה שהחלו בכהונתם לפני התחילה.1.1.2011-לערעורים. תחילתו ב
את חבר בית הדין השרעי לערעורים וחבר בית הדין הדתי הדרוזי  5( הוסיף לסעיף 3( תיקון התשע"א)2)

 -לגבי נושאי משרה אלה שהחלו בכהונתם לפני התחילה )יום התחילה לערעורים, והוא לא יחול 
29.6.2011.) 

 (.1.9.1989א ביום א' באלול התשמ"ט )5תחילתו של סעיף  181
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בשנה שבה לא נרשם לחובתו של נושא משרה שיפוטית  (1)   
יחוייב מאזן ניצול ימי המחלה לו  -ניצול ימי מחלה 

 בשלושה ימים;
 

ל בשנה שבה נרשם לחובתו של נושא משרה שיפוטית ניצו (2)   
יחוייב מאזן ניצול ימי המחלה שלו ביום  -ימי מחלה 
 אחד נוסף.

 
נושא משרה שיפוטית אשר עובר לתחילת כהונתו עבד בשירות  )ד(  

המדינה, יבואו במנין ימי חופשת מחלה העומדים לזכותו, מיד 
עם תחילת כהונתו, ימי חופשת המחלה שעבדו לזכותו בסיום 

לא חדל להיות עובד המדינה תפקידו בשירות המדינה, ובלבד ש
 עד למינויו למשרה השיפוטית ולא קיבל פיצוי בגינם.

 
ימים  30-בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ )ה(  

ישולם החלק היחסי של הפיצוי כאמור בסעיפים קטנים )א( או 
 )ב(, לפי הענין.

 
נתו של נושא פיצוי על פי סעיף זה ישולם מיד עם סיום כהו )ו(  )התשנ"ה(

 משרה שיפוטית.
 

נפטר נושא משרה שיפוטית, ישולם הפיצוי לשאיריו כהגדרתם  )ז(  )התשנ"ה(
להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  1בסעיף 

 -)להלן  1981182-)נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם(, התשמ"א
 החלטת הגמלאות(.

 
רת הקובעת כהגדרתה בסעיף ערך יום מחלה יחושב לפי המשכו )ח(  )התשנ"ה(

 להחלטת הגמלאות. 1
 

על אף האמור בסעיף קטן )ח(, לגבי כל אחד מאלה,  (1) )ט(  )התשס"ט(
 יחושב ערך יום המחלה כמפורט בסעיף קטן )י(:

 
נושא משרה שיפוטית, אשר במועד פרישתו כיהן  )א(    

בתפקיד שופט בכיר ומשכורתו כשופט בכיר 
מהמשכורת שהיתה מגיעה במועד פרישתו נמוכה 

לו במועד פרישתו אילו המשיך לכהן בתפקידו ערב 
 כהונתו כשופט בכיר;

 
שופט בית משפט מחוזי, אשר כיהן בעבר כנשיא  )ב(    

של בית משפט שלום, ובעת כהונתו כנשיא כאמור 
א 9מונה לשופט בית משפט מחוזי כאמור בסעיף 

לחוק בתי המשפט ומשכורתו כשופט במועד 
ישתו נמוכה מהמשכורת שהיתה מגיעה לו פר

במועד פרישתו אילו המשיך לכהן בתפקידו כנשיא 
 בית משפט שלום.

 

                                                           
 .1440ק"ת התשמ"א, עמ'  182
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על אף האמור בסעיף קטן )ח(, לגבי נושא משרה שיפוטית  (2)   
אשר במועד פרישתו כיהן בתפקיד שופט בכיר ומשכורתו 
כשופט בכיר במועד פרישתו גבוהה מהמשכורת שהייתה 

מועד פרישתו, אילו המשיך להחזיק בתפקידו מגיעה לו ב
ערב כהונתו כשופט בכיר, יחושב ערך יום המחלה לפי 
המשכורת האחרונה, לרבות כל התוספות שהוא זכאי 

 לקבלן ערב פרישתו.
 

 -בסעיף קטן זה  (1) )י(  )התשס"ט(
 

התקופה עד לתחילת כהונתו  -"התקופה הראשונה"     
בה; ולגבי שופט בית משפט כשופט בכיר שממנה יצא לקצ

מחוזי, אשר כיהן בעבר כנשיא של בית משפט שלום ובעת 
כהונתו כנשיא מונה לשופט בית משפט מחוזי כאמור 

עד לתום כהונתו כנשיא  -א לחוק בתי המשפט 9בסעיף 
 של בית משפט שלום;

 
התקופה ממועד תחילת כהונתו  -התקופה השנייה" "    

צבה ועד למועד יציאתו כשופט בכיר שממנה יצא לק
לקצבה; ולגבי שופט בית משפט מחוזי, אשר כיהן בעבר 
כנשיא של בית משפט שלום ובעת כהונתו כנשיא מונה 

א לחוק בתי 9לשופט בית משפט מחוזי כאמור בסעיף 
ממועד תום כהונתו כנשיא של בית משפט  -המשפט 

 שלום ועד למועד יציאתו לקצבה.
 

בר נושא משרה שיפוטית כאמור ערך יום מחלה שצ (2)   
בתקופה הראשונה, יחושב לפי השכר  (1)בסעיף קטן )ט(

, 4המשולב בצירוף כל התוספות, לרבות על פי סעיפים 
ג, ככל שהיה זכאי לקבלן, שהיו מגיעים במועד 4-ב ו4א, 4

יציאתו לקצבה לנושא משרה שיפוטית שדרגתו כדרגתו 
תקופה של נושא המשרה השיפוטית כאמור בתום ה

 .הראשונה
 

ערך יום מחלה שצבר נושא משרה שיפוטית כאמור  (3)   
בתקופה השניה, יחושב לפי השכר  (1)בסעיף קטן )ט(

, 4המשולב בצירוף כל התוספות, לרבות על פי סעיפים 
 ב, המגיעים לו בתום התקופה השניה.4-א ו4
 

 .לרבות "דיין בכיר" -בסעיף זה "שופט בכיר"  )יא(  )התשס"ט(
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מענק לנושא 
משרה 

שיפוטית 
בפנסיה 
צוברת 

)התשע"ח 
 והתשע"ט(

שמונה למשרה שיפוטית  משרה שיפוטית בפנסיה צוברת נושאל )א( 183ב.5
(, ישולמו מענקים 2020ביוני  30לפני יום ח' בתמוז התש"ף )

 כמפורט להלן:
 

( 2011בינואר  1) אם מונה עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1)  
 8.5-מענק בסכום השווה ל -שי כהונה חוד 96והשלים 

 משכורות; 
 

( 2011בינואר  1אם מונה אחרי יום כ"ה בטבת התשע"א ) (2)   
 6.5-מענק בסכום השווה ל -חודשי כהונה  96והשלים 

 משכורות.
 

מענק לפי סעיף קטן )א( ישולם לנושא המשרה השיפוטית  )ב(  
 נה.חודשי כהו 96בפנסיה צוברת במועד שבו השלים 

 
 -בסעיף זה  )ג(  

 
למעט החזר הוצאות רכב שניתן לנושא  -"החזר הוצאות רכב"    

משרה שיפוטית שהועמד לרשותו רכב צמוד לנהיגה עצמית לפי 
א)ד( בשלוש השנים שלפני תום כהונתו, אף אם הוא 9סעיף 

נכלל במשכורת האחרונה ששולמה לנושא המשרה השיפוטית 
 מענק;לפני החודש שבו ישולם ה

 
השכר המשולב, תוספת ותק שיפוטי, תוספת  - 184משכורת""   

שהייה במשרה שיפוטית, תוספת ייחודית לעיסוק בשפיטה, 
גמול ניהול והחזר הוצאות רכב כמשמעותם בהחלטה זו 
 ששולמו בעד החודש שקודם לחודש שבו ישולם המענק, וכן כל

כולם  חודשי קבוע אחר שיחליף את הרכיבים האמורים, רכיב
או חלקם, וכל רכיב חודשי קבוע שיתווסף בעתיד למשכורת 
וישולם לנושא המשרה השיפוטית במשכורת האחרונה לפני 
החודש שבו ישולם המענק, וששולם בעד אותו חודש, ולמעט 

 החזר הוצאות שאינו החזר הוצאות רכב. 
 

                                                           
 .23.6.2018ב התווסף בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום 5סעיף  183

נושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת לפני  ב, מונה5הוראת מעבר בתיקון התשע"ח: על אף האמור בסעיף 
 ( יחולו הוראות אלה:1.1.2013יום י"ט בטבת התשע"ג )

 חודשי כהונה; 96( נושא המשרה השיפוטית בפנסיה צוברת זכאי למענק אף אם טרם השלים 1)
 96( ובסיום כהונתו טרם השלים 1( נושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת ששולם לו מענק לפי פסקה )2)

חודשי כהונה, ישיב למדינה את חלקו היחסי של המענק בעת סיום כהונתו, בסכום השווה לסכום המענק 
ובין מספר חודשי כהונתו בפועל; נפטר נושא  96ומוכפל בהפרש שבין  96-שקיבל בפועל כשהוא מחולק ב

קו היחסי של חודשי כהונה בפועל, לא תידרש השבת חל 96המשרה השיפוטית בפנסיה צוברת בטרם השלים 
 המענק כאמור;

( מכל תשלום שישולם לנושא המשרה השיפוטית בפנסיה 2( המדינה רשאית לקזז את הסכום שבפסקה )3)
  צוברת בשל כהונתו.

)יום  23.6.2018תחילת התיקון של ההגדרה "משכורת" )מחיקת המילים "תוספת השתלמות"( ביום  184
 התחילה של תיקון התשע"ח(.
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מענק סיום 
כהונה לנושא 

משרה 
שיפוטית 

בפנסיה 
 צוברת

 )התשע"ח(

לנושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת שמונה למשרה שיפוטית  )א( 185ג.5
( ושמתקיימים בו כל 2020ביוני  30לפני יום ח' בתמוז התש"ף )

 אלה, ישולם בסיום כהונתו מענק סיום כהונה:
 

( 5( או )4)7כהונתו לא הסתיימה בנסיבות המנויות בסעיף  (1)  
וק הדיינים, ( לח5( או )4)14יסוד: השפיטה, בסעיף -לחוק

( לחוק הקאדים, 5( או )4)11, בסעיף 1955-התשט"ו
( לחוק בתי הדין 5( או )4)17, או בסעיף 1961-התשכ"א

 , לפי העניין;1962-הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג
 

חודשי כהונה וזכאי למענק לפי הוראות  96הוא השלים  (2)   
 ב;5סעיף 

 
 .60כהונתו הסתיימה לאחר שהגיע לגיל  (3)   

 
סכום המענק לפי סעיף קטן )א( יהיה כמפורט להלן, לפי  )ב(  

 העניין:
 

לנושא משרה שיפוטית שמונה עד יום כ"ה בטבת  (1)   
  -( 2011בינואר  1) התשע"א

 
משכורות כשהן  6 -חודשי כהונה  180אם השלים  )א(    

ומוכפלות במספר חודשי הכהונה  120-מחולקות ב
 120-, אך לא יותר מ60לגיל שהשלים לאחר שהגיע 

כהגדרתה בסעיף  -חודשים; בסעיף זה, "משכורת" 
 ב)ג(;5
 

 משכורות;  6 -חודשי כהונה  300אם השלים  )ב(    
 

לנושא משרה שיפוטית שמונה אחרי יום כ"ה בטבת  (2)   
 -( 2011בינואר  1התשע"א )

 
משכורות כשהן  4.5 -חודשי כהונה  180אם השלים  )א(    

ומוכפלות במספר חודשי הכהונה  120-מחולקות ב
 120-, אך לא יותר מ60שהשלים לאחר שהגיע לגיל 

 חודשים;
 

 משכורות; 4.5 -חודשי כהונה  300אם השלים  )ב(    
 

                                                           
 . הוראת מעבר בתיקון התשע"ח:23.6.2018ווסף בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום ג הת5סעיף   185

לנושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת שפרש לפני יום התחילה ישולמו מענק ומענק סיום כהונה,  (1)
(, והוא אינו זכאי לקצבה לפי 1ג)א()5חודשי כהונה ומתקיים בו האמור בסעיף  96ובלבד שהשלים 

 הגנה לישראל )גמלאות(.-נה )גמלאות( או לפי חוק שירות הקבע בצבאחוק שירות המדי
( 2017בספטמבר  18לנושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת שפרש לפני יום כ"ז באלול התשע"ז ) (2)

 13(, סכום המענק ששולם לו לפי סעיף 1יופחת מסכום מענק סיום הכהונה שישולם לפי פסקה )
רשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם(, להחלטת גמלאות לנושאי משרה ב

, כנוסחו ערב תחילתה של החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 1981-התשמ"א
, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על 2018-)נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ח

 סכום מענק סיום הכהונה.
סיה צוברת בתקופת כהונתו או לאחריה ישולמו המענק ומענק נפטר נושא משרה שיפוטית בפנ (3)

 (.2סיום הכהונה לשאיריו, ויחולו הוראות פסקה )
 ג.5כמשמעותו בסעיף  -ב; "מענק סיום כהונה" 5כמשמעותו בסעיף  -"מענק" 

 



- 90 - 

 

 96לנושא משרה שיפוטית בפנסיה צוברת שהשלים  (3)   
סכום  -חודשי כהונה  180חודשי כהונה אך לא השלים 

ויוכפל  180-( יחולק ב2( או )1י פסקה )המענק לגביו לפ
בחודשי כהונתו בפועל, ולא יעלה על הסכום המרבי לפי 

 (.2( או )1פסקה )
 

הצמדה לשכר 
 186הממוצע

)התשמ"ג, 
התשמ"ד, 
התשמ"ו, 
התשנ"ג, 
התשנ"ה, 
 ((3התשנ"ה )

  -בסעיף זה  )א( .6
 

כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח  -"השכר הממוצע"   
 .1968-[, התשכ"חמשולב

 
באוקטובר  1-ביולי, ב 1-באפריל, ב 1-חל שינוי בשכר הממוצע ב )ב( 

בינואר לעומת שיעורו שלושה חודשים קודם לכן,  1-או ב
תשתנה מאותו מועד משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית 
כך ששכרו המשולב ישוב ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס 

 שים קודם לכן.שבו עלה עליו שלושה חוד
 

 ]בטל[ )ג(  
 

 הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב. )ד(  
 

יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה  )ה(  
 על שיעורי משכורת היסוד כפי שהשתנתה לפי סעיף זה.

 
שירותי טלפון 

)התשמ"ג, 
 התשע"ח(

ן זכויות שיש לחבר הכנסת לענין לנושא משרה שיפוטית יהיו אות א.6
התקנת טלפון, מתן שירותים לו וכל יתר התשלומים בקשר אליו, 
ובלבד שסך התשלומים לנושא משרה שיפוטית בעד זכויות כאמור לא 

 .187שקלים חדשים בשנה 15,000יעלה על 
 

חופשה לצורך 
השתלמות 
)התשנ"ה, 
 התשע"ח(

הונתו כאמור לצאת נושא משרה שיפוטית רשאי במהלך כ )א( 188ב.6
לחופשה בשכר לצורך השתלמות, ובלבד שההשתלמות אושרה 

 ב, או מי מטעמו.7על ידי המנהל, כהגדרתו בסעיף 
 

)ב(  
189 

 -חופשה לפי סעיף קטן )א( 
 

לנושא משרה שיפוטית בפנסיה בשנה ימים  30תהיה בת  (1)   
לנושא משרה שיפוטית בשנה ימים  27 בתו ,תקציבית

 חודשים; 12-, והיא ניתנת לצבירה עד לרתבפנסיה צוב
 

תו של נושא המשרה כהונ בתקופתא ניתנת לפדיון ל (2)   
 .סיומהבאו השיפוטית 

 
 ימי; זה סעיף לפי החופשה ימי במניין יבואו וחג שבת ימי )ג(  

 שיפוטית משרהלאותו נושא  שנוגעיםה בתקופת החגים פגרה
ימי החופשה לפי סעיף זה,  במניין יבואו לאלפי תקנות הפגרות 

 ימיבחר לנצל את כן נושא המשרה השיפוטית אלא אם 
 בימי הפגרה האמורים. החופשה

 

                                                           
 .יםהחלטות מצורפחוקים ו ורא -ת שכר והקפאהפחתות ולעניין  186
 .23.6.2018פה בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום הסיפה החל במילה "ובלבד" התווס 187
 (.1.1.1992ב ביום כ"ה בטבת התשנ"ב )6תחילתו של סעיף  188
 .23.6.2018)ד( התווספו בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום -סעיף קטן )ב( הוחלף וסעיפים קטנים )ג( ו 189
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במהלך חופשה לפי או בית הדין דיון באולם בית המשפט  ימי )ד(  
 או הערכאה נשיא, הערכאה השיפוטית ישר ראשאש סעיף זה

 המשרה שנושא, העניין לפי, לערעורים הדין בית נשיא
לא יבואו במניין ימי החופשה שנוצלו לפי , בה מכהן השיפוטית

 סעיף זה.
 

ימי מנוחה 
 שנתית

 )התשע"ח(

נשיא , שהוא שופט בית המשפט העליון שיפוטיתמשרה  נושא )א( 190ג.6
ראשי לישראל, חבר בית הדין הרב הבית הדין הארצי לעבודה, 

הדין  נשיא בית הדין השרעי לערעורים, חבר בית הרבני הגדול,
או  בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים נשיאהשרעי לערעורים, 

ימי מנוחה  42-זכאי ל חבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים
 בשנה. שנתית

 
 30-נושא משרה שיפוטית שאינו מנוי בסעיף קטן )א(, זכאי ל )ב(  

 ימי מנוחה שנתית בשנה. 
 

 ימי 20( ינוכו )ב קטן בסעיף כאמור שיפוטית משרה לנושא )ג(  
, ממכסת ימי המנוחה השנתית שהוא זכאי לה בשנהחופשה 

 חלות עליו לפי תקנות הפגרות. ש הפגרה תקופותבשל 
 

 -על אף האמור בסעיף קטן )ג(  )ד(  
 

 ,כיהן נושא משרה שיפוטית במועד תחילת פגרת הקיץ (1)   
משישה חודשים, לא  כמשמעותה בתקנות הפגרות, פחות

שהוא  מנוחה השנתיתהימי י הפגרה ממכסת ינוכו ימ
 לה.  זכאי

 
חלה תקופת פגרת הקיץ במהלך חופשה לצורך  (2)   

 שנתית.  מנוחההשתלמות, לא ינוכו בשל תקופה זו ימי 
 

משרה שיפוטית לא ינוכו ימי מנוחה שנתית בשל  לנושא (1) )ה(  
ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ערב חג  ימי

רב ראש השנה ההג'רית, ערב חג מולד הנביא, השבועות, ע
אדחא, ערב חג הנביא -פיטר, ערב חג אל-ערב חג אל

אלח'דר, ערב חג הנביא שועייב, ערב חג הנביא סבלאן, 
ערב חג המולד, ערב ראשית השנה, ערב חג ההתגלות, 
ערב יום השישי לפני חג הפסחא, ערב חג הפסחא, ערב 

והכל לפי  -ערבי חג(  -העלייה השמיימה )בסעיף קטן זה 
 עדתו הדתית של נושא המשרה השיפוטית.

 
בחר נושא משרה שיפוטית , (1בפסקה ) אף האמור על (2)   

להיות במנוחה שנתית או בימי חופשה ארעית בימים 
הצמודים לערב חג, או בחר נושא המשרה השיפוטית 
להיות במנוחה שנתית או בחופשה ארעית בתקופה 

אותו ערב החג ימי מנוחה  בשלינוכו  - הכוללת ערבי חג
שנתית מתוך המכסה שנושא המשרה השיפוטית זכאי 

 ד. 6כמשמעותה בסעיף  -לה; לעניין זה, חופשה ארעית 
 

                                                           
ג, 6ף האמור בסעיף . הוראת מעבר: על א23.6.2018ג התווסף בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום 6סעיף  190

( מספר ימי מנוחה שנתית גבוה ממכסת 18.9.2017נושא משרה שיפוטית שצבר עד יום כ"ז באלול התשע"ז )
ימי המנוחה השנתית המותרת לצבירה ולפדיון לפי הסעיף האמור, זכאי לנצל את ימי המנוחה העודפים על 

 בסיום כהונתו.המכסה האמורה בתקופת כהונתו, אך הוא לא יהיה זכאי לפדותם 
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שנמנה עם נושאי משרה בפנסיה צוברת  שיפוטיתמשרה  נושא )ו(  
בתקופת כהונתו זכאי לצבור שיפוטית כאמור בסעיף קטן )א(, 

 משרה מנוחה שנתית; נושא ימי 108 דבסיומה ע לפדותו
 כהונתו בתקופת לצבור זכאי צוברת בפנסיה אחר שיפוטית

 מנוחה שנתית. ימי 65 ולפדות בסיומה עד
 

שנמנה עם נושאי משרה שיפוטית בפנסיה תקציבית  נושא )ז(  
בתקופת זכאי לצבור משרה שיפוטית כאמור בסעיף קטן )א(, 

נושא משרה  ;שנתית מנוחהימי  126עד  בסיומה ולפדותכהונתו 
זכאי לצבור בתקופת כהונתו שיפוטית אחר בפנסיה תקציבית 

 .שנתית מנוחה ימי 75עד בסיומה  ולפדות
 

ב, שנבצר מנושא משרה 7נוכח המנהל, כהגדרתו בסעיף  )ח(  
 העבודה, עומס מחמתשיפוטית לנצל את ימי המנוחה השנתית 
המכסה המותרת לגביו כך שצבירת ימי החופשה שלו תעלה על 

לפי סעיף קטן )ו( או )ז(, יהיה המנהל רשאי לאשר לנושא 
המשרה השיפוטית לצבור באותה שנה ימי מנוחה שנתית מעבר 
למכסה האמורה, ובלבד שסך ימי המנוחה השנתית לפי סעיף 

 ימים. 140 על קטן זה לא יעלה
 

חופשה ימי 
 ארעית

 )התשע"ח(

ימי חופשה ארבעה בפנסיה צוברת זכאי לנושא משרה שיפוטית  )א( 191ד.6
 ארעית בשנה.

ימי חופשה  14-נושא משרה שיפוטית בפנסיה תקציבית זכאי ל )ב(  
 .ימי חופשה ארעית ברצף ארבעהארעית בשנה, ולכל היותר 

 
ראש באישור ימי חופשה ארעית לפי סעיף זה ניתנים לניצול  )ג(  

בית הדין הערכאה השיפוטית, נשיא הערכאה או נשיא 
 לערעורים, לפי העניין, שנושא המשרה השיפוטית מכהן בה;

ולא  ,משנה לשנהלצבירה  ימי החופשה הארעית אינם ניתנים
לצרפם לחופשת מנוחה או  מחוץ לישראל במהלכם לצאת ניתן

 .שנתית או לפגרה
 

  -בסעיף זה  )ד(  
 

נים ענייהמיועדים בעיקרם לימי חופשה  -"ימי חופשה ארעית"    
 .דחופים ובלתי צפויים

 
למעט שופט בית המשפט העליון,  -"נושא משרה שיפוטית"    

ראשי לישראל, חבר בית הנשיא בית הדין הארצי לעבודה, הרב 
הדין הרבני הגדול, נשיא בית הדין השרעי לערעורים, חבר בית 

בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים  נשיאהדין השרעי לערעורים, 
 דין הדתי הדרוזי לערעורים.וחבר בית ה

 
 

                                                           
 .23.6.2018ד התווסף בתיקון התשע"ח שתחילתו ביום 6סעיף  191
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אישפוז 
ושירותים 

 רפואיים

)התשמ"ו, 
(, 2התשמ"ו )

התשמ"ח, 
(, 2התשנ"ה)

 ((3התשנ"ה )

ולגבי נשיא ושופט של בית  -המדינה תכסה את הוצאות האישפוז  )א( 7.192
המשפט העליון, נשיא בית הדין הארצי לעבודה, רב ראשי לישראל 

של שירותים רפואיים, למעט  גם -וחבר בית הדין הרבני הגדול 
 18זוגו וילדיו עד גיל -שנושא משרה שיפוטית, בן -ריפוי שיניים 

זקוקים להם, למעט הוצאות בשל אישפוז ושירותים רפואיים 
 שהוצאו בחוץ לארץ.

 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, זכאים נושא משרה שיפוטית  )ב( 
ושירותים רפואיים  ובני משפחתו לאותן זכויות בדבר אישפוז

שזכאים להם חבר הכנסת ובני משפחתו; על אף האמור בהחלטת 

ביטול(,  -שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים 
, יראו לענין סעיף קטן זה את החלטת שכר חברי 1987193-התשמ"ז

 , כתקפה.1973194-הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים(, התשל"ג
 

יותיו לפי סעיף זה ישלם נושא משרה שיפוטית להבטחת זכו (1) )ג(  
למדינה, בכל חודש, דרך ניכוי ממשכורתו, דמי ביטוח בסכום 

 ;195שקלים חדשים 239של 
 

באפריל,  1-בינואר, ב 1-( יתואם ב1הסכום הנקוב בפסקה ) (2)   

יום השינוי(,  -באוקטובר של כל שנה )להלן  1-ביולי וב 1-ב
 ש לעומת המדד היסודי;לפי שיעור עליית המדד החד

 

  -לענין זה    
 

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  -"מדד"    
 לסטטיסטיקה;

 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; -"המדד החדש"    
 

 .1995המדד שפורסם בגין חודש ינואר  -"המדד היסודי"    
 

כל שנה רשאי נושא משרה  בשבועיים הראשונים של חודש אפריל של )ד(  
שיפוטית להודיע לממונה על תשלום משכורתו על רצונו שהוראות 
סעיף זה לא יחולו לגביו, הכל מהאחד באותו חודש; הודעת אי 
תחולה כאמור יכול נושא משרה שיפוטית לתת גם תוך השבועיים 

 הראשונים שלאחר מינויו, והיא תחול מיום מינויו.
 

בדיקה 
רפואית 
ת תקופתי

 )התשע"א(

נושא משרה שיפוטית זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית  א.7
פעם בשנה, במכון רפואי שאישר מנהל בתי המשפט, ובהתאם לתנאים 
שקבעה נציבות שירות המדינה לעניין בדיקה רפואית תקופתית של 

 עובדי המדינה.
 

מיסוי אישפוז 
ושירותים 

 196רפואיים
 ((2)התשע"ב)

 

מהמס המוטל בשל אישפוז ושירותים רפואיים שנושא משרה  75% .1א7
ולפי החלטת משכורת  7שיפוטית ובני משפחתו זכאים להם לפי סעיף 

, יהיה על 1995197-(, התשנ"ה3נושאי משרה שיפוטית )תיקון מס' 
 חשבון אוצר המדינה.

                                                           
הוא בטל, אולם לגבי מי  -( וממועד זה ואילך 31.7.1995הוא עד ליום ד' באב התשנ"ה ) 7תוקפו של סעיף  192

 (.3( + התשנ"ה )2ר' תיקון התשנ"ה) -שנתמנה לכהונה לפני היום האמור הסעיף ימשיך לחול 
 .992, 37מ"ז, עמ' ק"ת התש 193
 .1826ק"ת התשל"ג, עמ'  194
)העדכון אינו מפורסם ברשומות ומתעדכן כאן לפי חישוב חשב הכנסת(  21.1.202 סכום זה מעודכן ליום 195

; ₪ 224 - 1.1.2013; ₪ 223 - 1.1.2012; ₪ 217 - 1.1.2011; ₪ 211 - 1.1.2010; ₪ 203 - 1.1.2009-)נכון ל
  1.1.2019; ₪ 229 - 1.1.2018הסכום לא השתנה כי המדד לא עלה;  - 2017, 2016, 2015; ₪ 228 - 1.1.2014

232 ₪ ;1.1.2020 - 231 ₪ ;1.1.2021 - 233.) 
 .121.1.20(, ביום 2, שהתווסף בתיקון התשע"ב )1א7תחילתו של סעיף  196
 .1750ק"ת התשנ"ה, עמ'  197
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מימון קורס 
להכשרה 

 ניהולית
 )התשע"א(

לא או חלקי של עלות קורס נושא משרה שיפוטית זכאי למימון מ ב.7
להכשרה ניהולית, שבו השתתף בתקופת כהונתו, באישור המנהל ולפי 

 –תנאים שיקבע; לעניין זה 
 

מנהל בתי המשפט, מנהל בתי הדין הרבניים, מנהל בתי  -"המנהל"   
 הדין הדתיים הדרוזים או מנהל בתי הדין השרעיים, לפי העניין;

 
קורס במוסד אקדמי או מטעמו של מוסד  -"קורס להכשרה ניהולית"   

 כאמור ובלבד שהקורס נדרש לתפקידו של נושא המשרה השיפוטית.
 

 סיוע לדיור

)התשמ"ג, 
 התשנ"ה(

נושא משרה שיפוטית שעקב מינויו עבר לירושלים או לעיירת  )א(  8.198
פיתוח, זכאי לסיוע כספי לפי הכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי 

 ים.עובדי מדינה מועבר
 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, מי שעובר למינויו היתה  )ב(   
משכורתו משתלמת מאוצר המדינה והוא עבר לירושלים עקב 
מינוי של קבע לכהונת שופט בבית המשפט העליון, לכהונת רב 
ראשי לישראל, לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול או לכהונת 

ולא עברה שנה מיום מינויו  שופט בבית הדין הארצי לעבודה,
ואין בבעלותו דירה בירושלים, זכאי לסיוע כספי לשם רכישת 
דירה כאילו היה עובד המדינה שחל עליו ההסכם הקיבוצי 

( בין 1981בנובמבר  18שנחתם ביום כ"א בחשון התשמ"ב )
ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ 

ושמספרו המזהה אצל  ישראל והסתדרות עובדי המדינה
הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה הוא 

289/82. 
 

מי שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )ב( וביום מינויו  )ג(  
עוד לא מלאו לו ששים שנה, זכאי, לפי בחירתו, להלוואה לשם 

מההלוואה שלפי ההסכם  50%-רכישת דירה שסכומה גדול ב
ר כך, תהיה התקופה של שליש ההלוואה שאינו האמור; בח

לשנה, והתקופה של שליש  18% -שנים, והריבית עליו  10צמוד 
 5%שנים, הריבית עליו תהיה  10ההלוואה שהוא צמוד תהיה 

לשנה, וחישוב ההצמדה ייעשה כל שלושה חודשים, והוא לא 
יהיה זכאי למענק בשל הוצאות העברה ולהשתתפות בשכר 

 דירה.
 

מי שנבחר לכהונת רב ראשי לישראל ולא עברה שנה מיום  )ד(  
תחילת כהונתו, זכאי לסיוע כספי לשם רכישת דירה או לשם 
הרחבת דיורו בשיעור הסיוע שהיה זכאי לו אילו נתמלאו בו 
התנאים האמורים בסעיף קטן )ג(; לענין סעיף קטן זה, 

 לרבות שכירה שיש עמה תשלום דמי מפתח. -"רכישה" 
 

לוואה ה
לרכישת רכב 

 )התשנ"ה(

נושא משרה שיפוטית זכאי להלוואה לרכישת רכב או החלפתו בסכום  .9
הגבוה ביותר שבו ניתנת הלוואה כזו לבעל תפקיד בדרגה הגבוהה 

 ביותר בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה ובאותם תנאים.
 

                                                           
הוא בטל )ק"ת  -(, וממועד זה ואילך 31.7.1995הוא עד ליום ד' באב התשנ"ה ) 8תוקפו של סעיף  198

 (.1423התשנ"ה, עמ' 
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החזר 
 הוצאות 

רכב 
)התשנ"ה, 

התשנ"ו, 
התשנ"ט, 
התשס"ב, 
 התשס"ט,
(, 2התשע"א)
התשע"ב, 
התשע"ז, 
 התשע"ח(

רכב פרטי כמשמעותו בתקנות מס הכנסה  -בסעיף זה, "רכב"  )א( 199א.9
 .1995200-)ניכוי הוצאות רכב(, התשנ"ה

 
נושא משרה שיפוטית יהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר  (1) )ב( 

 לחודש; 201שקלים חדשים 3,757הוצאות רכב בסך 
 

 ( יעודכן בכל שנה כלהלן:1קה )הסכום האמור בפס (2)  
 

מהסכום המעודכן האחרון  20.6% -בינואר  1-ב )א(   
כפול אחוז העדכון של ההוצאות הקבועות ברוטו; 

מהסכום המעודכן האחרון כפול אחוז  22.9%
 19.7%העדכון של ההוצאות הקבועות נטו; 

מהסכום המעודכן האחרון כפול אחוז העדכון של 
מהסכום המעודכן  9.6%נטו; ההוצאות המשתנות 

-האחרון כפול אחוז העדכון של ביטוח החובה ו
מהסכום המעודכן האחרון כפול אחוז  22.9%

 העדכון של הביטוח המקיף;
 

מהסכום המעודכן האחרון  4.3% -במרס  1-ב )ב(    
 כפול אחוז העדכון של אגרת רישוי הרכב;

 
האחרון מהסכום המעודכן  20.6% -ביולי  1-ב )ג(    

כפול אחוז העדכון של ההוצאות הקבועות ברוטו; 
מהסכום המעודכן האחרון כפול אחוז  22.9%

 19.7%העדכון של ההוצאות הקבועות נטו; 
מהסכום המעודכן האחרון כפול אחוז העדכון של 

 ההוצאות המשתנות נטו. 
 

בסעיף קטן זה תהיה לכל המונחים המשמעות שיש להם  (3)   
-נסה )ניכוי הוצאות רכב(, התשנ"הבתקנות מס הכ

1995202. 
 

החזר הוצאות רכב יינתן אם נתקיימו לגבי נושא המשרה  )ג(  
 השיפוטית כאמור כל אלה:

 
 בבעלותו רכב; (1)   

 
 תוקף;-הוא בעל רישיון נהיגה בר (2)   

 
הוא הצהיר כי הינו עושה שימוש ברכבו לצורך מילוי  (3)   

 תפקידו.
 

                                                           
 (.1.1.1995א ביום כ"ט בטבת התשנ"ה )9תחילתו של סעיף  199
 .586ק"ת התשנ"ה, עמ'  200
)בהתאם למכתבו של הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר( )ביום  1.7.2008סכום זה מעודכן ליום  201

 (.₪ 3,561היה הסכום  1.4.2006
 .586נ"ה, עמ' ק"ת התש 202



- 96 - 

 

)התשס"ט, 
(, 2שע"א)הת

התשע"ב, 
התשע"ז, 
 התשע"ח(

)ד( 
203 

שופט בית המשפט העליון, חבר בית הדין הרבני הגדול, נשיא 
בית משפט מחוזי, נשיא בית משפט שלום, נשיא בית הדין 
הארצי לעבודה, ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר, 
נשיא בית הדין השרעי לערעורים, נשיא בית הדין הדתי הדרוזי 

עורים, חבר בית הדין השרעי לערעורים, חבר בית הדין לער
הדתי הדרוזי לערעורים, שופט בית הדין הארצי לעבודה, ונשיא 
בית דין אזורי לעבודה, יהיה רשאי לבחור בין החזר הוצאות 
רכב לפי סעיף זה לבין זכאות לרכב צמוד לנהיגה עצמית, 

ם שיועמד לרשותו בתנאים המקובלים לגבי בעלי תפקידי
הזכאים לרכב צמוד לפי הסכם עם אגף החשב הכללי במשרד 

 האוצר.
 

גילום מס 
בשל הכנסה 

הנובעת 
משדרוג רכב 
לצורכי מיגון 

 -)התשע"ח 
הוראת שעה, 

 -( 2התשע"ח)
הוראת שעה 

 -והתשע"ט 
הוראת 

 204שעה(

מס הכנסה המוטל על נשיא בית המשפט העליון בשל הכנסה  )א( .1א9
דינה מעמידה לרשותו לצורכי מיגון יהיה הנובעת משדרוג רכב שהמ
 על חשבון אוצר המדינה.

 

 -בסעיף זה  )ב( 
 

חלק ההכנסה השווה להפרש  -"הכנסה הנובעת משדרוג רכב"   

 החיובי שבין אלה:
 

שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא בית  (1)  
מצעי המשפט העליון, בידי המדינה, שאפשר להתקין בו א

 מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;
 

ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא בית  שווי השימוש המרבי (2)   
 המשפט העליון, בידי המדינה;

 

כמשמעותו בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש  -"שווי השימוש"    
 .1987-ברכב(, התשמ"ז

 

דיור לרב 
הראשי 
 205לישראל

 )התשס"ג(

ראל שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים, זכאי רב ראשי ליש )א( ב.9
להחזר הוצאות לשכירת דירה בירושלים; לענין סעיף זה, 

דמי שכירות, מסים עירוניים,  -"הוצאות לשכירת דירה" 
תשלומי ועד בית לרבות הסקה, תשלומי חשמל, מים וגז, 
תיקונים בדירה אשר על פי הסכם השכירות חלים על השוכר 

ובלות אחרות הכרוכות בשכירת הדירה על פי וכן הוצאות מק
 הסכם השכירות.

 
רב ראשי לישראל יהיה זכאי להחזר הוצאות לשכירת דירה  )ב(  

 כאמור בסעיף קטן )א( אם יתקיימו כל אלה: 
 

                                                           
 .1.3.1996א)ד( לגבי קאדי שהוא ראש בית הדין לערעורים, ביום 9)א( תחילתו של סעיף  203
א)ד( לגבי נשיא בית הדין השרעי לערעורים, ראש בית הדין הדתי הדרוזי 9)ב( תחילתו של סעיף   

 .1.1.2011ום לערעורים, חבר בית הדין השרעי לערעורים וחבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים בי
, 31.12.2018, תוקפו הוארך עד יום 31.12.2017עד יום  1.1.2017נקבע כהוראת שעה מיום  1א9סעיף  204

יסוד: הכנסת הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום -לחוק 38מכוח סעיף  .31.12.2019ושוב עד יום 
16.6.2020. 

 (.1.7.2003תחילתו של סעיף זה ביום א' בתמוז התשס"ג )  205
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מ"ר ברוטו; ואולם, היו  120שטח הדירה לא יעלה על  (1)   
לרב ראשי לישראל ביום החתימה על הסכם השכירות 

ילדים או יותר, הסמוכים על שולחנו, יהיה זכאי  ארבעה
מ"ר עבור כל ילד החל בילד הרביעי,  15לתוספת של 

מ"ר ברוטו; לענין  200ובלבד ששטח הדירה לא יעלה על 
כפי שמחושב לצורך תשלום  -פסקה זו, "שטח ברוטו" 

 ארנונה כללית;
 

 הסכם השכירות וההוצאות לשכירת הדירה אושרו על ידי (2)   
 מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר;

 
 דירת הקבע שלו לא תושכר. (3)   

 
חדל רב ראשי לישראל לכהן, יהיה זכאי להחזר הוצאות  )ג(  

חודשים מיום  3לשכירת דירה לפי סעיף זה במשך תקופה של 
 שחדל לכהן.

 
מינוי לכהונה 

 בפועל
והה מדרגתו נושא משרה שיפוטית שמונה לכהונה בפועל לדרגה גב .10

למשכורת יסוד  -למשך תקופת כהונתו כאמור  -הקבועה יהיה זכאי 
 על פי הדרגה הגבוהה.

 
מנהל המרכז 

להכשרה 
והשתלמות 

שופטים 
 ((2)התשע"ז)

 

נושא משרה שיפוטית שמונה למנהל המרכז להכשרה והשתלמות  א.10
שופטים יהיה זכאי, למשך תקופת כהונתו כמנהל המרכז כאמור, 

משולב של נשיא בית משפט מחוזי בצירוף התוספות לפי לשכר ה
 א)ד(.9-ג ו4סעיפים 

דין מנהל בתי 
המשפט 

ומנהל בתי 
 הדין

 )התשס"ח(

לענין החלטה זו, דינו של מנהל בתי המשפט שנתמנה על פי  )א( 11.206
, 1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 82סעיף 

ל מנהל בתי הדין כדין שופט בית המשפט העליון, דינו ש
, 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 13הרבניים שנתמנה על פי סעיף 

כדין חבר בית הדין הרבני הגדול, דינו של מנהל בתי הדין 
לחוק בתי הדין  16הדתיים הדרוזיים שנתמנה על פי סעיף 

, כדין חבר בית הדין הדתי 1962-הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג
נהל בתי הדין השרעיים שנתמנה הדרוזי לערעורים, ודינו של מ

, כדין חבר בית 1961-לחוק הקאדים, התשכ"א 10על פי סעיף 
 הדין השרעי לערעורים.

 
הוראות סעיף קטן )א( יוסיפו לחול על שופט גם לאחר שחדל  )ב(  

לכהן כמנהל בתי המשפט, ובלבד שכיהן כמנהל תקופה שאינה 
ן כמנהל בתי פחותה מארבעים חדשים; והוא הדין בדיין שכיה

הדין הרבניים, בקאדי מד'הב שכיהן כמנהל בתי הדין הדתיים 
 הדרוזיים ובקאדי שכיהן כמנהל בתי הדין השרעיים.

 
  -בטלות  .12 ביטול

 
 ;1979207-החלטת משכורת השופטים, התשל"ט (1)  

 
 ;1979208-החלטת משכורת שופטי בית הדין לעבודה, התשל"ט (2)  

                                                           
תיקון התשס"ח יחול על משכורת ותשלומים אחרים המשתלמים למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים  206

 .ואילך 15.10.2007ולמנהל בתי הדין השרעיים, בעד יום 
 .1872ק"ת התשל"ט, עמ'  207
 .1873ק"ת התשל"ט, עמ'  208
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 ;1979209-ופטי תעבורה, התשל"טהחלטת משכורת ש (3)  
 

 ;1979210-החלטת משכורת הדיינים, התשל"ט (4)  
 

 ;1979211-החלטת משכורת הקאדים, התשל"ט (5)  
 

 ;1979212-החלטת משכורת קאדים מד'הב, התשל"ט (6)  
 

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )שירותים רפואיים(,  (7)  
 ;1979213-התשל"ט

 
נושאי משרה שיפוטית )הצמדה לשכר החלטת משכורת  (8)  

 .1981214-הממוצע(, התשמ"א
 

שופט בית המשפט העליון ורב ראשי לישראל, שערב החלטה זו  .13 הוראת מעבר
התגוררו בדירת שרד, רשאים להמשיך להתגורר בה כל עוד הם 

 מכהנים במשרתם כאמור.
 

 
 

)התשס"ט, 
 התש"ע(

 215תוספת ראשונה
 (2)סעיף 

 
 

 משכורת יסוד בשקלים חדשים טיתהמשרה השיפו 

 שופטים: א.

 50,464 נשיא בית המשפט העליון 

 49,009 משנה לנשיא בית המשפט העליון 

 45,602 שופט בית המשפט העליון 

 37,350 נשיא בית משפט מחוזי 

 36,433 סגן נשיא בית משפט מחוזי 

 36,433 שופט בכיר בבית משפט מחוזי 

 34,291 זישופט בית משפט מחו 

 33,464 נשיא בית משפט שלום 

 32,166 סגן נשיא בית משפט שלום 

 32,166 שופט בכיר בבית משפט שלום 

 29,141 שופט בית משפט שלום 

                                                           
 .1874ק"ת התשל"ט, עמ'  209
 .1875ק"ת התשל"ט, עמ'  210
 .1876ק"ת התשל"ט, עמ'  211
 .1877ק"ת התשל"ט, עמ'  212
 .1878ק"ת התשל"ט, עמ'  213
 .804ק"ת התשמ"א, עמ'  214
, 588; התשס"ח, עמ' 567; התשס"ז, עמ' 471)ק"ת התשס"ו, עמ'  2202.1.1הסכומים מעודכנים ליום  215

, 700ועמ'  64; התשע"ד, עמ' 749; התשע"ג, עמ' 693; התשע"ב, עמ' 609; התשע"א, עמ' 1011התש"ע, עמ' 
; 1918, התשע"ט, עמ' 894; התשע"ח, עמ' 729; התשע"ז, עמ' 707; התשע"ו, עמ' 816שע"ה, עמ' הת

 .יםהחלטות מצורפחוקים ו ורא -ת שכר והקפאהפחתות ולעניין (. 450התש"ף, עמ' 
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 שופטי בית הדין לעבודה: ב.

 44,829 נשיא בית הדין הארצי 

 42,374 סגן נשיא בית הדין הארצי 

 42,374 שופט בכיר בבית הדין הארצי 

 36,651 שופט בית הדין הארצי 

 33,464 נשיא בית דין אזורי 

 32,166 סגן נשיא בית דין אזורי 

 32,166 שופט בכיר בבית דין אזורי 

 29,141 שופט בית דין אזורי 

 29,141 שופטי תעבורה ג.

 דיינים: ד.

 45,602 רב ראשי לישראל 

 40,804 חבר בית הדין הרבני הגדול 

בתי דין שאינו מכהן ראש אבות  
 כרב של עיר

37,350 

ראש אבות בתי דין המכהן כרב  
 של עיר

34,291 

 33,464 אב בית דין אזורי 

 32,166 דיין בכיר  

 29,141 חבר בית דין אזורי 

 קאדים: ה.

 45,602 216ראש בית הדין לערעורים 

 40,804 217חבר בית הדין לערעורים 

 29,141 קאדי 

 ב:קאדים מד'ה ו.

 45,602 ראש בית הדין לערעורים 

 40,804 חבר בית הדין לערעורים 

 29,141 חבר בית הדין 

 
 

                                                           
 .566ק"ת התשס"ז, עמ'  216
 .1439ק"ת התש"ע, עמ'  217
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)התשס"ט, 
 ((2התשע"א)

 תוספת שניה
 א(4)סעיף 
 

 
 טור א'

 

 
 טור ב'

 
נשיא בית משפט שלום, סגן נשיא בית 
משפט שלום, שופט בכיר בבית משפט 

 שלום, שופט שלום ושופט תעבורה
 

ית משפט מחוזי, סגן נשיא בית נשיא ב
משפט מחוזי, שופט בכיר בבית משפט 

 מחוזי, ושופט בית משפט מחוזי
 

נשיא בית דין אזורי לעבודה, סגן נשיא של 
בית דין אזורי לעבודה, שופט בכיר בבית דין 
אזורי לעבודה, ושופט בית דין אזורי 

 לעבודה
 

נשיא בית הדין הארצי לעבודה, סגן נשיא 
הארצי לעבודה, שופט בכיר בבית  בית הדין

דין ארצי לעבודה ושופט בית הדין הארצי 
 לעבודה

 
אב בית דין רבני אזורי, דיין בכיר, חבר בית 
דין רבני אזורי, דיין של בית דין שרעי וחבר 

 בית הדין הדתי הדרוזי
 

 ראש אבות בתי דין רבניים

 שופט מחוזי
 
 
 

 שופט בית משפט עליון
 
 
 

 הארצי לעבודהשופט בית הדין 
 
 
 
 

 שופט בית משפט עליון
 
 
 
 

 8ראש אבות בתי הדין הרבניים הממונה על 
 בתי דין לפחות.

 
 

 חבר בית הדין הרבני הגדול
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 2009218-החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון(, התשס"ט
 

 שולבו בהחלטה העיקרית  1-6סעיפים 
 

הוראת 
 מעבר

יהן כנשיא או כסגן נשיא ביום כ"ו נושא משרה שיפוטית אשר כ )א( .7
( או כיהן כאב בית דין רבני ביום 2007ביולי  12בתמוז התשס"ז )

( ותקופת כהונתו כנשיא 2007באוקטובר  31י"ט בחשון התשס"ח )
או כסגן נשיא או כאב בית דין רבני הסתיימה, זכאי, החל במועד 

לשכר  סיום כהונתו כנשיא או כסגן נשיא או כאב בית דין רבני,
שקיבל ערב סיום כהונתו כאמור, כולל סכום השווה לסכום 
שקיבל כגמול ניהול במשכורתו האחרונה כנשיא או כסגן נשיא או 
כאב בית דין רבני, ואולם החל במועד סיום כהונתו כאמור לא 

, 3ישולמו לו תוספות שיגיעו לו החל במועד האמור, לפי סעיפים 
ד אשר שכרו ישתווה לשכר של להחלטת המשכורת, וזאת ע 6-א ו4

תקופת ההקפאה(;  -שופט בכיר או של דיין בכיר בהתאמה )להלן 
מתום תקופת ההקפאה ישולמו לנושא משרה שיפוטית כאמור כל 

 התוספות בהתאם להחלטת המשכורת, ככל שהוא זכאי לקבלן.
 

נושא משרה שיפוטית אשר כיהן כנשיא בית משפט שלום ביום כ"ו  )ב(  
( ובעת כהונתו כנשיא מונה לשופט 2007ביולי  12התשס"ז )בתמוז 

א לחוק בתי המשפט ]נוסח 9בית משפט מחוזי כאמור בסעיף 
, זכאי, החל במועד סיום כהונתו כנשיא 1984-משולב[, התשמ"ד

של בית משפט שלום, וכל עוד לא מונה לסגן נשיא או לנשיא של 
כר שקיבל ערב בית משפט מחוזי או לשופט בית משפט עליון, לש

סיום כהונתו כנשיא של בית משפט שלום, כולל סכום השווה 
לסכום שקיבל כגמול ניהול במשכורתו האחרונה כנשיא, ואולם 
החל במועד סיום כהונתו כנשיא כאמור לא ישולמו לו תוספות 

להחלטת  6-א ו4, 3שיגיעו לו החל במועד האמור, לפי סעיפים 
תווה לשכר של שופט בית המשכורת, וזאת עד אשר שכרו יש

תקופת ההקפאה(; מתום תקופת ההקפאה  -משפט מחוזי )להלן 
ישולמו לנושא משרה שיפוטית כאמור כל התוספות בהתאם 

 להחלטת המשכורת, ככל שהוא זכאי לקבלן.
 

( 2008באוגוסט  1תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בתמוז התשס"ח ) .8 תחילה
 (.2007בנובמבר  1ון התשס"ח )ולגבי דיין בכיר ביום כ' בחש

 
 

                                                           
 .915ק"ת התשס"ט, עמ'  218



- 102 - 

 

 הפחתות והקפאות שכר נושאי משרה שיפוטית
 

 2020219-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א -חוק השכר הממוצע )הוראת שעה 

השכר 
 -הממוצע 

תיקון חוק 
הביטוח 
 -הלאומי 

 - 220מס' 
 הוראת שעה

י לחוק הביטוח הלאומ 1על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף  .1
לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת  2, ובסעיף 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה

יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת  2022ובשנת הכספים  2021הכספים 
; ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים (2020בדצמבר  31התשפ"א )

 והמענקים המפורטים להלן...

 
 

עדכון המשכורת(, ביטול  - החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה
 2020220-התשפ"א

 
 לחוק בית הדין לעבודה,  8יסוד: השפיטה, סעיף -לחוק 10בתוקף הסמכות לפי סעיף 

, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17)ד( לפקודת התעבורה, סעיף 26, סעיף 1969-התשכ"ט
, 1962-תשכ"גלחוק בתי הדין הדרוזיים, ה 20, וסעיף 1961–לחוק הקאדים, התשכ"א 14

 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
 

הוראת שעה 
 2021לשנת 

לא תעודכן משכורת היסוד של נושא משרה  2021על אף האמור בכל דין, בשנת  .1
 שיפוטית לפי השינוי בשכר הממוצע.

 

עדכון השכר 
 2022בשנת 

כ"ח בטבת לשם חישוב העדכון של משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית ביום  .2
, 2020( יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת 2022בינואר  1התשפ"ב )

 .2021במקום השכר הממוצע שפורסם בשנת 
 

 ב' בכסלו התשפ"א
 (2020בנובמבר  18)

 משה גפני
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 

                                                           
בחוק התכנית  2022; הוארך לשנת 28.12.2020ביום התקבל ) 74עמ' ; התשפ"ב, 260ס"ח התשפ"א, עמ'  219

 (.2021-(, התשפ"ב2022-ו 2021הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 .590פ"א, עמ' ק"ת התש 220
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 החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה ועדכון המשכורת(, 
 5201221-התשע"ו

 
-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 8יסוד: השפיטה, סעיף -לחוק 10תוקף הסמכות לפי סעיף ב

לחוק  14, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17)ד( לפקודת התעבורה, סעיף 26, סעיף 1969
, מחליטה ועדת 1962-לחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג 20, וסעיף 1961-הקאדים, התשכ"א

 אמור:הכספים של הכנסת ל
 

הוראת שעה 
 2016לשנת 

-)ב( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א6על אף האמור בסעיף  .1
( תשתנה משכורת היסוד של נושא 2016בינואר  1, ביום כ' בטבת התשע"ו )1981

משרה שיפוטית כך שהשכר המשולב יעלה באחוז אחד פחות מהשיעור שבו עלה 
 .2015השכר הממוצע בשנת 

 

כון השכר עד
 2017משנת 
 ואילך

ואילך,  2017לצורך עדכון משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית החל משנת  .2
 .1כפי שעודכנה לפי סעיף  2016תהיה משכורת היסוד לעניין שנת 

 (.2016בינואר  1תחילתה של החלטה זו ביום כ' בטבת התשע"ו ) .3 תחילה
 

 ע"ובכסלו התש 'כ
 (2015בדצמבר  2)

 גפני משה
 יושב ראש ועדת הכספים

 
 
 

 2008222-החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה(, התשס"ט
 

לחוק בית הדין לעבודה,  8יסוד: השפיטה, סעיף -לחוק 10סמכותה לפי סעיף בתוקף 
, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17)ג( לפקודת התעבורה, סעיף 26, סעיף 1969-התשכ"ט

-לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזים, התשכ"ג 20, וסעיף 1961-ים, התשכ"אלחוק הקאד 14
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1962

 
 הוראת שעה

 2009לשנת 
-להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א 6על אף הוראות סעיף  .1

 לא יעלה שכר היסוד של נושא משרה שיפוטית.  2009, בשנת 1981
 

עה הוראת ש
 2010לשנים 

 2011-ו
 )התש"ע(

( תשתנה משכורת היסוד של נושא 2010בינואר  1ביום ט"ו בטבת התש"ע ) )א( 2.223
משרה שיפוטית כך ששכרו המשולב יעלה במחצית השיעור שבו היה עולה 

-להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א 6לפי הוראות סעיף 
להוראת  1הוראות סעיף  החלטת המשכורת(, אילולא -)להלן  1981

 מחצית העדכון(. -השעה )להלן 
 

( תשתנה משכורת היסוד של 2011בינואר  1ביום כ"ה בטבת התשע"א ) )ב(  
 נושא משרה שיפוטית כך ששכרו המשולב ישוב ויעלה במחצית העדכון.

 
להחלטת  6אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  )ג(  

 .2011-ו 2010ינוי המשכורת בשנים המשכורת לעניין ש
 

 כ"ז בכסלו התשס"ט
 (2008בדצמבר  24)

 אבישי ברוורמן
 יושב ראש ועדת הכספים

 

                                                           
 .704ק"ת התשע"ו, עמ'  221
 .1010(; התש"ע, עמ' 424)ת"ט התשס"ט, עמ'  278ק"ת התשס"ט, עמ'  222
 .1.1.2010שנוסף בתיקון התש"ע ביום  2תחילתו של סעיף  223
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 2001224-החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה(, התשס"ב
 

-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 8יסוד: השפיטה, סעיף -לחוק 10בתוקף סמכותה לפי סעיף 
לחוק  14, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17( לפקודת התעבורה, סעיף 3)26, סעיף 1969

, מחליטה 1962-לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזים, התשכ"ג 20, וסעיף 1961-הקאדים, התשכ"א
 ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 
-להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א 6על אף הוראות סעיף  .1 הוראת שעה

במשך שנה מיום פרסומה של החלטה זו, לא יעלה שכר היסוד של , 1982
 נושא משרה שיפוטית. 

 
 י"ח בכסלו התשס"ב

 (2001בדצמבר  3)
 יעקב ליצמן

 יושב ראש ועדת הכספים
 
 

 2013225-הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ד
 

עלי תפקיד אחרים חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובל 13-ו 6בהתאם לסעיפים 
)הוראת  2014-ו 2013בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

 , אני מודיע לאמור:2013-שעה(, התשע"ג
 

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

 שיפוטית

( שיעורי משכורת היסוד של 2013ביולי  1מיום כ"ג בתמוז התשע"ג ) .1
 ראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:נושאי משרה שיפוטית בתוספת ה

 ]הפירוט אינו מצורף[

 
 

 226הודעה בדבר משכורת נושאי משרה שיפוטית
 

לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות 
 2003-(, התשס"ג2004-ו 2003הכספים 

 
התכנית להבראת כלכלת ישראל לחוק  83-ו 76אני מודיע כי בהתאם לסעיפים 

-ו 2003)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
( עד 2003ביולי  1, יופחתו בתקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג )2003-(, התשס"ג2004

( סכומים משכרם הכולל של נושאי משרה 2005ביוני  30יום כ"ג בסיון התשס"ה )
ב להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, 4-א ו4, 4, 3, 2ים שיפוטית לפי סעיפ

 , כמפורט להלן:1981-התשמ"א
   

 סכום ההפחתה בשקלים חדשים שיעור ההפחתה באחוזים השכר בשקלים חדשים

 ----  0 3,335עד 

 20.37 1.75 4,500עד  3,336 -מ

 74.97 3.00 7,000עד  4,501 -מ

 349.95 5.00 14,000עד  7,001-מ

 489.93 7.00 21,000עד  14,001-מ

 664.91 9.50 28,000עד  21,001-מ

 874.88 12.50 35,000עד  28,001-מ

 כל שקל חדש נוסף
 

17.00 0.17 

  תשס"גה אבב א'
 (2003ביולי  30)

 אברהם הירשזון 
 יושב ראש ועדת הכספים

                                                           
 .212ק"ת התשס"ב, עמ'  224
 .64ק"ת התשע"ד, עמ'  225
  .3810י"פ התשס"ג, עמ'  226
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 מבקר המדינה
 

 יסוד: מבקר המדינה-חוק
 
 

 : 227מבקר המדינהיסוד: -לחוק 11סעיף 
 

משכורת 
 וגמלאות

משכורתו של מבקר המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת  .11
כהונתו או לאחריה, או לשאיריו לאחר מותו, ייקבעו בחוק או בהחלטה 

 של הכנסת או של ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.
 

   
 

 החלטת הכנסת השמינית בדבר הסמכת ועדת הכספים 
 228בוע את משכורתו של מבקר המדינהלק

 
 

, מסמיכה הכנסת 229]נוסח משולב[ 1958-א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח4בהתאם לסעיף 
את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של מבקר המדינה והתשלומים האחרים שישולמו 

 לו בתקופת כהונתו.
 
 

 1981230-החלטת משכורת מבקר המדינה, התשמ"א
 
 

, 231]נוסח משולב[ 1958-א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח4לפי סעיף בתוקף הסמכות 
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 
משכורת 

 המבקר
למבקר המדינה ישולמו משכורת ותשלומים אחרים כפי שנקבעו  .1

 .1981232-לשרים בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"א
 

 בטלה. - 9761233-החלטת משכורת מבקר המדינה, התשל"ו .2 ביטול
 
 

 ז' בתמוז התשמ"א
 (1981ביולי  9)

 שלמה לורינץ
 ראש ועדת הכספים-יושב

 

                                                           
 ]נוסח חדש[(. 1958-א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח4)החליף את סעיף  30ס"ח התשמ"ח, עמ'  227
 .1734י"פ התשל"ד, עמ'  228
 .92ס"ח התשי"ח, עמ'  229
 .1448תשמ"א, עמ' ק"ת ה 230
 .92ס"ח התשי"ח, עמ'  231
 .1447ק"ת התשמ"א, עמ'  232
 .2391ק"ת התשל"ו, עמ'  233
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 גמלאות ותשלומים אחרים
המשולמים לנושא המשרה 

 ולשאיריו לאחר תקופת הכהונה
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 1969234-חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט
 
 

גמלאות 
ותשלומים 

 אחרים

לנושאי המשרה המפורטים בתוספת ולשאיריהם ישולמו, מאוצר  .1
פים כפי שייקבע בהחלטות המדינה, גמלאות ותשלומים אחרים נוס

 הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה מועדותיה.
 

פנסיה 
 235צוברת

)תיקונים מס' 
 (6-ו 5, 3

, לא ישולמו גמלאות מאוצר המדינה 1על אף האמור בסעיף  )א( א.1
לנושאי משרה כאמור בו שהחלו בכהונתם לאחר יום כ"ט באייר 

ע( ולשאיריהם, היום הקוב -( )להלן 1999במאי  15התשנ"ט )
וזכויותיהם לגימלה יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח 

; הוראה זו 2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
תחול גם על חברי כנסת על שרים ועל סגני שרים שהחלו 
בכהונתם לפני היום הקובע ונבחרו או מונו לתקופת כהונה 

בה לא כיהנו כחברי כנסת נוספת לאחר תקופה העולה על שנה ש
כשרים או כסגני שרים, וזאת לגבי תקופת הכהונה הנוספת 

 האמורה ואילך.
 

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מי שערב תחילת כהונתו  )ב(  
כנושא משרה היה מועסק בשירות המדינה ולגבי העסקתו זו חלו 

-הוראות חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל
חוק הגמלאות(, לענין תשלום קצבה מאוצר  -)להלן  9701236

המדינה, אלא אם כן ביקש, בתוך שנה ממועד תחילת תקופת 
 כהונתו, שזכויותיו יבוטחו בקופת גמל כאמור בסעיף קטן )א(.

 
על נושא משרה כאמור בסעיף קטן )ב( תחול ההחלטה שנתקבלה  )ג(  

ההחלטה(, בכפוף  - לגבי אותו סוג של משרה )להלן 1לפי סעיף 
 לשינויים האלה:

 
שיעור הקצבה של נושא משרה כאמור לגבי תקופת כהונתו  (1)   

כנושא משרה, יחושב לפי מספר שנות כהונתו במשרה כפול 
השיעור השנתי שלפיו היתה מחושבת קצבתו אילו פרש לפי 

 חוק הגמלאות בתנאי העסקתו הקודמים;
 

ה בשל הכנסה מקצבה אחרת הפחתת קצבה של נושא משר (2)   
כאמור בהחלטה, תיעשה באופן שיופחת מהקצבה כל סכום 

 70%שבו עולה אותה קצבה בצירוף הקצבה האחרת על 
 מהמשכורת הקובעת לפי ההחלטה.

 
הוראות לענין 

חבר הכנסת 
שחברותו 

בכנסת 
הושעתה 

 (4)תיקון מס' 
 

מים אחרים ועדת הכנסת רשאית לקבוע הוראות בדבר גמלאות ותשלו ב.1
נוספים לענין חבר הכנסת הזכאי לגמלאות ולתשלומים אחרים נוספים 

ב 42מאוצר המדינה לפי חוק זה, שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 
 ולענין שאיריו. 237יסוד: הכנסת-לחוק

                                                           
 3; תיקון מס' 209התשל"ח, עמ'  - 2; תיקון מס' 73התשל"ח, עמ'  - 1; תיקון מס' 98ס"ח התשכ"ט, עמ'  234

 - 6; תיקון מס' 914 התשס"ה, עמ' - 5; תיקון מס' 378התשס"א, עמ'  - 4; תיקון מס' 92התשנ"ט, עמ'  -
 .251התשע"ה, עמ' 

 .4.2.1999א התווסף לחוק במסגרת חוק ההסדרים שהתקבל ביום 1סעיף  235
 .65ס"ח התש"ל, עמ'  236
 .69ס"ח התשי"ח, עמ'  237
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טובות הנאה 
 אחרות והיוון 

 (2)תיקון מס' 

 -מותר לקבוע כי  1בהחלטה לפי סעיף  .2
 

שרה או לשאירים יינתנו, בנוסף לגמלאות ולתשלומים לנושאי המ (1) 
האחרים המשתלמים לאחר תקופת הכהונה, גם טובת הנאה או 

 שירות שייקבעו;
 

הזכות לגמלאות, לתשלומים אחרים, לטובת הנאה או לשירות  (2)  
ושיעוריהם ייקבעו בהתחשב בתפקיד שמילא נושא המשרה, 

 אחר שייקבע; בדרגתו, בתקופת שירותו, או בכל גורם
 

מותר, בתנאים שייקבעו, להוון אותו חלק מהגמלאות, כפי  (3)  
 שייקבע, המגיעות לזכאי;

 
לצורך חישוב הזכות לגמלה ושיעורה מותר לצרף לתקופת  (4)  

הכהונה באותה שעה תקופת כהונה קודמת אחרת, כולה או 
מקצתה, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, או ברשויות 

 ו במוסדות אחרים שייקבעו, והכל בתנאים שייקבעו; א
 

מגמלה המשתלמת ינוכו סכומים שהזכאי לגמלה מקבל  (5)  
 35כמשכורת או כגמלה מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 

 ;1970238-לחוק שירות המדינה )גמלאות(]נוסח משולב[, התש"ל
 

ד הגמלה המשתלמת לשאירים שאינם סמוכים על שולחן אח (6)  
 תחולק בדרך שתיקבע;

 
התשלומים, טובת ההנאה או השירות יהיו פטורים כולם או  (7)  

 מקצתם ממס המוטל על ההכנסה.
 

עדיפות 
הוראות 

 (2)תיקון מס' 

ינהגו על פיה על אף האמור בחוק שירות  1פי סעיף -קביעה בהחלטה על א.2
ות הקבע , או בחוק שיר1970-]נוסח משולב[, התש"ל המדינה )גמלאות(

 .1954-צבא הגנה לישראל )גמלאות(, התשי"ד
 

שינוי 
 התוספות

הכנסת רשאית בהחלטה להוסיף על נושאי המשרות המפורטים  .3
 בתוספת או לגרוע ממנה.

 
פרסום 

 החלטות
 

 יפורסמו ברשומות. 3-ו 1ההחלטות לפי סעיפים  .4

)תיקון  ערעור
 (1מס' 

כממונה על  8ת על פי סעיף על החלטתו של מי שנקבע בתקנו )א( א.4
גמלאות, בדבר מתן גמלה או תשלום אחר לפי חוק זה, רשאי 
הרואה את עצמו מקופח על ידי ההחלטה לערער לפני נשיא בית 
המשפט העליון; הנשיא רשאי להכריע בערעור בעצמו או 

 להעבירו להכרעתו של ממלא מקומו.
 

להגשת ערעור שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד  )ב(  
 לפי סעיף זה ואת סדרי הדין בו.

 

                                                           
לחוק יסודות התקציב,  21הממשלה קבעה כקופה ציבורית נוספת כל גוף מתוקצב, כהגדרתו לפי סעיף  238

 .3128י"פ התשס"ד, עמ'  -לחוק האמור  32ך כהגדרתו לפי סעיף , וכל גוף נתמ1985-התשמ"ה
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תביעות נגד 
צד שלישי 

 (1)תיקון מס' 

היה המקרה שחייב את אוצר המדינה בתשלום גמלה לפי חוק זה  )א( ב.4
משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי 

פקודת הנזיקין( או חוק  -לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן 
חוק  -)להלן  1975239-ויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"הפיצ

תאונות דרכים(, רשאי אוצר המדינה לתבוע מאותו צד שלישי 
פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלם, עד שיעור 

 הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי.
 

הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולעשות כל  )ב(  
כדי לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי סעיף  פעולה סבירה

זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אוצר המדינה 
לפי סעיף זה או למנוע בעד מימושה; עבר הזכאי לגמלה על 
איסור לפי סעיף זה או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי מי 

כות שממונה על מתן הגמלה לפי חוק זה לשלול ממנו את הז
 לגמלה, כולה או מקצתה.

 
היה אוצר המדינה חייב בפיצויים האמורים, הברירה בידי  (1) )ג(  

 הזכאי לבחור בגמלה או בפיצויים.
 

הגיש הזכאי תובענה לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק  (2)   
תאונות דרכים נגד המדינה, תהיה הברירה כאמור בפסקה 

הדין שאין עליו ערעור, ( בידי הזכאי עד לאחר מתן פסק 1)
עד לאחר תום  -ובפסק הדין שיש עליו ערעור ולא הוגש 

 תקופת הערעור.
 

לפקודת הנזיקין רואים גמלה כזכות הנובעת  86לענין סעיף  )ד(  
 מחוזה. 

 
(, כוחה יפה 3)ב()8שיטת ההיוון של קצבאות שנקבעה לפי סעיף  )ה(  

 גם לענין סעיף זה.
 

 -בטלים  .5 ביטולים
 

 ;1957240-חוק גמלאות לשרים, התשי"ז (1)  
 

 .1958241-הכנסת, התשי"ח-חוק גמלאות לחברי (2)  
 

תיקון חוקים 
 שונים

יימחקו המלים "או  -יסוד: נשיא המדינה -לחוק 16בסעיף  )א( .6
 אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו".

 
לב[, ]נוסח משו 1958-א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח4בסעיף  )ב(  

יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו לאחר 
 מותו".

 
, יימחקו המלים "או 1953-לחוק השופטים, התשי"ג 18בסעיף  )ג(  

 אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים לאחר מותו".
 

, יימחקו המלים "או 1955-לחוק הדיינים, התשט"ו 17בסעיף  )ד(  
 מו לתלויים בו לאחר מותו".אחריה, לרבות אלה שישול

 

                                                           
 .234ס"ח התשל"ה, עמ'  239
 .168ס"ח התשי"ז, עמ'  240
 .116ס"ח התשי"ח, עמ'  241
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, יימחקו המלים "או 1961-לחוק הקאדים, התשכ"א 14בסעיף  )ה(  
 אחריה, לרבות אלה שישולמו" לתלויים בו לאחר מותו".

 
, יימחקו 1963-לחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג 20בסעיף  )ו(  

המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר 
 מותו".

 
, ימחקו המלים 1954-לחוק בנק ישראל, התשי"ד 14בסעיף  )ז(  

"ועדת הכספים של הכנסת תקבע את הגמלאות שישולמו לנגיד 
 ולמשנה עם פרישה מהתפקיד ולשאיריהם לאחר פטירה".

 
החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה  )ח(  

עוד על  , לא יחול1950242-והרבנים הראשיים לישראל, התשי"א
 גמלתו של רב ראשי ושאיריו.

 
שמירת 

 זכויות
אין בחוק זה ובהחלטות שיתקבלו על פיו כדי לגרוע מזכות  )א( .7

 .6-ו 5שנרכשה או שנולדה לפי החוקים המפורטים בסעיפים 
 

ישולמו גמלאות  1ייקבע אחרת בהחלטה על פי סעיף  כל עוד לא ב()  
 .6-ו 5בסעיפים לזכאים להם על פי החוקים המפורטים 

 
ביצוע 

 ותקנות
 הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה. )א( .8

שר האוצר יהיה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת,  )ב(  
 -להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, ובין היתר 

 
 סדרי הגשת תביעות לגמלאות; (1)   

 סדרי תשלום ומועדם; (2)   

 ההיוון של קצבאות; שיטת (3)   

 תשלום גמלה שלא לידי הזכאי לה. (4)   
 

 תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. .9 תחילה
 

 תוספת  (6)תיקון מס' 
 

 (1)סעיף   
 

 מבקר המדינה נשיא המדינה  
 נגיד בנק ישראל ומשנהו שר  
 דיין סגן שר  
 קאדי חבר הכנסת  
 קאדי מד'הב שופט  
  ירב ראש  
    
  

                                                           
 .10ס"ח התשי"א, עמ'  242
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משרה ברשויות השלטון )סדרי בקשות, ביצוע והיוון(, -תקנות גמלאות לנושאי
 1969243-התש"ל

 
-משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-)ב( לחוק גמלאות לנושאי8בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: -)להלן  1969
 

 פרק א': פרשנות
 

 -בתקנות אלה  .1 הגדרות
 

 -"ממונה על גמלאות"   
 

הכנסת שחדל לכהן -הכנסת ולענין חבר-לענין שאיריו של חבר (1)  
 חשב הכנסת; -ושאיריו 

 
מנהל  -לענין שאיריו של שופט, ולענין שופט שחדל לכהן ושאיריו  (2)  

 בתי המשפט;
 

ב, ולעניין דיין, קאדי לענין שאיריו של דיין, קאדי או קאדי מד'ה (3)  
 מנהל בתי הדין; -וקאדי מד'הב שחדלו לכהן ושאיריהם 

 
 החשב הכללי במשרד האוצר; -לענין כל זכאי אחר  (4)  

 
שאיריו של נושא משרה, נושא משרה שחדל לכהן ושאיריו,  -"זכאי"   

 הזכאים לגמלה על פי החוק;
 

 משרה פלונית; מי שנקבע לפי החוק כשאירו של נושא -"שאיר"   
 

הנאה או -קצבה או מענק ולרבות תשלומים אחרים, טובת -"גמלה"   
 שירות שזכאי להם על פי ההחלטה לפי החוק;

 
היום  -לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו  -"מועד ההיוון"   

האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון 
לממונה על גמלאות, הכל לפי  בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון

 המאוחר;
 

 קצבה המשתלמת לנושא משרה שחדל לכהן. -"קצבת פרישה"   
 

 נוהל-פרק ב': סדרי
 

הודעה על 
 גמלאות

תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי לפי החוק ישלח אליו ממונה  .2
 על גמלאות הודעה במכתב רשום, ובה יפרט את הגמלאות המגיעות לו.

 
ת דריש

פרטים 
 נוספים

ממונה על גמלאות רשאי לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים  )א( .3
 הדרושים לו כדי לקבוע את זכותו לגמלה.

 
יום מיום  15ממונה על גמלאות יקבע את זכות הזכאי תוך  )ב(  

 שהודיעו לו את הפרטים שדרש.
 

                                                           
 .2510; התשל"ז, עמ' 370ק"ת התש"ל, עמ'  243
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גמלה המגעת לו אדם הטוען שהוא זכאי רשאי לפנות בכל עת בבקשה ל .4 בקשת גימלה
לדעתו, והממונה על גמלאות יודיע לו תוך שלושים יום אם הוא זכאי 

 לגמלה ואת שיעורה.
 

 קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש. )א( .5 מועד תשלום
 

 מענק ישולם תוך שלושים יום מיום שהגיע. )ב(  
 

 סכום שהוון ישולם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד ההיוון. )ג(  
 

הודעה על 
מאורע 

המשפיע על 
שיעור 

 הקיצבה

זכאי המקבל גמלה יודיע לממונה על גמלאות תוך שלושים יום על כל  .6
 -מאורע המשפיע על שיעור הקצבה או על הזכות לקבלה, ובין היתר 

 
 שינוי במצב המשפחתי; (1) 

 
מאורע המשנה את מספרי התלויים שיש להביאם בחשבון לענין  (2)  

 הגמלה;
 

קבלת הכנסה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שיש בה כדי  (3)  
 להגביל או להקטין את סכום הגמלה.

 
הודעה בדבר 

 שינוי מען
זכאי ששינה את מענו, יודיע לממונה על גמלאות את מענו החדש תוך  .7

 שבעה ימים מיום השינוי.
 

תשלום 
 קצבאות

נפרע הנקוב בו, ושיישלח גמלה תשולם בשיק משורטט, שהזכאי הוא ה .8
 -למען עליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה; ואולם 

 
רשאי ממונה על גמלאות להפקיד את הקצבה לזכות הזכאי אצל  (1)  

בנקאי שעליו הודיע הזכאי, או להורות כי התשלום ישולם לאדם 
 אחר שיחזיקנו לטובת הזכאי;

 
 לם לאפוטרופסו.קצבה המגעת לאדם הנתון לאפוטרופסות תשו (2)  

 
הודעה בדבר 

צירוף 
 תקופות

כהונה -הטוען שבחישוב זכותו לגימלה ושיעורה יש לצרף תקופות .9
קודמות שלו, בין בכהונה שממנה פרש ובין בכהונה אחרת או בשירות 
המדינה או מחוצה לה, בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף, יודיע 

ם מיום שהחל לכהן או על כך לממונה על גימלאות תוך שלושה חדשי
תוך שלושה חדשים מיום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל 

 לפי המאוחר יותר.
 

שירותים 
 רפואיים

הזכאי לשירותים רפואיים יפנה בבקשה לכך אל שר הבריאות,  )א( .10
 או אל מי ששר הבריאות מינה לענין זה.

 
היותו לזכאי, על ממונה על גימלאות יודיע לזכאי, מיד לאחר  )ב(  

 מענו של האדם האחראי לענין זה.
 

ממונה על גימלאות יודיע למדור שירותי הטלפון על הזכאים לשירות  .11 שירותי טלפון
 זה, על זכותם, על מענם ועל מספר הטלפון שלהם.
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שירותי דיור, 
מזכירות 

 והסעה

והוא  הזכאי לשירותי דיור, מזכירות או הסעה יפנה למזכיר הממשלה .12
ידאג להבטחת שירותים אלה לפי ההחלטה ובהתאם לסידורים 

 הדרושים לזכאי.
 
 

 פרק ג': היוון
 

הגדרות 
 )התשל"ז(

 -בפרק זה  .13
 

הגיל הקרוב לגילו המצויין בלוח  -"גיל" של אדם במועד ההיוון   
 המתאים שבתוספת;

 
 ;12הקיצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול  -"קיצבה שנתית"   

 
האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה מבקש להוון  -"האחוז הקובע"   

 מקיצבתו;
 

המספר שבטור ב' בלוח המתאים שבתוספת, מול גילו של  -"המקדם"   
 המהוון במועד ההיוון;

 
סכום המהווה את האחוז הקובע מקיצבתו השנתית של המהוון  -"א"   

 המגיעה לו במועד ההיוון.
 

בקשה להיוון 
 ל"ז()התש

בקשה להיוון תוגש בכתב לממונה על גימלאות, ויצויין בה האחוז  .14
 הקובע.

 
חישוב החלק 
המהוון לענין 

הניכוי 
 )התשל"ז(

 

( לחוק, יראוהו 3)2מי שהיוון חלק מקיצבתו על פי החלטה מכוח סעיף  .15
לענין ניכוי מהקיצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקיצבתו, כפי 

עם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת שהיא משתנה מפ
קיצבה עקב קבלת משכורת או קיצבה מאוצר המדינה או מקופה 

לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח  35ציבורית כמשמעותה בסעיף 
 .1970244-משולב[, התש"ל

 
חישוב היוון 

הקיצבה 
 )התשל"ז(

 -סכום ההיוון של חלק מקיצבתו של מהוון יהא  א.15
 

 בתוספת; 1א * המקדם שבלוח  -לגבי גבר  (1) 
 

 בתוספת. 2א * המקדם שבלוח  -לגבי אשה  (2)  
 

 

                                                           
 .65ס"ח התש"ל, עמ'  244



- 116 - 

 

 תוספת
 א(15)תקנה 
 
 1לוח 
 

 טור ב' טור א' טור ב' טור א' טור ב' טור א'
 

 המקדם הגיל המקדם הגיל המקדם הגיל
 

18 5.461 32 5.464 46 5.413 
18.5 5.460 32.5 5.463 46.5 5.408 
19 5.459 33 5.463 47 5.403 

19.5 5.459 33.5 5.462 47.5 5.397 
20 5.458 34 5.461 48 5.392 

20.5 5.458 34.5 5.461 48.5 5.385 
21 5.458 35 5.460 49 5.379 

21.5 5.459 35.5 5.459 49.5 5.373 
22 5.459 36 5.459 50 5.366 

22.5 5.459 36.5 5.458 50.5 5.359 
23 5.460 37 5.457 51 5.353 

23.5 5.461 37.5 5.456 51.5 5.345 
24 5.461 38 4.455 52 5.338 

24.5 5.462 38.5 5.454 52.5 5.331 
25 5.462 39 5.453 53 5.323 

25.5 5.463 39.5 5.451 53.5 5.315 
26 5.463 40 5.450 54 5.306 

26.5 5.464 40.5 5.448 54.5 5.297 
27 5.464 41 5.446 55 5.288 

27.5 5.464 41.5 5.444 55.5 5.278 
28 5.465 42 5.442 56 5.268 

28.5 5.465 42.5 5.439 56.5 5.256 
28.5 5.465 42.5 5.439 56.5 5.256 
29 5.465 43 5.436 57 5.244 

29.5 5.465 43.5 5.433 57.5 5.231 
30 5.465 44 5.430 58 5.218 

30.5 5.465 44.5 5.426 58.5 5.203 
31 5.464 45 5.422 59 5.189 

31.5 5.464 45.5 5.417 59.5 5.172 
60 5.156 67 4.864 74 4.414 

60.5 5.136 67.5 4.837 74.5 4.374 
61 5.122 68 4.810 75 4.334 

61.5 5.104 68.5 4.781 75.5 4.291 
62 5.085 69 4.752 76 4.248 

62.5 5.066 69.5 4.721 76.5 4.203 
63 5.046 70 4.691 77 4.157 

63.5 5.025 70.5 4.659 77.5 4.106 
64 5.005 71 4.628 78 4.056 

64.5 5.983 71.5 4.594 78.5 4.003 
65 4.960 72 4.561 79 3.949 

65.5 4.937 72.5 4.525 79.5 3.892 
66 4.914 73 4.490 80 3.836 

66.5 4.889 73.5 4.452   
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 2לוח 
 

 טור ב' טור א' טור ב' טור א' טור ב' א' טור
 

 המקדם הגיל המקדם הגיל המקדם הגיל
 

18 5.478 22 5.476 26 5.474 
18.5 5.447 22.5 5.475 26.5 4.474 
19 5.477 23 5.475 27 5.473 

19.5 5.477 23.5 4.475 27.5 4.473 
20 5.476 24 5.475 28 5.472 

20.5 5.476 24.5 5.475 28.5 5.472 
21 5.476 24.5 5.475 29 5.471 

21.5 5.476 25 5.474 29.5 5.471 
30 5.470 42 5.442 53.5 5.360 

30.5 5.469 42.5 5.441 54 5.354 
31 5.469 43 5.439 54.5 5.347 

31.5 5.468 43.5 5.437 55 5.340 
32 5.467 44 5.434 55.5 5.332 

32.5 5.446 44.5 5.432 56 5.325 
33 5.465 45 5.430 56.5 5.316 

33.5 5.465 45.5 5.427 57 5.307 
34 5.464 46 5.425 57.5 5.298 

34.5 5.463 46.5 5.422 58 5.228 
35 5.462 47 5.419 58.5 5.277 

35.5 5.461 47.5 5.415 59 5.266 
36 5.459 48 5.412 59.5 5.253 

36.5 4.458 48.5 5.408 60 5.241 
37 5.457 49 5.406 60.5 5.228 

37.5 4.456 49.5 5.401 61 5.214 
38 5.455 50 5.396 61.5 5.199 

38.5 5.453 50.5 5.392 62 5.184 
39 5.452 51 5.387 62.5 5.167 

39.5 5.450 51.5 5.382 63 5.149 
40 5.449 52 5.378 63.5 5.130 

40.5 5.447 52.5 5.372 64 5.111 
41 5.446 53 5.366 64.5 5.090 
65 5.069 70.5 4.741 76 4.282 

65.5 5.045 71 4.705 76.5 4.324 
66 5.022 71.5 4.666 77 4.187 

66.5 4.995 72 4.627 77.5 4.137 
67 4.969 72.5 4.586 78 4.087 

67.5 7.940 73 4.545 78.5 4.035 
68 4.911 73.5 4.502 79 3.983 

68.5 4.878 74 4.459 79.5 3.938 
69 4.846 74.5 4.416 80 3.874 

69.5 4.812 75 4.372   
70 4.777 75.5 4.327   

 
 זאב שרף        ג' בחשון התש''ל

 שר האוצר       (1969באוקטובר  15)
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 תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )סדרי דין בערעור(, 
 1978245-התשל"ח

 
 

גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, א)ב( לחוק 4בתוקף סמכותי לפי סעיף 
החוק(, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות  -)להלן  1969-התשכ"ט

 אלה:

 
המועד 
להגשת 

 ערעור

א)א( לחוק 4ערעור על החלטתו של הממונה על הגימלאות לפי סעיף  .1
לטה יוגש תוך ארבעים וחמישה יום מיום שהומצא למערער העתק ההח

 או מיום שנודע לו עליה, הכל לפי המוקדם יותר.
 

 הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט העליון  .2 אופן ההגשה
 משרד הרישום(. -)להלן 

 
סימון 

תאריך 
 ההגשה

 

פקיד משרד הרישום שהוגש לו כתב הערעור יסמן בגוף הכתב את  .3
 תאריך ההגשה.

 

כוחו, -יוגש בארבעה העתקים, ייחתם בידי המערער או בידי בא הערעור .4 כתב ערעור
 ויפורטו בו:

 
 שמו ומענו של המערער; (1)  

 
 שמו ומענו של הממונה על הגימלאות, שיצויין כמשיב; (2)  

 
המועד שבו נמסר למערער העתק ההחלטה או המועד שבו נודע לו  (3)  

 עליה;
 

 נימוקי הערעור; (4)  
 

 ד המבוקש.הסע (5)  
 

צירוף העתק 
 ההחלטה

 

 לכתב הערעור יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור. .5
 

פסול כתב 
 הערעור

 

, לא יתקבל 5-ו 4כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות  .6
על ידי משרד הרישום; אולם משקיבלו כתב ערעור, לא ייפסל על יסוד 

 א אם היה באי פסילה כזו משום עיוות דין.אי קיום הוראה כאמור, אל
 

מסירה 
 לפרקליט
המדינה 
 ולמשיב

 

 העתק מכתב הערעור על נספחיו יומצא לפרקליט המדינה ולמשיב. .7
 

על המצאת מסמכים, שמיעת הערעור ועל מתן פסק הדין יחולו הוראות  .8 סדרי דין 
ים לבית , בדבר הגשת ערעור1963246-תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג

המשפט העליון בענינים אזרחיים, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אך 
 למעט ההוראה המחייבת את המערער להפקיד ערבון.

 

                                                           
 .1474ק"ת התשל"ח, עמ'  245
 .1869ק"ת התשכ"ג, עמ'  246
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עד למתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי  .9 ביטול ערעור
מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק ממנה למשיב, או על 

 ה בעל פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור.ידי הודע
 

הוראות 
 מעבר

 26ניתנה החלטת הממונה על הגימלאות אחרי יום י"ח בשבט התשל"ח ) .10
(, אך לפני תחילתן של תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על 1978בינואר 

 יום מיום תחילתן של תקנות אלה. 45אותה החלטה תוך 
 

 ן של תקנות אלה היא עשרה ימים מיום פרסומן.תחילת .11 תחילה
 

לתקנות אלה ייקרא "תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  .12 השם
 ".1978-)סדרי דין בערעור(, התשל"ח

 
   
 
 
 
 

  

 ט"ו באייר התשל"ח
 (1978במאי  22)

 

 שמואל תמיר
 שר המשפטים
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 247ם אחרים לנושאי משרההסמכת ועדת הכספים לקבוע גימלאות ותשלומי
 

-לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף סמכותה לפי סעיף 
, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את הגימלאות והתשלומים האחרים 1969

הנוספים שישולמו לנושאי המשרה המפורטים להלן ולשאיריהם. ואלה נושאי המשרה: 
; שופט; רב ראשי; מבקר המדינה; נגיד בנק ישראל; המשנה 248שר נשיא המדינה; שר; סגן

 ; דיין; קאדי; קאדי מד'הב.249לנגיד בנק ישראל
 

 ישראל ישעיהו כ"א באייר התשל"ד
 יושב ראש הכנסת (1974במאי  13)

 

 
הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים 

 250יהםאחרים שישולמו להם או לשאיר
 

יסוד: הממשלה, החליטה הכנסת ביום כ"ב באדר ב' -לחוק 36בתוקף סמכותה לפי סעיף 
( להסמיך את ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של השרים 2003במרס  26התשס"ג )

וסגני השרים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה או 
 לשאיריהם לאחר מותם.

 
 ראובן ריבלין "גסכ"ו באדר ב' התש

 יושב ראש הכנסת (2003במרס  30)
 

 
 251הסמכת ועדת הכנסת לקבוע גימלאות ותשלומים אחרים לחבר הכנסת ולשאיריו

 
-לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף סמכותה לפי סעיף 

ים , מסמיכה הכנסת את ועדת הכנסת לקבוע את הגימלאות והתשלומים האחר1969
 הנוספים שישולמו לחבר הכנסת ולשאיריו.

  
 ישראל ישעיהו כ"א באייר התשל"ד

 ראש הכנסת-יושב (1974במאי  13)
 
 

הסמכת ועדת הפנים ואיכות הסביבה לקבוע לראש רשות ושאיריו גימלאות 
 252ותשלומים אחרים

 1977-לפי חוק הרשויות המקומיות )גימלאות לראש רשות וסגניו(, התשל"ז
 

לחוק הרשויות המקומיות )גימלאות לראש  2דיעים בזה בתוקף סמכותה לפי סעיף מו
 19, הסמיכה הכנסת, בישיבתה ביום כ"ח בשבט התשמ"ה )1977-רשות וסגניו(, התשל"ז

(, את ועדת הפנים ואיכות הסביבה, לקבוע לראש רשות ושאיריו גימלאות 1985בפברואר 
 הרשות המקומית.ותשלומים אחרים נוספים שישולמו מקופת 

 

 ו' באדר התשמ"ה
 (1985בפברואר  27)

 שלמה הלל
 יושב ראש הכנסת

 

                                                           
 .1734י"פ התשל"ד, עמ'  247
 (.786( )י"פ התשע"ו, עמ' 12.10.2015ההסמכה לגבי סגן שר היא החל מיום כ"ט בתשרי התשע"ו ) 248
 (.591( )י"פ התשנ"ג, עמ' 1.7.1981ההסמכה לגבי המשנה לנגיד היא החל מיום כ"ט בסיון התשמ"א ) 249
 .2082י"פ התשס"ג, עמ'  250
 .1734י"פ התשל"ד, עמ'  251
 .1656התשמ"ה, עמ' י"פ  252
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 נשיא המדינה ושאיריו
 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 1981253-)נשיא המדינה ושאיריו(, התשמ"א

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:, 1969

 
הגדרה 

)התשמ"ב, 
התשנ"ו, 

 התשס"ו( 

 -בהחלטה זו  .1
 

להחלטת משכורת  3משכורת כוללת כהגדרתה בסעיף  -"משכורת"  
 ;1982254-נשיא המדינה, התשמ"ב

 
 -"שאיר"   

 
מי שהיתה אשת הנשיא ביום מותו; מי שהיתה ידועה בציבור  (1)  

 אלמנת נשיא(; -אותה שעה )להלן  כאשתו וגרה עמו

 
מי שהיתה אשת נשיא לשעבר ביום מותו; מי שהיתה ידועה  א(1)  

אלמנת נשיא  -בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה )להלן 
 לשעבר(;

 
ילדו של הנשיא, לרבות ילד חורג ונכדו של הנשיא שפרנסתו  (2)  

נים, או היתה עליו ביום מותו, כל עוד לא מלאו להם עשרים ש
אף שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם 

 מסוגלים לכלכל עצמם ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
 

 מי שכיהן כנשיא המדינה וחדל לכהן; -"נשיא לשעבר"   
 

 נשיא לשעבר, שאיריו של נשיא ושאיריו של נשיא לשעבר; -"זכאי"   
 

 דש;סכום המשתלם מדי חו -"קצבה"   
 

תקופה של שבע שנים רצופות מתום כהונה כנשיא  -"תקופת הזכאות"   
 המדינה.

 
קצבה לנשיא 

לשעבר 
 )התשמ"ח(

 

ממשכורת  70%לנשיא לשעבר תשולם כל ימי חייו קצבה בסכום  .2
 הנשיא.

                                                           
; התשנ"ו, עמ' 882; התשנ"א, עמ' 754; התשמ"ח, עמ' 1344; התשמ"ב, עמ' 1433ק"ת התשמ"א, עמ'  253

; התשע"ז, עמ' 1341; התשס"ט, עמ' 1121; התשס"ז, עמ' 608; התשס"ו, עמ' 669; התשס"ד, עמ' 1423
731. 

 .1248ק"ת התשמ"ב, עמ'  254
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הפרשות 
 255לקופת גמל
 )התשע"ז(

א לחוק 1לנשיא המדינה שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף  )א( א.2
, 1969-הגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט

יופרשו בתקופת כהונתו, ממשכורתו כמשמעותה בהחלטת 
משכורתו  -)בסעיף זה  1982-משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב

של נשיא המדינה(, לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים 
 אלה:

 
כיב ממשכורתו של נשיא המדינה למר 6%שיעור של  (1)   

 התגמולים;
 

 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  6.5%שיעור של  (2)   
למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא המדינה, 

 שישולמו מאוצר המדינה.
 

( לסעיף קטן )א(, נשיא המדינה 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ב(  
רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה שבה הוא 

 ת, יהיה בשיעורים אלה:עמי
 

ממשכורתו של נשיא המדינה למרכיב  7%שיעור של  (1)   
 התגמולים;

 

 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  7.5%שיעור של  (2)   
למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא המדינה, 

 שישולמו מאוצר המדינה.
 

גדרתם בחוק כה -בסעיף זה, "עמית", "קופת גמל לקצבה"  )ג(  
 .2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 
קצבה 

לשאירי נשיא 
 )התשמ"ח(

 

 70%לשאירים של נשיא ולשאירי נשיא לשעבר תשולם קצבה בסכום  .3
 ממשכורת הנשיא.

 

הפחתת 
קצבאות 

לזכאי בשל 
הכנסה 

 256אחרת
 )התשס"ד(

המשתלמות לו  זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה, )א( א.3
מאוצר המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כקופה 

לחוק שירות המדינה )גמלאות(]נוסח  35ציבורית לענין סעיף 
, יופחת מקצבתו כל סכום, שבו עולה 1970-משולב[, התש"ל

הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה, על משכורת 
אה על פיה ישולם הנשיא; ואולם מקום שנקבעה בחיקוק הור

לזכאי לשתי הקצבאות סכום גבוה יותר, ינהגו על פי אותה 
 הוראה.

 
לענין סעיף קטן )א(, לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או  )ב(  

שאירים המשתלמות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח 
 . 1995-משולב[, התשנ"ה

 
שירותים 
רפואיים 
 ואישפוז

שפחתו, לשאירי נשיא ולשאירי נשיא לשעבר לנשיא לשעבר ולבני מ .4
יינתנו שירותים רפואיים ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו 

 זכאים להם בעת כהונת הנשיא.
 

                                                           
 (.1.1.2017התשע"ז )א ביום ג' בטבת 2תחילתו של סעיף  255
  (.1.1.2000א ביום כ"ג בטבת התש"ס )3תחילתו של סעיף  256
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שירותי טלפון 
 )התשס"ו(

נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לטלפון  )א( .5
 בדירתם, והוא יותקן על חשבון אוצר המדינה.

 
נשיא לשעבר זכאי לתשלום של הוצאותיו בעבור החזקה ושימוש  ב()  

 .257נייד ובטלפון שהותקן בדירתו-ברדיו טלפון
 

מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן )א( לא יחוייב בתשלום בעד החזקת טלפון שהותקן בדירתו,  )ב(  
 .258מתן שירותים לו וכל יתר התשלומים בקשר אליו

 
נשיא לשעבר זכאיות לתשלום כאמור  אלמנת נשיא ואלמנת )ג(  

בסעיף קטן )ב( במשך תקופה של שמונה עשר חודשים מיום 
 .259פטירתו של הנשיא או הנשיא לשעבר, לפי הענין

 
 260דירת שרד
 )התשס"ו(

דירה נאותה בירושלים, לרבות שירותי  -בסעיף זה, "דירת שרד"  )א( .6
 הבית ועזרה לניהול משק הבית.

 
 ר זכאי לדיור בדירת שרד במשך תקופת הזכאות. נשיא לשעב )ב(  

  
נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן  )ג(  

ינוהל מעונו הפרטי על חשבון אוצר המדינה,  -)ב(, ואם עשה כן 
 במשך תקופת הזכאות. 

 
נשיא לשעבר שמימש את זכאותו לדירת שרד כאמור בסעיף קטן  )ד(  

ו לצורך המעבר מדירת השרד, בסמוך לתום תקופת )ב(, ישולם ל
שקלים  15,150261הזכאות, סכום חד פעמי שלא יעלה על 

 חדשים, כנגד חשבוניות שיגיש. 
 

נפטר נשיא לשעבר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לקבל  )ה(  
)ג(, עד תום -את טובות ההנאה האמורות בסעיפים קטנים )ב( ו

ובת ההנאה האמורה בסעיף קטן )ד(, תקופת הזכאות וכן את ט
 אם לא שולמה.

 
 262דירת שרד
 )התשס"ו(

 נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לדיור בדירת שרד נאותה בירושלים. )א( .6
 

 בדירת השרד יכללו גם שירותי הבית ועזרה לניהול משק הבית. )ב(  
 

עיף קטן )א( רשאי לוותר עליה, ואם עשה כן ינוהל מי שזכאי לדירת שרד בירושלים לפי ס )ג(  
 מעונו מחוץ לירושלים על חשבון אוצר המדינה.

 
הוצאות רכב 

 263ונסיעה

 )התשס"ו(

 נשיא לשעבר זכאי לרכב צמוד עם נהג במשך תקופת הזכאות. )א( .7
 

נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן  )ב( 
יהיה זכאי להחזר הוצאות רכב ונסיעה  -)א(, ואם עשה כן 

בתנאים המקובלים לדרגה הגבוהה ביותר בשירות המדינה, 
 במשך תקופת הזכאות.

 

                                                           
 .22.3.2006סעיף קטן זה הוסף בתיקון התשס"ו ויחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לאחר יום  257
סעיף קטן זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לפני יום  258

22.3.2006 . 
 .22.3.2006סעיף קטן זה הוסף בתיקון התשס"ו ויחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לאחר יום  259
 -סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו ויחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לאחר יום הפרסום  260

22.3.2006 . 
( 1.6.2006-חרונה ב( )תוספת היוקר עודכנה לא1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 261
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נשיא לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות,  )ג(  
למשרה ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב ונסיעה, בין 

האם לקבל בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר 
הוצאות כאמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה משרה והוא לא 

 יהיה זכאי לכפל ההוצאות. 
 

נפטר נשיא לשעבר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לקבל  )ד(  
)ב(, עד תום -את טובות ההנאה האמורות בסעיפים קטנים )א( ו

 תקופת הזכאות.
 

 264שירותי הסעה
 )התשס"ו(

 ר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר יהיו זכאים למכונית צמודה עם נהג.נשיא לשעב )א( .7
 

מי שזכאי למכונית צמודה על פי סעיף קטן )א( רשאי לוותר עליה, ואם עשה כן יהיה זכאי  )ב(  
לחודש לכיסוי הוצאות נסיעה וכן להחזר הוצאות  265שקלים חדשים 1,476לתשלום בסך 

 ון שיגיש.נוספות לנסיעות מיוחדות לפי חשב
 

שירותי 
 266משרד

 )התשס"ו(

 כל אלה:  -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )א( .8
 

 מטרים רבועים )ברוטו(; 140משרד בשטח שלא יעלה על  (1)  
 

 ריהוט וציוד משרדי הולם; (2)   
 

כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף לפי בחירתו, ובלבד  (3)   
ל שתי משרות שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה ע

 מלאות.
 

נשיא לשעבר זכאי, לצורך פעילותו הציבורית, לשירותי משרד  )ב(  
 שיועמדו לרשותו על ידי המדינה, במשך תקופת הזכאות.

 
נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן  )ג(  

יהיה זכאי לקבל במעונו הפרטי שירותי  -)ב(, ואם עשה כן 
פעילותו הציבורית, שיועמדו לרשותו על ידי משרד, לצורך 

מעלות טובת ההנאה  35%המדינה, בשיעור שלא יעלה על 
 -האמורה בסעיף קטן )ב(; לענין סעיף קטן זה, "שירותי משרד" 

( להגדרה "שירותי משרד" שבסעיף 3)-( ו2כאמור בפסקאות )
 קטן )א(.

 
הזכאות,  נשיא לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת (1) )ד(  

לראש הממשלה או לשר, לא זכאי בתקופת הכהונה 
 כאמור לשירותי משרד מכוח סעיף זה.

 

תמה תקופת כהונתו של נשיא לשעבר כראש הממשלה  (2)   
וטרם הסתיימה תקופת הזכאות, יבחר הנשיא לשעבר 
האם לקבל שירותי משרד מכוח סעיף זה או מכוח סעיף 

ברשויות השלטון  ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה23
והוא לא יהיה זכאי  1981-)שרים ושאיריהם(, התשמ"א

 לכפל שירותי המשרד.
 

                                                           
יך לחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לפני יום סעיף קטן זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימש 264
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על נשיא לשעבר שנבחר, במשך תקופת הזכאות, לכהן  (3)   
כחבר הכנסת, יחולו הוראות החלטת שכר חברי הכנסת 

 -)בסעיף זה  2001-)הענקות ותשלומים(, התשס"א
 אלה: החלטת שכר חברי הכנסת(, בשינויים

 

הוא לא יהיה זכאי לשכור לשכה פרלמנטרית, כאמור  )א(    
בפרק ה' להחלטת שכר חברי הכנסת, אלא אם כן 

 ויתר על זכאותו לשירותי משרד מכוח סעיף זה;
 

 27הוא לא יהיה זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף  )ב(    
להחלטת שכר חברי הכנסת, אלא לתקציב שנתי לפי 

 ורה.להחלטה האמ 29סעיף 
 

שירותי 
 267מזכירות

)התשנ"א, 
 התשס"ו((

 

 נשיא לשעבר זכאי למזכיר פרטי, ללשכה וכן לשירותי מזכירות. .8
 

תשלום 
 268מיוחד

 )התשס"ו(

ועדת הכספים של הכנסת רשאית לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת  א.8
הדין, לנשיא לשעבר, גם בתום תקופת הזכאות, אם ראתה כי בשל 

דות של המקרה מן הצדק לעשות כן; אישור כאמור נסיבותיו המיוח
מקצועית -יינתן לאחר שהוועדה קיבלה המלצה מאת ועדה ציבורית

 שמינתה לענין זה. 
 

קצובה 
 269לאירוח

 )התשס"ו(
 

 לחודש לכיסוי הוצאות אירוח. 270שקלים חדשים 928לנשיא לשעבר תשולם קצובה של  .9
 

שלילת 
תשלומים 

 בשל הרשעה
)התשס"ז, 

 "ט(התשס

 א.9

271 

נשיא לשעבר, שהורשע לאחר תקופת כהונתו בעבירה פלילית  )א(
וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי 
לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים 

כנוסחם  9עד  5א או לפי סעיפים 8עד  5וההטבות לפי סעיפים 
רשויות ערב תחילתה של החלטת גמלאות לנושאי משרה ב

, לפי 2006-השלטון )נשיא המדינה ושאיריו( )תיקון(, התשס"ו
הענין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם ניתן פסק דין 
חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה 
קלון, יהיה הנשיא לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי 

י התקופה הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגב
לרבות קביעה של בית  -שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 

 המשפט שהנשיא לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.
 

מקום שנשללו התשלומים וההטבות מנשיא לשעבר לפי סעיף  )ב(  
קטן )א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן 

 גם מאלמנת נשיא לשעבר, לפי העניין.
 

                                                           
זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהחל לכהן כנשיא המדינה לפני יום סעיף  267
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 ההחלטה המקורית[.
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דה הצמ
 )התשס"ו(

)ד( יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתואם 6הסכום האמור בסעיף  .10
 כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

 
יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויותאמו כל אימת שיחול  9-)ב( ו7הסכומים האמורים בסעיפים  .10 272הצמדה

 לעובדי המדינה. שינוי בתוספת היוקר המשתלמת
 

פטור ממס 
הכנסה 

 )התשס"ו(

א 8עד  4התשלומים, טובות ההנאה והשירותים הניתנים לפי סעיפים  .11
 יהיו פטורים מכל מס המוטל על הכנסה.

 
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נשיא המדינה  .12 ביטול

 בטלה. - 1976273-ושאיריו(, התשל"ז
 
 
 
 

 שלמה לורינץ ז' בתמוז התשמ"א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1981ביולי  9)

 

                                                           
 .סעיף זה תוקן בתיקון התשס"ו 272
 .559התשל"ז, עמ' ק"ת  273
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 ראש הממשלה, שרים, סגני שרים ושאיריהם
 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 1981274-)שרים ושאיריהם(, התשמ"א

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 טה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:, מחלי1969

 
הגדרות 

 )התשס"ו(
 -בהחלטה זו  .1

 
 אדם שכיהן כשר וחדל לכהן; -"שר לשעבר"   

 
אדם שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר  -"ראש הממשלה לשעבר"   

 חודשים לפחות וחדל לכהן;
 

תקופה של חמש שנים  -"תקופת הזכאות", לענין ראש הממשלה לשעבר   
 מתום כהונה כראש הממשלה; רצופות

 
 שר לשעבר, שאיריו של שר ושאיריו של שר לשעבר; -"זכאי"   

 
 קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שירות; -"גמלה"   

 
 תשלום חד פעמי; -"מענק"   

 
 סכום המשתלם מדי חודש; -"קצבה"   

 
סכום  - "המשכורת הקובעת", לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני  

המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשר שתפקידו 
 כתפקיד השר לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה;

 
 -"שאיר"   

 
 בן זוגו של נפטר; (1)  

 
ילדו של נפטר, לרבות ילד חורג, ונכדו שפרנסתו היתה עליו בעת  (2)  

פטירתו, אם לא מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם 
עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל 

 את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
 

הוריו של הנפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא  (3)  
 (;2)-( ו1השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות )

 

                                                           
; התשמ"ח, עמ' 415; התשמ"ו, עמ' 1273; התשמ"ה, עמ' 330; התשמ"ד, עמ' 1435ק"ת התשמ"א, עמ'  274

; 551; התשנ"ח, עמ' 1423, 1162, 511; התשנ"ו, עמ' 1020; התשנ"ב, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 852, 851
; 497; התשס"ד, עמ' 752"ג, עמ' ; התשס878, 332; התשס"א, עמ' 856; התש"ס, עמ' 1063התשנ"ט, עמ' 
; 1341, 1066; 915; התשס"ט, עמ' 1122, 566(; התשס"ז, עמ' 1078)ת"ט עמ'  982, 611התשס"ו, עמ' 
(; התשע"ט, עמ' 1304)תיקון טעות דפוס: התשע"ז, עמ'  1163, עמ' 732; התשע"ז, עמ' 1023התשע"ב, עמ' 

710. 
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קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר בני  (4)  
 (;3)-( ו2(, )1פחה כאמור בפסקאות )מש

 
מי שהיתה אשתו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי שהיתה  -זוג" -"בן  275)התשנ"ו(

ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכן לפחות בשלוש השנים 
שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של נפטרת בשעת 

בור כבעלה וגר עמה אותה שעה וכן מותה, לרבות מי שהיה ידוע בצי
 לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם ילד.

 
 דין אלמן כדין אלמנה. -לענין החלטה זו  .2 דין אלמן

 
משכורת לשר 

 לשעבר
 

 משכורתו של שר לשעבר תשולם לו עד סוף החודש שבו חדל לכהן. .3
 

קצבה לשר 
 276לשעבר

 )התשנ"ו(
 

הן כשר שנתיים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, מתחילת שר לשעבר, שכי .4
, קצבה 3החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 

 מהמשכורת הקובעת כפול מספר שנות כהונתו. 2%בסכום שהוא 
 

קצבה לראש 
הממשלה 

לשעבר 
 )התשס"ו(

 

שר לשעבר, שהוא ראש הממשלה לשעבר, תשולם לו קצבה, כאמור  .5
 , בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן בהיותו ראש ממשלה.4עיף בס

 

תוספת 
לקצבה בשל 

 277גיל
 )התשנ"ח( 

שנים, תינתן לו  55-שר לשעבר, שבשעה שחדל לכהן היה גילו למעלה מ )א( .6
 2%בשיעור של  5או  4תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיפים 

בשעה שחדל  55-ה למעלה ממהמשכורת הקובעת בעד כל שנת גילו שהית
 לכהן.

 

בעד כל חודש מחדשי גילו של שר כאמור שאינם מגיעים לשנה תמימה ישולם  )ב( 
 החלק השנים עשר של האחוז האמור.

 

חישוב 
תקופת 

כהונה לענין 
הזכות 

לקצבה 
 ושיעורה

, 5-ו 4בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה, לענין סעיפים  .7
 -יחושבו 

 
 כתקופת כהונה אחת; -כל תקופות כהונתו כשר בזמן מן הזמנים  (1) 

 
כל תקופות כהונתו כחבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל  (2) 

או כחבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני קום 
 -המדינה, שקדמו, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממשלה 

 ה תקופה.ככהונת שר במשך ארבע חמישיות מאות
 

 קצבאות לשר
לשעבר בשל 

כהונה בכנסת 
)התשנ"ב, 

 (278התשע"ט

בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר תחושב לפי בחירתו, גם כל  )א( .8
תקופת חברות בכנסת, אשר בה לא כיהן כשר והמובאת בחשבון 
לצורך הזכות לגמלאות, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו 

 ונת שר.ככה -אליה ובמידה שצורפו 
 

                                                           
( והיא תחול גם על בן זוג של מי שנפטר 1.4.1996התשנ"ו )תחילת תוקפה של ההגדרה ביום י"ב בניסן  275

 לפני התאריך האמור ולא נכלל בהגדרת "שאיר" כמשמעותה באותו מועד.
(. עד לתאריך האמור היתה הקצבה בסכום 1.7.1996תחילתו של התיקון ביום י"ד בתמוז התשנ"ו ) 276

 .21%-מהמשכורת כפול מספר שנות הכהונה אך לא פחות מ 7%שהוא 
( ואולם הוא ממשיך לחול 1997.1.7סעיף זה בוטל בהחלטה של מליאת הכנסת מיום כ"ו בסיון התשנ"ז ) 277

 (.551על מי שקיבל קצבה ביום ההחלטה )ראו ק"ת התשנ"ח, עמ' 
( והוא יחול על קצבה המשתלמת מאותו מועד 1.12.2018תחילתו של התיקון ביום כ"ג בטבת התשע"ט ) 278

אמור, בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר ניתן היה לחשב ככהונת שר רק מחצית ואילך. עד לתאריך ה
 מתקופת חברותו בכנסת שבה לא כיהן כשר. 
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סעיף קטן )א( יחול גם לגבי תקופת כהונה בכנסת שלגביה קיבל  )ב(  
תוך  -השר לשעבר, בעת שחדל לכהן כחבר כנסת, מענק, אם בחר 

להחזיר את המענק  -ששה חדשים מיום שחזר וכיהן כחבר הכנסת 
 שקיבל.

 
מי שבחר להחזיר מענק לפי סעיף קטן )ב( יחזירו צמוד לשיעור  )ג(  

יה במשכורת שרים מיום קבלת המענק; ההחזרה תבוצע, בין העל
בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מיום שבחר להחזיר את 
המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ 

שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית משכורתו  -מהאחרון 
 החדשית, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.

 
על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תובא בחשבון בקביעת שיעור  )ד(  

הקצבה של שר לשעבר שהוא חבר הכנסת כל תקופת חברות 
בכנסת, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה 
שצורפו, כל עוד הוא חבר הכנסת ואולם לקביעת שיעור הקצבה 

סת, לרבות תובא בחשבון תקופת החברות בכנ 24לענין סעיף 
תקופות שצורפו לה כאמור, אשר היו מובאות בחשבון אילו פרש 

 השר לשעבר מכהונתו בכנסת ביום שחדל לכהן כשר.
 

בעד כל חודש מחדשי הכהונה כשר שאינם עולים לשנה תמימה יזכה  .9 חישוב זמנים
בחלק שנים עשר מן הקצבה המגעת בעד כל שנת כהונה, וכל פרק זמן של 

 עולה לחודש ייחשב כחודש מלא. כהונה שאינו
 

סייג לשיעור 
 הקצבה

 

 70%קצבה המשתלמת לשר לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על  .10
 מהמשכורת הקובעת.

 
הפרשות 

 279לקופת גמל
)התשע"ז, 

( + 2התשע"ז)
 ת"ט(

א לחוק 1לשר או לסגן שר שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף  )א( א.10
, יופרשו 1969-ות השלטון, התשכ"טגמלאות לנושאי משרה ברשוי

)א( להחלטת 5בתקופת כהונתו, מהשכר הכולל כהגדרתו בסעיף 
החלטת שכר  -)בסעיף זה  1982-שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב

שרים וסגני שרים(, לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים 
 אלה:

 
מהשכר הכולל של השר או של סגן השר  6%שיעור של  (1)   

 רכיב התגמולים;למ
 

 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  6.5%שיעור של  (2)   
למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן 

 השר, שישולמו מאוצר המדינה.
 

( לסעיף קטן )א(, שר או סגן שר 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ב(  
שבה הוא רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה 

 עמית, יהיה בשיעורים אלה:
 

מהשכר הכולל של השר או של סגן השר  7%שיעור של  (1)   
 למרכיב התגמולים;

 

                                                           
 (.1.1.2017א ביום ג' בטבת התשע"ז )10תחילתו של סעיף  279
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 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  7.5%שיעור של  (2)   
למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן 

 השר, שישולמו מאוצר המדינה.
 

שר רשאי לבקש כי יופרשו לקופת גמל לקצבה שבה שר או סגן  )ג(  
הוא עמית השיעורים הבאים מתוך התשלומים המשולמים לו בעד 

ב להחלטת שכר שרים וסגני שרים ובעד דמי 6ביגוד לפי סעיף 
 להחלטה האמורה: 9כלכלה לפי סעיף 

 
למרכיב התגמולים, לפי  7%עד  5%שיעור של  (1) (1)   

 השר;בחירתו של השר או סגן 
 

למרכיב התגמולים, שישולמו מאוצר  5%שיעור של  (2) (2)   
 המדינה. 

 
כהגדרתם בחוק  -בסעיף זה, "עמית", "קופת גמל לקצבה"  )ד(  

 .2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
 

צירוף 
תקופות 

שירות 
במדינה 

 (280)התשע"ט

ר ושיעורה תחושב תקופת בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעב )א( .11
שירות במשרה ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענין זכויות 
לגמלאות מאוצר המדינה, כתקופת כהונה כשר במשך אותה 

 -תקופה, ובלבד 
 

שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלה  (1)   
 מאוצר המדינה או לענין חישוב שיעורה של גמלה כזו;

 
עבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו שהשר לש (2)   

משירות כאמור, תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן 
 )ג(;8כשר, והחזירו כאמור בסעיף 

 
שהשר לשעבר היה לשר תוך שלוש שנים מיום שפרש  (3)   

 משירותו באותה משרה;
 

שאותה תקופה לא הובאה כבר בחשבון לענין גמלאות בשל  (4)   
 ל השר לשעבר בכנסת.חברותו ש

 
שירות במדינה כעובד  -"משרה ציבורית", לענין סעיף קטן )א(  )ב(  

המדינה או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר 
 המדינה.

 
הגדלת קצבה 

בשל תקופת 
עבודה במוסד 

 ציבורי

לחוק  86עד  82עבד שר לשעבר לפני שהיה לשר במשרה שאחד הסעיפים  .12
, חל עליה, ואותה 1970-המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"לשירות 

תקופת עבודה, כולה או מקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכות 
לגמלאות אילו עבר לשירות המדינה במועד שבו היה לשר, תוגדל הקצבה 
שהוא זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו היתה גדלה 

לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו קצבתו אילו היה זכאי 
 התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.

 

                                                           
( והוא יחול על קצבה המשתלמת מאותו מועד 1.12.2018תחילתו של התיקון ביום כ"ג בטבת התשע"ט ) 280

עד לתאריך האמור בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר ניתן היה לחשב ככהונת שר רק רבע  ואילך.
 מתקופת שירותו במשרה ציבורית.
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משכורת 
וקצבה 

לשאיריו של 
 שר

 

שר שנפטר תשולם משכורתו לשאיריו, בעד החודש שבו נפטר ובעד שנים  .13
עשר חדשים נוספים, ומכאן ואילך תשולם להם קצבה בשיעור שהיה 

 פטירתו.משתלם לנפטר אילו פרש ביום 
 

קצבה 
לשאירי שר 

שכיהן פחות 
 משנתיים

 

נפטר שר לאחר שכיהן כשר פחות משנתיים, רואים את זכויות שאיריו  .14
 כאילו כיהן שנתיים. 4לקצבה לפי סעיף 

 

קצבה 
לשאירי שר 

 לשעבר

לשאיריו של שר לשעבר תשולם מיום פטירתו של השר לשעבר הקצבה  .15
א תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה שהיתה משתלמת לו; לענין זה ל

 .19או  16)ד(, 8מקצבת השר לשעבר עקב הוראות סעיפים 
 

הפחתת 
קצבאות 

לזכאים בשל 
 הכנסה אחרת

זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמות לו מאוצר  )א( .16
המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית 

מדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, לחוק שירות ה 35לענין סעיף 
קופה ציבורית(, יופחת מקצבתו, למעט  -)להלן  1970-התש"ל

, כל סכום שבו עולה הקצבה 13ממשכורת המשתלמת לפי סעיף 
 לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

 
לענין סעיף קטן )א( לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או שאירים  )ב(  

למות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, המשת
 .1968-התשכ"ח

 
על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תופחת קצבתה של אלמנה  )ג(  

זכאית, שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן 
 מהמשכורת הקובעת. 40%-מ
 

 )התשמ"ט(
 

ל זכאי משליש, על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תפחת קצבתו ש )ד( 
משני שלישים, מהקצבה שהיתה מגיעה לו  -שנה  60ואם מלאו לו 

אילולא היתה לו הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה 
ציבורית; הוראה זו לא תחול כל אימת שהזכאי מכהן כשר או 

 כחבר כנסת.
 

 )התשמ"ט(
 

הוראת סעיף זה לענין הפחתה בשל הכנסה ממשכורת מאוצר  )ה( 
 .65נה או מקופה ציבורית לא יחולו על זכאי שהגיע לגיל המדי

 
חלוקת 

קצבאות 
 )התשנ"ו(

לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק  )א( .17
 ביניהם הקצבה בדרך שיסכימו הזכאים ביניהם; לא הסכימו, 

 -הרי 
 

תיטול האלמנה מחצית  -אם השאיר הנפטר אלמנה וילדים  (1)   
 בה והילדים חולקים את היתרה בשווה;הקצ

 
 כל הזכאים חולקים בשווה. -אם לא השאיר הנפטר אלמנה  (2)   

 
-השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה לבן 281)ב(  

הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג, בחלקים כפי שיקבע הממונה על 
 -הגמלאות, ואולם 

 

                                                           
 (.1.4.1996)ב( ביום י"ב בניסן התשנ"ו )17תחילתו של סעיף  281

 .2014-ר' חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 2/2015לגבי הסכמים שנחתמו לאחר 
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הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש ממנה מקום שאחד מבני  (1)   
ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי פסק דין או על פי 
הסכם בכתב, או אם נוכח הממונה על הגמלאות כי נתקבל 
תקבול שיכול להיות תחליף לתשלום מזונות, רואים את 
האשה כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד שחלקה בקיצבה לא 

 ר היה חייב בהם ערב פטירתו;יעלה על סך המזונות שהנפט
 

מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד ממנה  (2)   
פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה ממנו פרידה של 

 קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי לקיצבה;
 

אם התגורר עם  -לענין פסקת משנה זו, "פרידה של קבע"     
עם אשה  אשה אחרת לפחות שלוש שנים או שהתגורר

 אחרת שנה אחת ונולד להם ילד משותף.
 

הפסקת 
קצבאות 
לאלמנה 
שנישאה 

 שנית

אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים להיחשב  )א( .18
שאירה אולם ישולם לה מענק כשיעור קצבת החודש שהיתה 

 .36זכאית לה לאחרונה לפני נישואיה כפול 
 

בחשבון הפחתה מקצבה על פי הוראות בחישוב המענק לא תובא  )ב( 
 .16סעיף 

 
הזוג תוך חמש שנים -הופקעו הנישואין השניים בשל מות בן )ג(  

מהיום שנתקיימו או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו 
בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב 

סעיף  שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי
זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה 
לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום 

 חודש יותר משליש מהקצבה המשתלמת.
 

שר לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקצבתו  )א( .19 היוון
ו היתה לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאיל

 .16משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיף 
 

 הבקשה להוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של השר. )ב(  
 

לא ניתן  16שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיף  )ג(  
במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז שהוון, כולו או 

וצר המדינה את הסכום שלא ניתן יום לא 30מקצתו, ישלם תוך 
 לנכותו.

 
שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ונפטר תוך שש שנים ממועד  )ד(  

 ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון.
 

פרסומי 
 הממשלה

שר לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לקבל חינם פרסומי  .20
 הממשלה שהוא הזמין.
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שירותי 
 282טלפון

שר לשעבר, אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר זכאים לטלפון  )א( .21
 בדירתם, והטלפון יותקן על חשבון המדינה.

 
 )התשס"א 

(2 ,)
התשס"ד, 
 התשס"ו(

מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן )א( זכאי לתשלום של הוצאותיו  )ב( 
נייד ובטלפון שהותקן -בעבור החזקה ושימוש ברדיו טלפון

לחודש, ואולם ראש  283שקלים חדשים 268בדירתו, עד לסכום של 
הממשלה לשעבר זכאי לתשלום הוצאות כאמור בהתאם לסכום 

)א( להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות 29הקבוע בסעיף 
 .1969284-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל

 
א, מי שזכאי לטלפון לפי סעיף זה, לא 24על אף האמור בסעיף  )ג(  

לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות יהיה זכאי לטלפון 
 .1969-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל

 
שירותים 
 285רפואיים

 

לשר לשעבר ולבני משפחתו, לשאירי שר ולשאירי שר לשעבר יינתנו שירות רפואי  .22
 ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת השר.

 

מיסוי 
שירותים 

 286יםרפואי
 )התשע"ב(

מהמס המוטל בשל שירות רפואי ואישפוז ששר לשעבר ובני  75% א.22
ולפי  22משפחתו, שאירי שר ושאירי שר לשעבר זכאים להם לפי סעיף 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( 
 , יהיה על חשבון אוצר המדינה.1986287-)תיקון(, התשמ"ו

 
הוצאות רכב 

ונסיעה לראש 
הממשלה 

 288לשעבר
 )התשס"ו(

ראש הממשלה לשעבר זכאי לרכב צמוד עם נהג, במשך תקופת  )א( .23
 הזכאות.

 
ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה  )ב( 

יהיה זכאי להחזר הוצאות רכב  -בסעיף קטן )א(, ואם עשה כן 
בוהה ביותר בשירות ונסיעה בתנאים המקובלים לדרגה הג

 המדינה, במשך תקופת הזכאות.
  

ראש הממשלה לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות,  )ג(  
למשרה ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב ונסיעה, בין 
בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר האם לקבל 

ה והוא לא הוצאות כאמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה משר
 יהיה זכאי לכפל ההוצאות.

  
 טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ד(  

 

                                                           
)ב( כנוסחו בתיקון התשס"ד )שהוסיף אפשרות תשלום גם עבור טלפון נייד( ביום ז' 21תחילתו של סעיף  282

  (.1.1.2004בטבת התשס"ד )
( 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 283

 (.2006)מדד אפריל 
הממשלה לשעבר" הוספה בתיקון התשס"ו והיא תחול על מי שהיה  הסיפה החל במילים "ואולם ראש 284

 18.6.1996. על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 22.3.2006לראש הממשלה לשעבר אחרי יום 
  - 22.3.2006ולפני יום 

 ; 31.12.2006, ללא הסיפה, עד יום 22.3.2006תחול ההחלטה העיקרית כנוסחה ערב יום  (1)
 .1.1.2007עיקרית בנוסחה החדש, לרבות הסיפה, מיום תחול ההחלטה ה (2)

-בוטל בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, התשמ"ו 22סעיף  285
. נקבעה בה הוראת "שמירת זכויות" שלפיה אין 1.4.1986, שתחילתה ביום 415, ק"ת התשמ"ו, עמ' 1986

 ביום התחילה. 22ות רפואי או אישפוז שהיו ניתנים מכוח סעיף בביטול כדי להפסיק נתינה של שיר
 30( הורחבה הזכאות לשירותים רפואיים למי שכיהן כשר 852)ק"ת התשמ"ח, עמ'  1988בתיקון משנת 

 שנים לפני יום התחילה וחדל לכהן אחרי יום התחילה )ר' ההחלטה המלאה בהמשך החוברת(.
 .1.1.2012קון התשע"ב, ביום א, שהתווסף בתי22תחילתו של סעיף  286
 .852; התשמ"ח, עמ' 415ק"ת התשמ"ו, עמ'  287
 .22.3.2006סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  288
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממימון הוצאות רכב ונסיעה  )ה(  
בשל צורכי האבטחה והמיגון של ראש הממשלה לשעבר, כפי 

 שיקבעו שירותי הביטחון.
 

שירותי הסעה 
עה והוצאות נסי

לראש הממשלה 
 289לשעבר

 )התשס"ו(
 

יהיה זכאי למכונית צמודה עם נהג, וטובת  5ראש הממשלה לשעבר הזכאי לקצבה לפי סעיף  )א( .23
 הנאה זו תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

 
מי שזכאי למכונית צמודה כאמור רשאי לוותר עליה ואם עשה כן יהיה זכאי לתשלום בעד  )ב( 

 לפי חשבון שהגיש. שירותי הסעה
 

טובת הנאה 
ושירותים 

לאלמנת ראש 
 290הממשלה
)התשנ"ו, 
 התשנ"ט(

  

 ]בטל[ א.23

שירותי 
משרד לראש 

הממשלה 
 291לשעבר

)התשס"ו, 
התשס"ט, 
 ((2התשס"ט )

 כל אלה: -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )א( ב.23
 

מטרים רבועים )ברוטו(,  170משרד בשטח שלא יעלה על  (1)  
רכי ומטרים רבועים )ברוטו( המיועדים לצ 30מתוכם 

 ;הביטחון והאבטחה, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי
 

 ריהוט וציוד משרדי הולם; (2)  
 

כוח אדם בהיקף לפי בחירתו, ובלבד שההוצאה הכספית  (3)   
הכוללת לא תעלה על שתי משרות מלאות או כוח אדם 

שתי משרות  מקרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על
 מלאות.

 
ראש הממשלה לשעבר זכאי, במשך תקופת הזכאות,  (1) )ב(  

לתקציב שנתי כולל לשירותי משרד לצורך פעילותו 
 התקציב השנתי(. -הציבורית )בסעיף זה 

 
החשב הכללי במשרד האוצר יקבע מדי שנה את התקציב  (2)   

השנתי ובו את הסכומים המרביים של כל אחד מפרטי 
( להגדרה 3( עד )1תי המשרד כאמור בפסקאות )שירו

"שירותי משרד" שבסעיף קטן )א(; קביעה כאמור טעונה 
 אישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

                                                           
סעיף זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני יום  289

 18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  31.12.2006. עד יום 22.3.2006
 .22.3.2006ולפני יום 

 (, כך:31.12.1999( ועד יום כ"ב בטבת התשנ"ט )4.11.1995א קבע, מיום י"א בחשון התשנ"ו )23סעיף  290
טובות הנאה ולשירותים     ")א( נפטר ראש ממשלה במהלך כהונתו, בנסיבות יוצאות דופן, זכאית אלמנתו ל

 הבאים: 
רכב צמוד ונהג שיועמד לרשותה בתנאים המקובלים לגבי בעלי תפקידים בדירוגים המקצועיים  (1)        

 בשירות המדינה, הזכאים לרכב צמוד; 
לשכה ושירותי מזכירות לכתיבת זכרונות ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי,  (2)        

 שקלים חדשים בשנה. 300,000בלבד שסכום שירותים אלה לא יעלה על ו 
(, 1999בדצמבר  31)ב( טובות ההנאה והשירותים כאמור בסעיף קטן )א( יינתנו עד יום כ"ב בטבת התש"ס )

 ויהיו פטורים מכל מס המוטל על הכנסה."
. 22.3.2006ר אחרי יום סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעב 291

ולפני יום  18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  1.1.2007מיום 
22.3.2006 . 
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ראש הממשלה שמימש את זכאותו לשירותי משרד, ישולם  (3)   
לו החזר הוצאותיו בסכום שלא יעלה על התקציב השנתי, 

ו לא יחולו על כנגד חשבוניות שיגיש; הוראות פסקה ז
העסקת כוח אדם מקרב עובדי המדינה כאמור בסעיף קטן 

 (. 3)א()
 

ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה  )ג(  
יהיה זכאי לקבל במעונו הפרטי  -בסעיף קטן )ב(, ואם עשה כן 

שירותי משרד, לצורך פעילותו הציבורית, בשיעור שלא יעלה על 
 י.מהתקציב השנת 35%

 

ראש הממשלה לשעבר שנבחר לנשיא המדינה או שנתמנה  (1) )ד(  
לשר, במשך תקופת הזכאות, לא זכאי בתקופת הכהונה 

 כאמור לשירותי משרד מכוח סעיף זה.
 

תמה תקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר כנשיא  (2)   
המדינה וטרם הסתיימה תקופת הזכאות, יבחר ראש 

שירותי משרד מכוח סעיף זה  הממשלה לשעבר האם לקבל
להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות  8או מכוח סעיף 

והוא  1981292-השלטון )נשיא המדינה ושאיריו(, התשמ"א
 לא יהיה זכאי לכפל שירותי המשרד.

 

 טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ה(  
 

שירותי משרד 
לראש 

 293הממשלה
התש"ס, 

 התשס"א,
התשס"ג, 
 התשס"ו(

 -בסעיף זה  )א( ב.23
 

 מי שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר חודשים לפחות וחדל לכהן; -"ראש הממשלה לשעבר"   
 

 294כל אלה: -"שירותי משרד"   
 

 משרד, לרבות ריהוט וציוד משרדי הולם שיועמד על ידי המדינה; (1)  
 

 לא יעלה על שתי משרות מלאות.כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף ש (2)  
 

 ראש הממשלה לשעבר זכאי לשירותי משרד. )ב(  
 

 טובת ההנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ג(  
 

 -הוראות סעיף זה לא יחולו על  )ד(  
 

                                                           
 .1433ק"ת התשמ"א, עמ'  292
(, בנוסח כדלקמן, אשר 2)א24ב ובוטל סעיף 23( התווסף סעיף 28.8.2000( ביום כ"ז באב התש"ס )1) 293

, והסדיר את נושא שירותי המשרד 1064(, ק"ת התשנ"ט, עמ' 11.7.1999התשנ"ט ) התווסף ביום כ"ז בתמוז
 או אחריו: 7.6.1999לראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן ביום 

מי שכיהן כראש הממשלה וחדל לכהן כאמור ביום  -( בסעיף קטן זה, "ראש הממשלה לשעבר" 1()2")א
 ( או לאחריו;1999ביוני  7כ"ג בסיון התשנ"ט ) 

הממשלה לשעבר, שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר חודשים לפחות, זכאי לשירותי  ראש (2)
שירותי  -מזכירות לכתיבת זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי )להלן 

 מזכירות(;
שנים, שתחל ביום שבו חדל  3שירותי המזכירות יינתנו לראש הממשלה לשעבר במשך תקופה של  (3)

 הממשלה;לכהן כראש 
(, יהיה ראש הממשלה לשעבר זכאי לכיסוי הוצאותיו עבור 3עם תום התקופה המנויה בפסקה ) (4)

 שירותי מזכירות, לפי קבלות שיגיש, בסכום שלא יעלה על כפל הסכום לפי סעיף קטן )ב(, לשנה."
ום ( סעיף זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני י2)

 18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  31.12.2006. עד יום 22.3.2006
 .22.3.2006ולפני יום 

( והיא תחול על מי 25.1.2001תחילתה של הגדרת שירותי משרד בנוסח זה ביום א' בשבט התשס"א ) 294
, וקבעה כי 856בק"ת התש"ס, עמ'  שנתמנה לראש הממשלה לאחר מועד זה. ההגדרה הקודמת פורסמה

 שירותי משרד הם "לשכה ושירותי מזכירות לניהול פעילות והתכתבות בעלת אופי אישי וציבורי".
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ראש הממשלה לשעבר שנתמנה לנשיא המדינה, לראש הממשלה או לשר או לכל משרה  (1)   
רית אחרת למשך תקופת מינויו כאמור, זולת אם נבחר לכנסת, למשך תקופת ציבו

 ; 295כהונתו כחבר הכנסת
 מי שזכאי לשירותים דומים מאוצר המדינה למשך תקופת זכאותו כאמור. (2)   

 
אחסון 

תכולת מעון 
לראש 

הממשלה 
לשעבר 

 )התשס"ו(

פרטי על ראש הממשלה לשעבר שבחר לאחסן את תכולת מעונו ה )א( .1ב23
)ב( להחלטת שכר 6חשבון אוצר המדינה בהתאם להוראות סעיף 

, יהיה זכאי להמשיך ולאחסן 1982-שרים וסגני שרים, התשמ"ב
חודשים מהיום שבו  3את תכולת מעונו כאמור במשך תקופה של 

 חדל לכהן כראש הממשלה.
 

אלמנת ראש הממשלה ואלמנת ראש הממשלה לשעבר זכאיות  )ב(  
אה האמורה בסעיף קטן )א( במשך תקופה כאמור לטובת ההנ

 באותו סעיף קטן.
 

ראש 
הממשלה 

לשעבר 
המכהן כחבר 

 296הכנסת
)התשס"ג, 
התשס"ו, 
 התשס"ז(

על ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת יחולו, בתקופת  )א( ג. 23
, הוראות החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות 297הזכאות

החלטת השכר(, בשינויים  -)להלן  2001298-ותשלומים(, התשס"א
 אלה:

 
הוא לא יהיה זכאי לשכור לשכה פרלמנטרית כאמור בפרק  (1)  

ה' להחלטת השכר, אלא אם כן ויתר על זכאותו לשירותי 
 ;299ב23משרד מכוח סעיף 

 
הוא לא יהיה זכאי להוצאות רכב לפי פרק ג' להחלטת השכר ולא יהיה זכאי לשכור  (1)  

 ;300ר בפרק ה' להחלטה האמורהלשכה פרלמנטרית כאמו
 

להחלטת השכר, הוא  27במקום התקציב השנתי לפי סעיף  (2)  
 להחלטה האמורה. 29יהיה זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 

 
ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת, אך לא כשר, ושאינו  )ב(  

זכאי לשירותי משרד לפי החלטה זו, זכאי להעסיק עוזר אחד, 
שלומים המשולמים לו יהיו כשל עוזר פרלמנטרי ששכרו והת

 .301להחלטת השכר 1מקצועי כאמור בפרק ה
 

                                                           
תחילתה של הסיפה המתחילה במילים "זולת אם נבחר לכנסת" ביום תחילת כהונתה של הכנסת השש  295

 עשרה. 
הונתה של הכנסת השש עשרה, ותחילתה של (, ביום תחילת כ2תחילתו של סעיף זה, למעט פסקה ) 296

 (.1.1.2004( האמורה ביום ז' בטבת התשס"ד )2פסקה )
בתיקון התשס"ו הוחלף הביטוי "בתקופת כהונתו כחבר הכנסת" בביטוי "בתקופת הזכאות". הסעיף  297

. על ראש הממשלה לשעבר 22.3.2006בנוסחו החדש יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום 
  - 22.3.2006ולפני יום  18.6.1996שחדל לכהן אחרי יום 

 ; 31.12.2006יחול הנוסח הישן עד יום  (1)
 .1.1.2007יחול הנוסח החדש מיום  (2)

 .822; התשס"ב, עמ' 916ק"ת התשס"א, עמ'  298
. 22.3.2006פסקה זו הוספה בתיקון התשס"ו והוא תחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  299

ולפני יום  18.6.1996תחול הפסקה גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  1.1.2007מיום 
22.3.2006. 

פסקה זו נמחקה בתיקון התשס"ו והיא תמשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני יום  300
 18.6.1996תחול הפסקה גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  31.12.2006. עד יום 22.3.2006
 . 22.3.2006ולפני יום 

 מאז תיקון התשע"ד להחלטת הענקות ותשלומים, אין יותר הבחנה בין עוזר מנהלי ומקצועי. 301
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מימון 
הוצאות 
אבטחה 
 302נוספות

 )התשס"ו(

קבעו שירותי הביטחון כי נדרשת אבטחתו של ראש הממשלה לשעבר  ד.23
בשל יציאה לחוץ לארץ, ובחר ראש הממשלה לשעבר לנסוע או לשהות 

ל לגבי שר, ובשל כך נגרמו לשירותי בתנאים העולים על המקוב
הוצאות אבטחה  -הביטחון הוצאות נוספות לנסיעה או לשהייה )להלן 

נוספות(, ימומנו הוצאות האבטחה הנוספות על ידי ראש הממשלה 
לשעבר ורשאי הוא לבקש כי ההוצאות האמורות יופחתו מתשלומים 

 שלהם הוא זכאי לפי החלטה זו.
 

תשלום 
 303מיוחד

 )התשס"ו(

ועדת הכספים של הכנסת רשאית לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת  ה.23
הדין, לראש הממשלה לשעבר, גם בתום תקופת הזכאות, אם ראתה כי 
בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה מן הצדק לעשות כן; אישור 

-כאמור יינתן לאחר שהוועדה קיבלה המלצה מאת ועדה ציבורית
 .304מקצועית שמינתה לענין זה

 
שלילת 

תשלומים 
מראש 

הממשלה 
לשעבר 

שהורשע 
(, 2)התשס"ז )
 ((3התשס"ט )

 ו.23

305 
ראש הממשלה לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו  )א(

או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ 
המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו 

ה או לפי 23, 1ב23ב, 23, 23, 21התשלומים וההטבות לפי סעיפים 
ב כנוסחם ערב תחילתה של החלטת גמלאות 23-ו 23סעיפים 

לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, 
, לפי הענין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם 2006-התשס"ו

ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם 
יהיה ראש הממשלה לשעבר זכאי לתשלומים העבירה קלון, 

ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט 
לרבות קביעה  -לגבי התקופה שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 

של בית המשפט שראש הממשלה לשעבר ביצע את העבירה בלא 
 הרשעה.

 
לפי  מקום שנשללו התשלומים וההטבות מראש הממשלה לשעבר )ב(  

סעיף קטן )א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף 
 קטן, גם משאיריו, לפי העניין.

 
 

                                                           
. 22.3.2006סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  302

ולפני יום  18.6.1996כהן אחרי יום יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל ל 1.1.2007מיום 
22.3.2006 . 

. 22.3.2006סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  303
ולפני יום  18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  1.1.2007מיום 

22.3.2006. 
מקצועית שבה חברים יורם גבאי )יו"ר(, אבי ישראלי )מנכ"ל -דה ציבוריתמונתה וע 24.4.2006ביום  304

מקצועית שבה חברים יורם -מונתה ועדה ציבורית 24.1.2011משרד הבריאות( ופרופ' יעקב נאמן; ביום 
 גבאי )יו"ר(, רוני גמזו )מנכ"ל משרד הבריאות(, ועו"ד אריה שטאובר.

( פורסם 2תיקון התשס"ז ) -ורשע ביום התחילה ואילך ו יחול על ראש הממשלה לשעבר שה23סעיף  305
ו יחול גם על ראש הממשלה לשעבר 23( כי סעיף 2. ]הערה: במקור קבע תיקון התשס"ז )22.8.2007ביום 

( אך נקבע כי 3שהורשע לפני תחילתו של הסעיף, מיום התחילה ואילך; הוראה זו שונתה בתיקון התשס"ט )
 החלטה המקורית[.לא ישולם תשלום שנשלל לפי ה
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 306]בטל[ .24 )התשס"א(
 

גמלאות חברי 
הכנסת 

 )התשמ"ח(

כל הוראה בדבר מתן שירותים, האמורה בהחלטה בדבר גמלאות  א.24
בר לחברי הכנסת ולשאיריהם או בהודעה לפיה, תחול גם על שר לשע

ועל שאיריו, אם יש בה כדי להיטיב איתם, כמו שהיא חלה על חבר 
הכנסת לשעבר אשר בכל תקופת כהונתו של אותו שר היה חבר הכנסת 

 בלבד ועל שאיריו.
 

הוצאות 
לדיור 

)התשמ"ה, 
 התשנ"ו(

לשר לשעבר הזכאי לקצבה ושהתגורר בדירת שרד ערב חדלו  )א( .25
לפי  307שקלים חדשים 14,762לכהן ישולם סכום שאינו עולה על 

חשבון שהגיש, לכיסוי הוצאות הכרוכות בדיורו בשעה שחדל 
 לכהן.

 
 לא ישולם תשלום על פי סעיף קטן )א( אלא פעם אחת בלבד. )ב( 

 
תהיה זכאית, בכפוף  13אלמנת שר הזכאית לקצבה לפי סעיף  )ג(  

 לאמור בסעיף קטן )ב(, לתשלום כאמור בסעיף קטן )א(.
 

טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על  ד()  
 הכנסה.

 
שר לשעבר הזכאי לקצבה, שהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר  )ה(  

הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים יהיה זכאי להחזר הוצאות 
-חודשים מהיום שבו חדל לכהן או לתשלום חד 3כאמור במשך 

 ירתו.פעמי כאמור בסעיף קטן )א(, לפי בח
 

שלילת 
תשלומים 

והטבות משר 
לשעבר 

שהורשע 
(, 2)התשס"ז )
 ((3התשס"ט )

 א.25

308 
שר לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו או  )א(

לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי 
לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים 

, מיום קביעת בית 25-א ו24, 21 ,20וההטבות לפי סעיפים 
המשפט; ואולם, אם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או 
שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה השר לשעבר זכאי 
לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין 

 -נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 
בית המשפט שהשר לשעבר ביצע את העבירה לרבות קביעה של 

 בלא הרשעה.
 

                                                           
, בדבר שרותי 24(. הוראות סעיף 25.1.2001נכנס לתוקפו ביום א' בשבט התשס"א ) 24ביטול סעיף  306

 מזכירות לשר לשעבר, בנוסחן ערב הביטול, כדלקמן, יחולו על מי שנתמנה לשר לפני המועד האמור:
עת, זכאי לשירותי מזכירות לכתיבת מהמשכורת הקוב 70%")א( שר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשעור של 

 זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי.
( שר לשעבר אשר לפני היותו לשר היה חבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית ומשכורתו וגמלאותיו כשל 1)א

לפחות מהמשכורת  70%י שר לשעבר, והוא זכאי בשל כך לקצבה שביחד עם הקצבה לפי החלטה זו מגיעה כד
כל שתי קצבאותיו, -הקובעת, יהיה זכאי לחלק יחסי מהגמלה לפי סעיף זה כיחס סכום קיצבתו לפי החלטה זו אל סך

 ובלבד שחלק יחסי משלים מהגמלה האמורה מובטח לו בצירוף לקצבתו האחרת.
ירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי )ב( שר לשעבר, הזכאי לשירותי מזכירות לפי סעיף קטן )א( ישכור שירותי מזכ

 שקלים חדשים לשנה. 26,570הוצאותיו, לפי קבלות שהגיש, בסכום שלא יעלה על 
 )ג( טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה."

(. 2006( )מדד אפריל 1.6.2006יצוין כי הסכום הנקוב בסעיף קטן )ב( מעודכן ליום ה' בסיון התשס"ו )
 בוטלה בתיקון התשס"ו. 24לסעיף  26, וההפניה בסעיף 26ההצמדה היא האמורה בסעיף  נוסחת

( 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.6.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 307
 (.2006)מדד אפריל 

ורסם ביום ( פ2תיקון התשס"ז ) -א יחול על שר לשעבר שהורשע ביום התחילה ואילך 25סעיף  308
א יחול גם על שר לשעבר שהורשע לפני 25( כי סעיף 2. ]הערה: במקור קבע תיקון התשס"ז )22.8.2007

(, אך נקבע כי לא ישולם 3תחילתו של הסעיף, מיום התחילה ואילך; הוראה זו שונתה בתיקון התשס"ט )
 תשלום שנשלל לפי ההחלטה המקורית[.
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מקום שנשללו התשלומים וההטבות משר לשעבר לפי סעיף קטן  )ב(  
)א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן, גם 

 משאיריו, לפי העניין.
 

הצמדה 
)התשנ"ו, 

(, 2התשס"א )
 התשס"ו(

היו צמודים למדד המחירים י 25-ו 21הסכומים האמורים בסעיפים  .26
לצרכן ויתואמו כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת 

 לעובדי המדינה.
 

הוראות 
 מעבר

( היוון 1977בינואר  1שר לשעבר שלפני יום י"א בטבת התשל"ז ) )א( .27
 חלק מקצבתו לתקופה של עשר שנים, יחולו עליו הוראות אלה:

 
ן לתקופה של שמונה שנים בלבד או יראו כאילו היה ההיוו (1)   

 , לפי המאוחר;65עד ליום שהגיע השר לשעבר לגיל 
 

מתום שש שנים ממועד ההיוון, או מיום שהגיע השר  (2)   
, לפי המאוחר, לא יעלה הסכום שבו תופחת 65לשעבר לגיל 

הקצבה עקב ההיוון על הסכום שבו הופחתה בחודש 
 האחרון לפני כן.

 
מור בסעיף קטן )א( לא תעלה תקופת ההיוון, שסעיף על אף הא )ב(  

 זה חל עליו, על עשר שנים.
 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(,  .28 ביטול
 בטלה. - 1969309-התש"ל

   
 
 
 
 

 שלמה לורינץ ז' בתמוז התשמ"א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1981ביולי  9)

 
 

                                                           
 .27ק"ת התש"ל, עמ'  309
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לאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים וסגני שרים ושאיריהם( החלטת גמ
 יסוד: הכנסת( -ג לחוק42)הפסקת חברות בכנסת לפי הוראות סעיף 
 2015310-)הוראת שעה(, התשע"ו

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 :, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור1969

 
הוראות 

לעניין 
הפסקת 
חברות 

בכנסת לפי 
הוראות סעיף 

-ג לחוק42
יסוד: 

הכנסת, של 
שר או סגן 
 -שר לשעבר 

 הוראת שעה
 

ג 42סגן שר לשעבר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף  )א( .1
יסוד: הכנסת, יחולו עליו הוראות החלטת גמלאות לנושאי -לחוק

 1969-ושאיריהם(, התש"ל משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת
החלטת גמלאות לחברי הכנסת(, כפי שהן חלות על סגן שר  -)להלן 

 לשעבר שכיהן כחבר הכנסת.
 

שר לשעבר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף  )ב( 
יסוד: הכנסת, יחולו עליו, בתקופת כהונתו כשר או כסגן -ג לחוק42

לטת גמלאות לחברי הכנסת להח 15שר כאמור, הוראות סעיף 
 כאילו המשיך לכהן כחבר הכנסת.

 (.2015באוקטובר  12תחילתה של החלטה זו ביום כ"ט בתשרי התשע"ו ) .2 תחילה
 
 

 משה גפני ל' בתשרי התשע"ו
 יושב ראש ועדת הכספים (2015באוקטובר  13)

                                                           
 .158עמ'  ק"ת התשע"ו, 310
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 החלטת ועדת הכספים
 311ל שרוןבדבר תשלום מיוחד לראש הממשלה לשעבר, מר אריא

 

 
ה 23וסעיף  1969-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 

החלטת  -)להלן  1981-להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ"א
ה ועדת מקצועית שמינתה לענין זה, מחליט-הגמלאות(, ולאחר שקיבלה המלצה מאת ועדה ציבורית

 הכספים לאמור:
 
ראש הממשלה לשעבר, מר אריאל שרון, זכאי לתשלום מיוחד להחזר הוצאות השירותים הרפואיים  .1

 שלהם הוא נזקק.
 

התשלום האמור יכלול החזר הוצאות עבור כלל השירותים הרפואיים, לרבות טיפולים רפואיים,  .2
 ן, במוסד רפואי, במעונו או בכל מקום אחר.הוצאות אשפוז וטיפול סיעודי, אשר ניתנים למר שרו

 
, מאושר למר שרון תשלום מיוחד להתאמת הרכב, לו הוא זכאי מכוח 2-ו 1בנוסף לאמור בסעיפים  .3

 להחלטת הגמלאות, לצרכיו הרפואיים. 23סעיף 
 

ותיו סכום החזר ההוצאות כאמור בהחלטה זו אינו מוגבל, ואולם הוא מותנה במיצוי קודם של זכוי .4
של מר שרון מכל מקור אחר, לרבות קופת החולים שבה הוא חבר, בהתאם לחוק ביטוח בריאות 

, המוסד לביטוח לאומי או חברות ביטוח בהן הוא מבוטח, ככל שיש בידו 1994-ממלכתי, התשנ"ד
 פוליסות ביטוח באותם ענינים. 

 
שנבצר ממר שרון למלא את הזכאות האמורה תחול במשך תקופה של חמש שנים רצופות מיום  .5

  312תפקידו כראש הממשלה.
 

החלטה זו ניתנת לפנים משורת הדין ולאחר שראתה הועדה כי בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה  .6

 מן הצדק לעשות כן. 
 
 
 

 י"א באייר התשס"ו
 (2006במאי  9)

 חבר הכנסת יעקב ליצמן
 יושב ראש ועדת הכספים

 

                                                           
 לא פורסמה. 311
החליטה ועדת הכספים להאריך את התקופה  15.8.2011. הערה: ביום 3104ר' י"פ התשס"ו, עמ'  312

 , בתנאים שנקבעו בהחלטה.5הקבועה בסעיף 
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 שירותים רפואיים
 

 גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון החלטת 
 1986313-)שרים ושאיריהם( )תיקון(, התשמ"ו

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1969314

 
 ביטול 
  22סעיף 

ושאיריהם(, בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים  .1
 בטל. - 22, סעיף 1981315-התשמ"א

 
שמירת 
זכויות 

 )התשמ"ח(

אין בהחלטה זו כדי להפסיק את הנתינה של שירות רפואי או  )א( .2
האמור ביום תחילתה  22אישפוז שהיו ניתנים לפלוני מכוח סעיף 

 יום התחילה(. -של החלטה זו )להלן 
 

לפני יום התחילה וחדל לכהן שנים  30מי שכיהן כשר במשך  )ב(  )התשמ"ח(
אחרי יום התחילה, יישמרו זכויותיו לפי סעיף קטן )א( כאילו 

 פרש לפני יום התחילה.
 

)א( להחלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד 3הוראות סעיף  )ג(  )התשמ"ח(
, יחולו על שר 1987316-שירותים רפואיים( )ביטול(, התשמ"ז

ר הכנסת לשעבר שבכל לשעבר ועל שאיריו כפי שהן חלות על חב
תקופת כהונתו של אותו שר היה מכהן כחבר הכנסת בלבד ועל 

 שאיריו.
 

 (.1986באפריל  1תחילתה של החלטה זו ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו ) .3 תחילה
 
 
 
 
 

 אברהם י' שפירא כ"ז בכסלו התשמ"ו
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1985בדצמבר  10)

 

                                                           
 .852; התשמ"ח, עמ' 415ק"ת התשמ"ו, עמ'  313
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  314
 .1273; התשמ"ה, עמ' 1435ק"ת התשמ"א, עמ'  315
 .992, 370תשמ"ז, עמ' ק"ת ה 316
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 יהםחברי הכנסת ושאיר
 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1969317-)חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969

 
 

הגדרות 
(, 2)התשל"ג )
(, 2התשמ"ז )
התשנ"ד, 
התשנ"ו, 
התשנ"ז, 
התשנ"ח, 

(, 3ב )התשס"
(, 2התשס"ו )
 ((2התשע"ה)

  -בהחלטה זו  .1
 

מי שהיתה אשתו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי שהיתה  -זוג" -"בן 
ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה וכן לפחות בשלוש השנים 
שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של נפטרת 

ציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע ב
 וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם ילד;

 
קצבה או מענק, לרבות טובה הנאה או שירות, למעט פנסיה  -"גמלה"   

 צוברת;
 

החלטת גמלאות לנושאי  -""החלטת גמלאות לשרים ושאיריהם"   
 ;1981-משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ"א

 
א לחוק גמלאות לנושאי משרה 1כמשמעותה בסעיף  -"פנסיה צוברת"   

 ;1969-ברשויות השלטון, התשכ"ט
 

סכום המשכורת  -לענין תשלום מענק לחבר הכנסת לשעבר או לזכאים מכוחו  -"המשכורת האחרונה"   
חוק האמור ששולם ל 3, לרבות התוספות לפי סעיף 1949-לחוק שכר חברי הכנסת, התש''ט 2לפי סעיף 

 318לאותו חבר הכנסת מיד לפני שחדל לכהן;
 

לחוק  2סכום המשכורת לפי סעיף  -לענין חישוב גמלאות של זכאי ביום פלוני  -"המשכורת הקובעת''   
לחוק האמור, המגיע באותו יום לרוב  3, לרבות התוספות לפי סעיף 1949-שכר חברי הכנסת, התש''ט

כהרכב משפחת חבר הכנסת לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה; ואולם  חברי הכנסת שהרכב משפחתם
ראש הכנסת, -לגבי חבר הכנסת שבשעת חדלו לכהן כחבר הכנסת היה יושב ראש הכנסת או סגן יושב

לתקנון הכנסת, תהיה  13ראש ועדה מהועדות הקבועות של הכנסת המנויות בסעיף -סגן שר או יושב
 319ע לבעל תפקיד כאמור על תוספותיה האמורות;המשכורת הקובעת סכום המשכורת המגי

 
 -לענין חישוב גמלאות של זכאי ביום פלוני  -"המשכורת הקובעת"   

, המגיע באותו 1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 50השכר, כהגדרתו בסעיף 
 320יום לרוב חברי הכנסת, שמכוחו נתבעת הגמלה;

 

                                                           
; התשל"ד, 1824, 694; התשל"ג, עמ' 797; התשל"ב, עמ' 1358, 640; התשל"א, עמ' 33ק"ת התש"ל, עמ'  317

, 707; התשל"ז, עמ' 2414, 1341; התשל"ו, עמ' 2441, 1914; התשל"ה, עמ' 1649, 1579, 1275, 958עמ' 
; 1229; התשמ"א, עמ' 1144, 471תשל"ט, עמ' ; ה1992, 789, 789, 750, 473; התשל"ח, עמ' 2476, 1297

; 1252, 371, 152; התשמ"ז, עמ' 1145, 700; התשמ"ה, עמ' 1749; התשמ"ד, עמ' 87התשמ"ג, עמ' 
; התשנ"ה, 1278, 499; התשנ"ד, עמ' 400, 148; התשנ"ג, עמ' 1484, 470; התשנ"ב, עמ' 740התשמ"ט, עמ' 

; 1011; התשנ"ט, עמ' 669, 560; התשנ"ח, עמ' 477, עמ' ; התשנ"ז1424, 817; התשנ"ו, עמ' 281עמ' 
, 24; התשס"ה, עמ' 799, 661, 143; התשס"ב, עמ' 1010, 280; התשס"א, עמ' 931, 855, 280התש"ס, עמ' 

; התשע"ב, 274, התש"ע, עמ' 252, 83, 83; התשס"ח, עמ' 439; התשס"ז, עמ' 714, 470; התשס"ו, עמ' 176
 .945; התשע"ז, עמ' 266; התשע"ו, עמ' 430(, עמ' 2(; התשע"ה)552)ת"ט עמ'  429' ; התשע"ה, עמ1024עמ' 

 .17-(; המחיקה תחול על חבר הכנסת שחדל לכהן החל מהכנסת ה2הגדרה זו נמחקה בתיקון תשס"ו) 318
 (, ותחול על מי שלא חלה עליו ההגדרה החדשה.2הגדרה זו נמחקה בתיקון תשס"ו) 319
עשרה, וכן על חבר הכנסת -הכנסת לשעבר שחדל לכהן החל מהכנסת השבע הגדרה זו תחול על חבר 320

עשרה ובלבד -( עד יום תחילתה של הכנסת השבע20.3.2006לשעבר שחדל לכהן מיום כ' באדר התשס"ו )
 שאין בכך כדי לגרוע מהקצבה שהוא זכאי לה לפי ההחלטה העיקרית כנוסחה ערב תחילתה של החלטה זו.
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 פעמי;-תשלום חד -"מענק"   
 

 321גן ראש רשות מקומית בשכר;ס -"סגן ראש רשות"   
 

 322לרבות סגן ראש רשות; -"ראש רשות מקומית"   
 

 סכום המשתלם מדי חודש, למעט פנסיה צוברת; -"קצבה"   
 

 - 323"שאיר"  
 

 זוגו של הנפטר;-בן (1)  
 

ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו של הנפטר  (2)  
, אם לא מלאו להם עשרים שנה, שפרנסתו היתה עליו ביום מותו

או הם בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, 
ולא מלאו להם עשרים ואחת שנה או אף  - 1986-התשמ''ו

שמלאו להם עשרים שנה אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם 
 מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;

 
נסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא הוריו של נפטר שפר (3)  

 (;2)-( ו1השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות )
 

קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו אם לא השאיר גם  (4)  
 (;3הורים כאמור בפסקה )

 
 הכנסת וחדל לכהן;-אדם שכיהן כחבר -"חבר הכנסת לשעבר"   

 
ם שבו חדל אדם לכהן תקופה של שנה רצופה מהיו -"תקופת הזכאות"   

 .324כחבר הכנסת
 

קצבה לחבר 
הכנסת 
 לשעבר 

)התשל"ג, 
(, 2התשל"ג )
התשל"ו, 
(, 2התשנ"ו )

(, 2התשס"א )
 ((2התשס"ו )

 
 
 

חבר הכנסת לשעבר תשולם לו כל ימי חייו, החל מהיום שבו חדל  )א( .2
האחוז מהמשכורת  325מלכהן, קצבה בסכום שהוא ששית

 -הונתו בכנסת, אם הקובעת כפול במספר חדשי כ
 

כיהן כחבר הכנסת ארבע שנים לפחות או כיהן כחבר  (1)  
הכנסת מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות, בין 
אם השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה 
לפני כן, וכן אם החל בכהונתו בתוך תקופה של ארבעה 

תום  חודשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת וכיהן עד
 ;326תקופת הכהונה של אותה כנסת

 

                                                           
 .17-שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה "כ(; המחיקה תחול על ח2תיקון תשס"ו)הגדרה זו נמחקה ב 321
 .17-שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה "כ(; המחיקה תחול על ח2הגדרה זו נמחקה בתיקון תשס"ו) 322
פלוני ז"ל נ'  612/91הועדה של הכנסת לא חרגה מסמכותה כאשר הגדירה את המונח "שאיר" )ענמ"ש  323

 פורסם((. מנהל בתי המשפט )לא
 .17-לשעבר שנבחר לראשונה החל מהכנסת הח"כ ( ותחול על 2הגדרה זו הוספה בתיקון תשס"ו) 324
  (.17.6.1996 -)ל' בסיון התשנ"ו  14-תחילתה של הוראה זו ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה 325
" תחול הסיפה המתחילה במילים "או כיהן כחבר הכנסת מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות 326

(. על מי שחדל לכהן כחבר 14.8.2001על מי שחדל לכהן כחבר הכנסת לאחר יום כ"ה באב התשס"א )
( בנוסחו הקודם, כדלקמן: "כיהן כחבר הכנסת ארבע 1)א()2הכנסת לפני המועד האמור ימשיך לחול סעיף 

 שנים לפחות".
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א(1)   
327 

א)ב( לחוק 1הוא זכאי לקצבה בהתאם להוראות סעיף 
, 1969-גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט

אף אם לא השלים תקופת כהונה כחבר הכנסת מהתקופות 
 (.1האמורות בפסקה )

 
מזכה אותו לקצבה לפי פסקה חדל לכהן אחרי שכיהן כחבר הכנסת תקופה שאינה  328(2)   

 ( אך לפני שנבחר לכנסת כיהן כראש רשות מקומית ונתקיימו בו כל אלה:1)
 

 כהונתו כראש רשות מקומית היתה כהונה בשכר; )א(    
 

 הוא חדל לכהן כראש רשות מקומית לא יותר משנה לפני היבחרו לכנסת; )ב(    
 

ירוף תקופת כהונתו כחבר הכנסת תקופת כהונתו כראש רשות מקומית בצ )ג(    
 (.1מגיעה לתקופת המינימום הקבועה בפסקה )

 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חבר הכנסת לשעבר, שהתקיים  329(1)א  
א( באותו 1( או )1לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקה )

סעיף קטן, ואשר כיהן בתפקיד תקופה שעלתה על ששה חודשים 
ימי חייו, החל מהיום שבו חדל מלכהן רצופים, תשולם לו כל 

כחבר הכנסת, קצבה בסכום שהוא ששית האחוז מהמשכורת 
הקובעת המשוקללת כפול במספר חודשי כהונתו בכנסת; בסעיף 

 -קטן זה 
 

השכר המגיע ביום חישוב הגמלה,  -"משכורת קובעת לתפקיד"    
 לחבר הכנסת המכהן בתפקיד;

 
סך כל הסכומים הבאים כשהוא  -"משכורת קובעת משוקללת"    

 מחולק במספר חודשי הכהונה בכנסת:
 

המשכורת הקובעת כפול במספר חודשי כהונתו כחבר  (1)   
הכנסת שלא כיהן בתפקיד, וכחבר הכנסת שכיהן בתפקיד 

 לתקופה שלא עלתה על ששה חודשים רצופים;
 

המשכורת הקובעת לתפקיד, כפול במספר חודשי הכהונה  (2)   
ותו תפקיד, לכל תפקיד שכיהן בו לתקופה שעלתה על בא

 ששה חודשים רצופים;
 

ראש האופוזיציה, סגן יושב ראש הכנסת, יושב ראש  -"תפקיד"    
 ועדה של הכנסת, סגן שר.

 
(, 2)התשנ"ו )
התשס"ו 

(2))330 

חבר הכנסת לשעבר שחדל לכהן לפני שהגיע לגיל שישים, תשולם  )ב( 
 זה, החל מהיום שבו הגיע לגיל שישים. לו קיצבה כאמור בסעיף

 

                                                           
 .17-נבחר לראשונה החל מהכנסת ה( ותחול על חבר הכנסת לשעבר ש2א( הוספה בתיקון תשס"ו)1פסקה ) 327
 .17-(; המחיקה תחול על חבר הכנסת שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2( נמחקה בתיקון תשס"ו)2פסקה ) 328
, וכן 17-( יחול על חבר הכנסת לשעבר שחדל לכהן החל מהכנסת ה2( הוסף בתיקון תשס"ו)1סעיף קטן )א 329

( עד יום תחילתה של 20.3.2006כ' באדר התשס"ו ) על חבר הכנסת לשעבר שחדל לכהן כחבר הכנסת מיום
ובלבד שאין בכך כדי לגרוע מהקצבה שהוא זכאי לה לפי ההחלטה העיקרית כנוסחה ערב  17-הכנסת ה

 תחילתה של החלטה זו.
( ותחול על חבר הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה החל 2תוקנה בתיקון תשס"ו) 60( ההוראה בדבר גיל 1) 330

 .45חבר הכנסת לשעבר שחדל לכהן קודם לכן תחול ההוראה בדבר גיל  ; על17-מהכנסת ה
 לא תחול על כל אלה: 45( ההוראה בדבר גיל 2)

  ;13.6.1996)א( מי שמקבל קיצבה ביום  
וחדל לכהן לא יאוחר מתום תקופת כהונתה של  13.6.1996)ב( מי שכיהן כחבר הכנסת ביום 

בה מחמת שלא הגיע לגיל ארבעים, רשאי הוא לוותר , ואולם אם לא היה זכאי לקיצ13-הכנסת ה
 , ויהיה זכאי לקיצבה מהיום שבו הגיע לגיל ארבעים וחמש.15על מענק לפי סעיף 
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)התשל"ו, 
 ((2התשמ"ז )

 ]בטל[ א.2
 

)התשל"ג, 
 ((2התשמ"ז )

 ]בטל[ .3
 

 ]בטל[ .4 ((2)התשמ"ז )
 

)התשל"ג, 
התשל"ו, 

התשל"ח, 
 ((2התשמ"ז )

 

 ]בטל[ .5
 

חישוב 
תקופת 

כהונה לענין 
הזכות 

לקצבה 
 ושיעורה 

(, 2)התשל"ג )
(, 2התשל"ו )

, (2התשל"ח )
התשמ"ה, 
(, 2התשנ"ח )
 ((2התשס"ו 

הכנסת לשעבר ושיעורה, לענין -בקביעת זכות הקצבה של חבר )א( .6
  -החלטה זו, יחושבו 

 
למעט תקופה שבעדה שולם לו מענק הכנסת -כל תקופת כהונתו כחבר (1)  

 ;16331שלא הוחזר כאמור בסעיף  15לפי סעיף 
 

 מדינה הזמנית;כל תקופת כהונתו כחבר מועצת ה  332(2)  
 

התקופה שבין הגשת רשימת המועמדים שעל פיה נבחר  (3)  
יום לאחר כינוסה של אותה כנסת, אם  180לכנסת ובין 

 הכנסת תוך תקופה זו ונתקיים בו אחת מאלה:-היה לחבר
 

תוך השנה שקדמה לבחירות פרש מכהונה או  )א(    
 יסוד: הכנסת;-לחוק 7משירות שחל עליהם סעיף 

 
לפני ששמו נכלל ברשימת המועמדים לכנסת היה  )ב(    

עובד המדינה או חייל וחדל לכהן או הופסק שירותו 
לחוק הבחירה לכנסת,  3או  2על פי סעיפים 

לחוק הבחירות  56, או על פי סעיף 1959-התשי''ט
, או שיצא 1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ''ט

ימים  100לחופשה ללא תשלום משירות כאמור תוך 
 לפני ששמו נכלל ברשימת המועמדים.

 
כל תקופת כהונתו כראש רשות מקומית שאינה מזכה אותו לקצבה מאותה רשות,  333(4)   

 אם נתקיימו בו כל אלה:
 

 חדל לכהן כראש רשות מקומית לא יותר משנה לפני היבחרו לכנסת; )א(    
 

 ;עקב חדלו לכהן כראש רשות מקומית קיבל מענק )ב(    
 

העביר לאוצר המדינה את סכום המענק שקיבל כאמור תוך ארבעה חודשים  )ג(    
הכנסת או מהיום שקיבל את המענק, הכל לפי -מהיום שבו החל לכהן כחבר

 המאוחר. 
 

כל תקופת שירותו כמנהל כללי במשרד ממשלה או כנושא  (5)   
תפקיד מקביל שתנאי השכר והגימלאות שלו ושל שאיריו 

מנהל כללי(, אם  -ו לאלה של סגני שרים )להלן הוקבל
 נתקיימו בו כל אלה:

 
חדל לשרת כמנהל כללי לא יותר משנה לפני היבחרו  )א(     

 לכנסת;
 

                                                           
 .17-(. מחיקת הסיפה תחול על מי שחדל לכהן החל מהכנסת ה2( תוקנה בתיקון תשס"ו)1פסקה ) 331
נסת לשעבר שנבחר לראשונה החל (. המחיקה תחול על חבר הכ2( נמחקה בתיקון תשס"ו)2פסקה ) 332

 .17-מהכנסת ה
(. המחיקה תחול על חבר הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה החל 2( נמחקה בתיקון תשס"ו)4פסקה ) 333

 .17-מהכנסת ה
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 -אם קיבל מענק עקב חדלו לשרת כמנהל כללי  )ב(    
החזירו לאוצר המדינה תוך ארבעה חדשים מהיום 

את שבו החל לכהן כחבר הכנסת או מהיום שקיבל 
 המענק, הכל לפי המאוחר;

 
אם היה זכאי לקיצבה עקב חדלו לשרת כמנהל כללי  )ג(    

הודיע כי במקום זכותו לקיצבה בעד שרותו כמנהל  -
כללי הוא בוחר לצרף תקופת שירותו זו לתקופת 

 כהונתו כחבר הכנסת.
 

בחר חבר הכנסת לשעבר להחזיר את סכום המענק שקיבל,  334)ב(  
(, אחרי עבור ארבעה חדשים, לא 5)( או 4)קטן )א(כאמור בסעיף 

כמנהל כללי לצורך  כראש רשות מקומית אותיחשב תקופת כהונתו 
הכנסת, אלא לצורך קביעת -קביעת הזכות לקיצבה כחבר

 שיעורה בלבד.
  

חישוב 
המשכורת 

הקובעת של 
סגן ראש רשות 

במשכורת 
חלקית 

)התשנ"ז, 
 335((2התשס"ו)

תו הקובעת של סגן ראש רשות שקיבל משכורת חלקית בכל תקופת כהונתו או בחישוב משכור )א( א.6
 בחלק ממנה, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

 

קיבל סגן ראש רשות משכורת חלקית ששיעור חלקיותה לא השתנה כל תקופת  (1)  
הסכום המתקבל מחיבור כל סעיפי  -כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני 

 ת כפול שיעור חלקיות המשכורת;קביעת המשכור
 

קיבל סגן ראש רשות משכורת חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה,  (2)  
( כפול 1הסכום המתקבל כאמור בפסקה ) -תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני 

הממוצע המשוקלל של שיעורי משכורתו בתקופות שונות של כהונתו; הוראה זו 
 ות שבהן קיבל סגן ראש הרשות משכורת מלאה;תחול גם לגבי התקופ

 

חודשים, יחושב הממוצע  210עלתה תקופת כהונתו של סגן ראש הרשות על  (3)  
 החודשים הנוחים לו ביותר. 210-( לפי שיעורי המשכורת ב2המשוקלל לפי פסקה )

 

ספת משפחה שנקבעו שכר יסוד, תוספת יוקר ותו -לענין סעיף זה, ''סעיפי קביעת המשכורת''  )ב(  
, 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, התשי''א 115לפקודת העיריות לפי סעיף  129לפי סעיף 
לצו המועצות  33או לפי סעיף  1953-לצו המועצות המקומיות )ב(, התשי''ג 115לפי סעיף 

שות לפי הענין, המגיעים באותו יום לסגן ראש ר 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי''ח
 שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לסגן ראש הרשות ערב חדלו לכהן.

 
קצבה למי 

שכיהן כיושב 
ראש 

 336הכנסת
)התשס"ב, 

 ((2התשעה)

חבר הכנסת לשעבר, שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר  )א( ב.6
חודשים לפחות, זכאי לגבי תקופת כהונתו כיושב ראש הכנסת 

להחלטת  5ה, והוראות סעיף לקצבה כאילו היה ראש הממשל
גמלאות לשרים ושאיריהם יחולו עליו, בשינוים המחויבים; 
הוראות סעיף זה יחולו גם על שאיריו של יושב ראש הכנסת 

 לשעבר ועל שאירי יושב ראש הכנסת.
 

יחולו על קביעת הקצבה של יושב ראש הכנסת  7הוראות סעיף  )ב(  
 לשעבר לפי סעיף זה.

 

                                                           
(; המחיקות יחולו על חבר הכנסת לשעבר 2המילים המסומנות בסעיף קטן )ב( נמחקו בתיקון תשס"ו) 334

 .17-שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2א בוטל בתיקון תשס"ו)6סעיף  335
 .28.11.2001 -ראש הכנסת אחרי יום פרסום ההחלטה -סעיף זה יחול על מי שנתמנה ליושב 336
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הוצאות 
ליושב נסיעה 

ראש הכנסת 
 337לשעבר

)התשס"ב, 
(, 3התשס"ב )
 ((2התשס"ח)

יושב ראש הכנסת לשעבר שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר  )א( ג.6
חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות, 
בין אם השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה 

לפחות שנים עשר לפני כן ובלבד שכיהן כיושב ראש הכנסת 
חודשים, זכאי להוצאות נסיעה במשך חמש שנים מיום סיום 
כהונתו כיושב ראש הכנסת, לפי אחת מהפסקאות שלהלן, לפי 

  -בחירתו 
 

כיסוי הוצאות נסיעה לפי חשבוניות שיגיש לחשב הכנסת  (1)  
)א( 20בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 

ת ותשלומים(, להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקו
 החלטת השכר(; -)בסעיף זה  2001-התשס"א

 
 להחלטת השכר; 16תשלומים לפי סעיף  (2)   

 
 להחלטת השכר. 21שימוש ברכב לפי סעיף  (3)   

 
( ישולמו ליושב ראש הכנסת 2תשלומים לפי סעיף קטן )א() (1) )ב(  

לשעבר רק לגבי רכב הנמצא בבעלותו ובשימושו, כמקובל 
 המדינה.בשירות 

 
יושב ראש הכנסת לשעבר שנבחר או שנתמנה למשרה  (2)   

ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב או נסיעה, בין 
בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר האם 
לקבל הוצאות כאמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה 

 משרה והוא לא יהיה זכאי לכפל ההוצאות.
 

הכנסת לשעבר לא יהיה זכאי לקבל הוצאות  יושב ראש (3)   
נסיעה לפי סעיף זה לגבי רכב שמשולמים בשלו תשלומים 

 דומים ממקור ציבורי אחר. 
 

יושב ראש הכנסת לשעבר ששהה מחוץ לישראל במשך שנה  )ג(  
ימים, לא יהיה זכאי לזכויות לפי סעיף זה  72-קלנדרית יותר מ

ית שבה שהה, בכל בכל אחד מהחודשים באותה שנה קלנדר
החודש או בחלקו, מחוץ לישראל, אלא אם כן שהה מחוץ 
לישראל בשל כך שנזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל או שנלווה 
לבנו, בתו, בן זוגו או הורהו, שנזקק לטיפול כאמור; יושב ראש 
הכנסת לשעבר יודיע לחשב הכנסת על שהותו מחוץ לישראל 

 כאמור בסעיף קטן זה.
 

ולמו תשלומים או ניתנו טובות הנאה מכוח סעיף זה ונמצא כי ש )ד(  
יושב ראש הכנסת לשעבר אינו זכאי להם, יחזירם לכנסת, 
ורשאית הכנסת לקזזם מתשלומים או מטובות הנאה שלהם הוא 

 זכאי לפי החלטה זו, למעט קצבה.
 
 

                                                           
 .28.11.2001 -ראש הכנסת אחרי יום פרסום ההחלטה -סעיף זה יחול על מי שנתמנה ליושב 337

( יחולו על מי שהיה ליושב ראש הכנסת לשעבר 2בנוסח זה כפי שתוקן בתיקון התשס"ח )ג 6הוראות סעיף 
 .19.2.2003אחרי יום 



- 149 - 

 

שירותי 
 משרד 

ליושב ראש 
הכנסת 
 338לשעבר

)התשס"ב, 
(, 3התשס"ב )
 ((2התשס"ח)

 כל אלה: -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )א( ד.6
 

משרד, לרבות ריהוט וציוד משרדי הולם, שיועמד על ידי  (1)  
 המדינה;

 
כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על שתי  (2)  

משרות מלאות ובעלות כוללת שלא תעלה על המשכורת 
לשכות  לפי דירוג 43הכוללת של שני עובדי לשכה בדרגה 

 שרים ומנכ"לים בשירות המדינה.
 

יושב ראש הכנסת לשעבר שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר  )ב( 
חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות, 
בין אם השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה 
לפני כן ובלבד שכיהן כיושב ראש הכנסת לפחות שנים עשר 

ים, זכאי לשירותי משרד, במשך חמש שנים מיום סיום חודש
 כהונתו כיושב ראש הכנסת.

 
טובת ההנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על  )ג(  

 הכנסה.
 

  -הוראות סעיף זה לא יחולו על יושב ראש הכנסת לשעבר  )ד(  
 

שנתמנה לנשיא המדינה, לראש הממשלה, לשר או לכל  (1)   
 בורית אחרת, למשך תקופת מינויו כאמור;משרה צי

 
שזכאי לשירותים דומים מאוצר המדינה, למשך תקופת  (2)   

 זכאותו כאמור.
 

ג)ג(, ויחולו הוראות 6ששהה מחוץ לישראל כאמור בסעיף  (3)   
 )ד(, בשינויים המחויבים.-ג)ג( ו6סעיף 

 
הוראות 

מיוחדות 
לגבי שירותי 

מזכירות 
ליושב ראש 

הכנסת 
שעבר ל

 )התשס"ה(
 

 28מי שנתמנה ליושב ראש הכנסת לפני יום י"ג בכסלו התשס"ב ) ה.6
מהמשכורת  70%-(, וזכאי לקצבה בשיעור נמוך מ2001בנובמבר 

הקובעת, רשאי, בתוך שלוש שנים מיום סיום כהונתו כיושב ראש 
, לכיסוי הוצאות 8הכנסת, לבקש כי הסכום שהוא זכאי לו לפי סעיף 

מזכירות והפטור ממס לגבי טובת הנאה זו, יהוון וישולם בעד שירותי 
 למטרה האמורה, במשך תקופה קצובה ובשיעורים לפי הבקשה.

גמלאות שר 
 לשעבר

בקביעת שיעור הקצבה של חבר הכנסת לשעבר שכיהן גם כשר, לא  .7
תבוא בחשבון כל תקופת כהונה בכנסת, המובאת בחשבון לצרכי 

 גמלאות בשל כהונתו כשר.
 

                                                           
י"ג בכסלו התשס"ב  -ראש הכנסת אחרי יום פרסום ההחלטה -סעיף זה יחול על מי שנתמנה ליושב 338

(28.11.2001.) 
מי שהיה ליושב ראש הכנסת לשעבר ( יחולו על 2ד בנוסח זה כפי שתוקן בתיקון התשס"ח )6הוראות סעיף 

 (.19.2.2003אחרי יום י"ז באדר א' התשס"ג )
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-גמלאות ליושב
 339ראש הכנסת
)התשל"א, 

(, 3התשל"ז )
(, 4התשל"ח )
התשמ"ד, 
התשמ"ז, 
(, 3התשמ"ז )
התשנ"ח, 
 התשס"ב(

יושב ראש הכנסת לשעבר זכאי לגבי תקופת כהונתו כיושב ראש הכנסת לגמלאות כאילו היה  )א( .8
עליו, תחול  7ראש הממשלה וכן זכאים שאיריו ושאירי יושב ראש הכנסת והוראת סעיף 

להחלטת ועדת הכספים בענין גמלאות לשרים ולשאיריהם יהא הוא  23ואולם במקום סעיף 
זכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה לפי חשבון שיגיש או, לפי בחירתו, לכיסוי הוצאות נסיעה 
והחזר דמי הרישוי ודמי הביטוח שלהם זכאי חבר הכנסת וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב 

תשלום כאמור וכן יהיה זכאי לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו על שירותי בו על חשבון או 
להחלטה האמורה, ובלבד שהוראה זו לא תחול לגבי כל  24340מזכירות הניתנים לו על פי סעיף 

סכום העולה על הסכום ששר לשעבר זכאי לו לפי הסעיף האמור; היה יושב ראש הכנסת 
מהמשכורת הקובעת יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו  70%-לשעבר זכאי לקיצבה בשיעור נמוך מ

עבור שירותי מזכירות ולפטור ממס הכנסה עבור טובת הנאה זו כאילו היה שר, בשיעור מן 
; 70%-)ב( להחלטת הגימלאות האמורה לשרים, כיחס אחוזי קצבתו ל24האמור בסעיף 

שנתיים לפחות;  הוראה זו תחול על מי שכיהן כיושב ראש הכנסת משך כל תקופת כהונתה או
תחושב גם תקופת כהונתו כשר שאינה מזכה אותו בגימלאות לפי  -כיהן תקופה קצרה מזו 

 החלטת הגימלאות לשרים. 
 

עשר חדשים לפחות, תשולם לו קיצבה -ראש הכנסת שמונה-חבר הכנסת לשעבר שכיהן כיושב )ב(  
 ראש הכנסת.-יושב כאמור בסעיף זה, בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן בהיותו

 
ראש הכנסת משך כהונתה של כנסת אחת או -ראש הכנסת לשעבר, אשר כיהן כיושב-יושב )ג(  

, יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו 70%-שנתיים לפחות, והיה זכאי לקיצבה בשיעור של פחות מ
עבור שירותי מזכירות ולפטור ממס הכנסה עבור טובת הנאה, בשיעור יחסי לאמור בסעיף 

 .70%-ב( הנ''ל, כיחס אחוזי קיצבתו ל)24
 

חישוב 
תקופות 

 )התשל"ג(

 -לענין החלטה זו  .9
 

ימים תיחשב כחודש ואילו תקופה  15כל תקופת זמן העולה על  (1)  
 קטנה מזו לא תובא בחשבון;

 
יום כשנה  180בחישוב שנות כהונה בכנסת יראו עודף העולה על  (2)  

 בא בחשבון.ואילו תקופה קטנה מזו לא תו
 

חישוב גיל 
 ((2)התשס"ו)

יום כשנה ואילו מספר ימים קטן  180בחישוב שנת גיל לענין החלטה זו יראו עודף של שנה העולה על  10.341
 מזה לא יובא בחשבון.

 
)התשל"ג, 
התשל"ו, 
 ((2התשמ"ז )

 ]בטל[ .11
 

סייג לשיעור 
 הקצבה

לא תעלה על  הכנסת לשעבר לפי החלטה זו-קצבה המשתלמת לחבר .12
 מהמשכורת הקובעת. 70%

 
הפרשות 

לקופת 
 342גמל

 "ז(התשע)

א לחוק 1לחבר הכנסת שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף  )א( א.12
, 1969-גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט

יופרשו בתקופת כהונתו לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, 
 הפרשות בשיעורים אלה מהשכר הכולל:

 
 למרכיב התגמולים, שינוכו משכרו של חבר הכנסת; 6% (1)   

 
למרכיב פיצויי  8.33%-למרכיב התגמולים ו 6.5% (2)   

 הפיטורים, שישולמו מאוצר המדינה.
 

                                                           
(. הסעיף ימשיך לחול על מי 28.11.2001סעיף זה בוטל בהחלטה שפורסמה ביום י"ג בכסלו התשס"ב ) 339

 ראש הכנסת לפני יום זה. -שנתמנה ליושב
ל מי שהיה ליושב ראש הכנסת לשעבר כנוסחו ערב ביטולו, ע 8על אף הוראות סעיף  -( 2תיקון התשס"ח )

( יחולו, לגבי הוצאות 19.2.2003( ולפני יום י"ז באדר א' התשס"ג )18.6.1996אחרי יום א' בתמוז התשנ"ו )
ג להחלטת הגמלאות, למשך חמש שנים מיום סיום כהונתו כיושב ראש הכנסת או 6נסיעה, הוראות סעיף 

 י המאוחר.(, לפ31.12.2007עד יום כ"ב בטבת התשס"ח )
 ".26ברשומות נכתב "סעיף  340
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2בוטל בתיקון תשס"ו) 10סעיף  341
 (.1.1.2017א ביום ג' בטבת התשע"ז )12תחילתו של סעיף  342
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( לסעיף קטן )א(, חבר הכנסת 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ב(  
רשאי לבקש שההפרשות לקופת הגמל לקצבה יהיו בשיעורים 

 השכר הכולל:אלה מ
 

 למרכיב התגמולים, שינוכו משכרו של חבר הכנסת; 7% (1)   
 

למרכיב פיצויי  8.33%-למרכיב התגמולים ו 7.5% (2)   
 הפיטורים, שישולמו מאוצר המדינה.

 
חבר הכנסת רשאי לבקש כי יופרשו לקופת גמל לקצבה שבה הוא  )ג(  

ם לו עמית הפרשות בשיעורים אלה מהתשלומים המשולמי
להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות  13בעבור ביגוד לפי סעיף 
 14, בעבור כלכלה לפי סעיף 2001-ותשלומים(, התשס"א

-ו 16להחלטה האמורה ובעבור הוצאות רכב ונסיעה לפי סעיפים 
 להחלטה האמורה: 20
 

למרכיב התגמולים, לפי בחירתו של חבר  7%עד  5% (1)   
 הכנסת, שינוכו משכרו;

 
 למרכיב התגמולים, שישולמו מאוצר המדינה.  5% (2)   

 
 -בסעיף זה  )ד(  

 
כהגדרתו בהחלטת שכר חברי הכנסת,  -"השכר הכולל"    

 ;1987-התשמ"ז
 

כהגדרתם בחוק הפיקוח על  -"עמית", "קופת גמל לקצבה"    
 .2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 
 צירוף תקופות

(, 3)התשל"ד )
(, 3התשל"ז )
(, 3התשל"ח )
(, 2התשנ"ו )

(, 2התשנ"ח )
 ((2התשס"ה)

הכנסת לשעבר ושיעורה תחושב תקופת שירות במשרה -בקביעת הזכות לגמלה של חבר )א( 13.343
ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענין זכויות לגמלאות מאוצר המדינה, כתקופת כהונה כחבר 

 -ובלבד 344הכנסת
 

נה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה מאוצר המדינה או חישוב שאותה תקופה אי (1)  
 שיעורה של גמלה כזו;

 
שחבר הכנסת לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו משירות כאמור  (2)  

תוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות או מעת שהחל לכהן כחבר 
 ;34בסעיף הכנסת, לפי המאוחר יותר, והחזירו כאמור 

 
הכנסת לשעבר פרש מכהונה או משרות כאמור תוך שלוש שנים לפני הבחירות -שחבר (3)   

 לכנסת, שבה כיהן מראשיתה או במשך תקופת כהונתה.
 

( אחרי 2בחר חבר הכנסת לשעבר להחזיר את סכום המענק שקיבל כאמור בסעיף קטן )א() (1)א  
תו במשרה ציבורית לצורך קביעת הזכות עבור שלושה חדשים, לא תיחשב תקופת שירו

 לקיצבה כחבר הכנסת, אלא לצורך קביעת שיעורה בלבד.
 

שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל, בתאגיד  -''משרה ציבורית'', לענין סעיף קטן )א(  )ב(  
 מרכז החינוך העצמאי, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

 

                                                           
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2בוטל בתיקון תשס"ו) 13סעיף  343
 במשך מחצית מאותה תקופה.  - 13-לתום כהונתה של הכנסת ה ועד 344
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הגדלת קצבה 
ודה בשל עב

במוסד ציבורי 
 345((2)התשס"ו)

לחוק שירות המדינה  86עד  82עבד חבר הכנסת לשעבר בטרם נבחר לכנסת במשרה שאחד הסעיפים  14.346
חל עליה, ואותה תקופת עבודה, כולה או מקצתה, היתה  1970-)גמלאות( ]נוסח משולב[, התש''ל

בר לשירות המדינה במועד שבו היה הכנסת לשע-מובאת בחשבון לענין זכויות לגמלאות אילו עבר חבר
הכנסת לשעבר זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור -הכנסת, תוגדל הקצבה שאותו חבר-לחבר

באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים 
 שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.

 
שירות בטחוני 

לפני הקמת 
 347מדינהה

(, 2)התשנ"ב )
 ((2התשס"ו)

א.14
348 

( לשירות פעיל ומלא בנוטרות של 1948במאי  14מי שהתגייס בארץ ישראל לפני יום ה' באייר התש''ח )
ממשלת ארץ ישראל או ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ ישראל למען עצמאות ישראל אף אם שירותו 

שתי  - 13ופת כהונתו כחבר הכנסת, לענין סעיף ביחידה זו או מקצתו היה בחוץ לארץ, ייווספו על תק
ארבע חמישיות מתקופת שירותו הפעיל והמלא כאמור, כאילו היתה  -ב 26חמישיות, ולענין סעיף 

ראש הכנסת או למי שהוא מינה לענין זה, במועדים -תקופת כהונה כחבר הכנסת, ובלבד שהגיש ליושב
 ות פעיל ומלא זה.ראש הכנסת, בקשה להכיר בשיר-ובדרך שקבע יושב

 
שירות בבריגדה 
היהודית ובצבא 

 349הבריטי

(, 2)התשנ"ד )
 ((2התשס"ו)

ב.14
350 

( 1946באוקטובר  1( לבין ו' בתשרי התש''ו )1939בספטמבר  1מי שבתקופה שבין י''ז באלול התרצ''ט )
קריאת  ישראל לשירות פעיל בבריגדה היהודית או ביחידה אחרת שבצבא הבריטי, על פי-התגייס בארץ

שתי  - 13ישראל, יווספו על תקופת כהונתו כחבר הכנסת, לעניין סעיף -המוסדות הלאומיים בארץ
ארבע חמישיות מתקופת שירותו הפעיל והמלא כאמור, כאילו היתה  -ב 26חמישיות ולעניין סעיף 

במועדים תקופת כהונה כחבר הכנסת, ובלבד שהגיש ליושב ראש הכנסת או למי שהוא מינה לעניין זה, 
 ובדרך שקבע יושב ראש הכנסת, בקשה להכיר בשירות פעיל ומלא זה. 

 
 

מענק 
 פרישה

)התשל"ג, 
 (,3התשס"ב )
(, 2התשס"ו)

התשע"ה, 
 התשע"ו(

15.
351 

חבר הכנסת לשעבר שכיהן תקופה רצופה של למעלה משנה,  )א(
זכאי למענק פרישה בשיעור של המשכורת הקובעת לכל שנת 

ניה לכהונתו, ובלבד שסכום המענק לא כהונה החל מהשנה הש
יעלה על שש פעמים המשכורת הקובעת; לענין זה, על אף 

(, בעד חלק של שנת כהונה ישולם מענק 2)9האמור בסעיף 
 בשיעור יחסי.

 
 אלה לא יהיו זכאים למענק פרישה: )ב(  

 
 ]בוטל תיקון התשע"ה[ (1)   

 

תמנה לשר, חבר הכנסת לשעבר שנבחר לכנסת או שנ (2)   
בתוך תקופה של חמישה חודשים מהיום שבו חדל 
לאחרונה לכהן כחבר בכנסת, כל עוד הוא מכהן כחבר 

 הכנסת או כשר;
 

   (3)
352 

חבר הכנסת לשעבר שמכהן כשר או כסגן שר, כל עוד הוא 
 מכהן כשר או כסגן שר;

 

                                                           
( לחוק שירות המדינה 2)ב()85צריך שיתקיימו התנאים שבסעיף  14כדי לזכות בצרוף לפי סעיף  345

, ולפי תנאים אלה אין להכיר בהפסקה ברצף מעבר לתקופה 1970-)גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל
פורז נ'  2370/90( להחלטה זו )ענמ"ש 3)א()6ימים, כאמור בסעיף  100הצמודה להיבחרות לכנסת, שהיא בת 

 (.788(, 2הממונה על תשלום לחברי הכנסת, פ"ד מ"ד )
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2בוטל בתיקון תשס"ו) 14סעיף  346
(, גם על מי 3.9.1992"ב )הוראה זו תחול לגבי הזמן שלאחר תחילתה, דהיינו לאחר ה' באלול התשנ 347

 שחדל לכהן כחבר הכנסת לפני התאריך האמור ועל שאיריו.
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2א בוטל בתיקון תשס"ו)14סעיף  348
(, גם על מי 18.8.1994הוראה זו תחול לגבי הזמן שלאחר תחילתה, דהיינו לאחר י"א באלול התשנ"ד ) 349

 ן כחבר הכנסת לפני התאריך האמור ועל שאיריו.שחדל לכה
 .17-(; הביטול יחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2ב בוטל בתיקון תשס"ו)14סעיף  350
( והוא יחול על מי שחדל לכהן כחבר הכנסת החל 2בנוסח זה הוסף להחלטה בתיקון תשס"ו) 15סעיף  351

נקבע כי המענק ייקרא מענק פרישה ולא  10.11.2014-בתיקון התשע"ה שתחילתו ב .17-מהכנסת ה
 הסתגלות.

כהוראת שעה,  20-ההתייחסות לסגן שר נוספה בתיקון תשע"ו בעקבות "החוק הנורבגי" )שחל בכנסת ה 352
. לעניין זה ר' גם החלטת גמלאות 14.10.2015 -(, ותחילתו ביום קבלתו 23-ונחקק כתיקון קבע בכנסת ה

)שרים וסגני שרים ושאיריהם( )הפסקת חברות בכנסת לפי הוראות סעיף  לנושאי משרה ברשויות השלטון
 .2015-כנסת( )הוראת שעה(, התשע"ויסוד: ה-ג לחוק42
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חבר הכנסת לשעבר הזכאי לפנסיה תקציבית ושקצבתו,  (4)   
החלטה זו בלבד ובין בצירוף קצבה אחרת בין על פי 

מהמשכורת  100%-, מגיעה ל26כמשמעותה בסעיף 
 הקובעת.

 
קיבל חבר הכנסת לשעבר מענק פרישה, והתקיים לגביו  (1) )ג(  

(, יחזיר את המענק שקיבל 2האמור בסעיף קטן )ב()
 במועד ובדרך שיורה חשב הכנסת. 

 
למענק פרישה בשל לא היה זכאי חבר הכנסת לשעבר  (2)   

 -( )בפסקה זו 3( או )2כהונה כאמור בסעיף קטן )ב()
כהונה נוספת(, תובא בחשבון גם תקופת הכהונה שקדמה 
לכהונה הנוספת לצורך חישוב מענק הפרישה שהוא זכאי 

 לו עם סיום כהונתו הנוספת.
 

על אף האמור בסעיף זה, חבר הכנסת לשעבר שהיה זכאי  )ד(  
זה יותר מפעם אחת, לא יקבל בכל חייו מענק  למענק לפי סעיף

לפי סעיף זה בסכום העולה על תשע פעמים המשכורת הקובעת; 
ן וחשוב"ז יהוראה זו תחול גם לעניין מענק שניתן לפני יום 

 .(2014נובמבר ב 10) תשע"הה
 

מענק לחבר 
הכנסת הפורש 

ואינו זכאי 
 לקצבה

)התשל"ג, 
(, 3התשס"ב )
התשס"ו, 
 ((2התשס"ו )

הכנסת לשעבר שאינו זכאי לקצבה לפי החלטה זו, ישולם לו בשעה שיחדל לכהן מענק -חבר )א( 15.353
הכנסת כפול במספר החדשים -מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כחבר 18%בסכום של 
 (.1958באפריל  6הכנסת אחרי ט''ז בניסן התשי''ח )-שכיהן כחבר

 
מהמשכורת  18%, יהיה זכאי למענק בסכום של חבר הכנסת לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת )ב( 

האחרונה ששולמה לו כחבר הכנסת כפול במספר החודשים שכיהן כחבר הכנסת, ובלבד 
שסכום המענק לא יעלה על שש פעמים המשכורת האחרונה ששולמה לו; הוראה זו לא תחול 

ותה על חבר הכנסת שכיהן בכנסת תקופה שאינה עולה על ששה חודשים ובלבד שערב א
 .354תקופה לא כיהן כחבר הכנסת

 
מענק 

 355הסתגלות
(, 2)התשנ"ו )
התשנ"ט, 
(, 2התש"ס )

התשס"ו, 
 ((2התשס"ו)

א.15
356 

חבר הכנסת לשעבר אשר כיהן מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות, בין אם  )א(
השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה לפני כן, וכן חבר הכנסת לשעבר 

כהונתו בתוך תקופה של ארבעה חודשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת, והוא שהחל ב
אינו זכאי לקיצבה או שקיצבתו, בין על פי החלטה זו בלבד ובין בצירוף קיצבה אחרת 

מהמשכורת הקובעת, יהיה זכאי למענק  70% -, אינה מגיעה ל26כמשמעותה בסעיף 
 ה ששולמה לו.הסתגלות בשיעור של ארבע פעמים המשכורת האחרונ

 
האמור בסעיף קטן )א( לא יחול על חבר הכנסת שחזר לכהן בכנסת או שנתמנה לשר  357)ב( 

 בתוך תקופה של ארבעה חודשים מיום סיום כהונתו בכנסת. 
 

יחזירו במועד ובדרך שיורה חשב  -מי שחל עליו סעיף קטן )ב( וקיבל מענק הסתגלות  )ג(  
 הכנסת.

 
חבר הכנסת 
חר לשעבר שנב

 שנית
(, 2)התשנ"ח )

 ((2התשס"ו)
 

הכנסת, הברירה לידו: -כן חזר ונבחר לחבר-ואחרי 15הכנסת לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף -חבר 16.358
לא יחזירו, ובמקרה כזה לא תבוא בחשבון תקופת הכהונה שבעדה -יחזיר את המענק; רצה -רצה 

 (.1)א()6רה, כאמור בסעיף הכנסת לשעבר ושיעו-קיבל מענק בקביעת הזכות לקצבה של חבר

                                                           
 .17-(, והוא חל על מי שחדל לכהן לפני הכנסת ה2בנוסחו זה בוטל בתיקון תשס"ו) 15סעיף  353
( והיא 26.1.2006התשס"ו ) תחילתה של הסיפה החל במילים "הוראה זו לא תחול", ביום כ"ו בטבת 354

 תחול על חבר הכנסת שחדל לכהן בכנסת ביום זה ואילך.
( היא ביום 28.8.2000תחילת תוקפו של סעיף זה בנוסחו כפי שהיה בתוקף עד יום כ"ז באב התש"ס ) 355

 (.7.6.1999תחילת כהונתה של הכנסת החמש עשרה, דהיינו כ"ג בסיון התשנ"ט )
 .17-(, והוא חל על מי שחדל לכהן לפני הכנסת ה2שס"ו)א בוטל בתיקון ת15סעיף  356
( והוא יחול על חבר 26.1.2006תחילתו של סעיף קטן )ב( בנוסחו האמור ביום כ"ו בטבת התשס"ו ) 357

הכנסת שחדל לכהן בכנסת ביום זה ואילך. וזה נוסחו של סעיף קטן )ב( ערב המועד האמור: ")ב( האמור 
( חבר הכנסת לשעבר שחזר לכנסת במסגרת חילופים של חברי הכנסת לפי 1) -בסעיף קטן )א( לא יחול על 

חודשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת  4יסוד: הכנסת, בתוך תקופה שאינה עולה על -)א( לחוק43סעיף 
 ( חבר הכנסת לשעבר שנתמנה לשר בכנסת הנכנסת."2הנכנסת; )

 .17-דל לכהן לפני הכנסת ה(, והוא חל על מי שח2בוטל בתיקון תשס"ו) 16סעיף  358
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משכורת, 
מענק וגמלה 
לשאיריו של 
חבר הכנסת 
שנפטר בעת 

 הכהונה
(, 2)התשמ"ה )

 התשע"ה(

 )א( .17
 

הכנסת שנפטר בעת הכהונה, תשולם לשאיריו משכורתו -חבר
בעד החודש שבו נפטר ואם היה הנפטר זכאי לקיצבה אילו פרש 

בשיעור שהיה  ביום פטירתו, תשולם להם מכאן ואילך קיצבה
 משתלם לו.

 
לשאירים כאמור בסעיף קטן )א( ישולם מענק פרישה בתנאים  )ב( 

אילו  15ובשיעור שהיה משתלם לחבר הכנסת לשעבר לפי סעיף 
 פרש מהכנסת ביום פטירתו.

 
מענק לשאירו של 

 חבר הכנסת

(, 2)התשמ"ז )
 התשע"ה(

 

 תיקון התשע"ה[ -]בטל  .18

מענק לשאירי חבר 
שאינם  הכנסת

 זכאים לקצבה
(, 2)התשמ"ז )
 התשע"ה(

 

 תיקון התשע"ה[ -]בטל  .19

מענק לבני משפחת 
חבר הכנסת 

שנפטר שאינם 
 זכאים לקצבה

(, 2)התשמ"ז )
(, 2התשס"ו )
 התשע"ה(

 

 תיקון התשע"ה[ -]בטל  .20

הגבלה זכויות 
 אלמן 

 ((2)התשל"ו )
 

 ]בוטל[ .21

קצבה לשאירי 
 359חבר הכנסת

, (2)התשמ"ה )
 ((2התשמ"ז )

 

 ]בוטל[ .22

קצבה 
לשאירי חבר 

הכנסת 
 360לשעבר

(, 2)התשל"ג )
 ((2התשל"ו )

הכנסת לשעבר תשולם מיום פטירתו של חבר -לשאיריו של חבר )א( .23
הכנסת לשעבר הקצבה שהיתה משתלמת לו, ולענין זה לא תבוא 
בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת חבר הכנסת לשעבר עקב 

 .27, או 26,25הוראות סעיפים 
 

 ]בוטל[ )ב( 
 

חלוקת 
 קצבאות

)התשנ"ו, 
 התשע"ה(

לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק  )א( .24
 -הקצבה ביניהם בדרך שיסכימו עליה, ואם לא הסכימו 

 

הזוג מחצית -יטול בן -זוג וילדים -השאיר הנפטר בן (1)   
 ווה; הקצבה והילדים חולקים את היתרה בש

 
 כל הזכאים חולקים בשווה; -זוג -לא השאיר הנפטר בן (2)   

 
   (3)

361 
השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה 

הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג בחלקים כפי שיקבע -לבן
  -הממונה על הגמלאות, ואולם 

 

                                                           
(, אולם הוראותיו עדיין תקפות במקרים מסוימים 1.11.1986סעיף זה בוטל מיום כ"ט בתשרי התשמ"ז ) 359

(, 4ראו החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון מס'  -
 .1987-התשמ"ז

בעלה המנוח ללא כל הפחתה שהופחתה מקיצבתו. יש מכוח סעיף זה זכאית אלמנה לקיצבה המלאה של  360
גם לבחון לאחר מכן אם יש מקום להפחית את הקיצבה המשתלמת לה עקב קיצבה נוספת המשתלמת לה 

 (.64( 1מיכל הלוי נ' הממונה על תשלום גימלאות לחברי הכנסת, פ"ד נ"ד ) 3118/97מאוצר המדינה )ענמ"ש 
( והוא יחול גם על בן זוג של מי שנפטר לפני 1.4.1996ניסן התשנ"ו )( ביום י"ב ב3)24תחילתו של סעיף  361

 התאריך האמור, ולא נכלל בהגדרה "שאיר", כמשמעותה באותו מועד.
 .2014-ר' חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 2/2015לגבי הסכמים שנחתמו לאחר 
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מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש  )א(    
נה ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי ממ

פסק דין או על פי הסכם בכתב, או אם נוכח 
הממונה על הגמלאות כי נתקבל תקבול שיכול 
להיות תחליף לתשלום מזונות, רואים את האשה 
כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד שחלקה בקיצבה 
לא יעלה על סך המזונות שהנפטר היה חייב בהם 

 ערב פטירתו;
 

מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד  )ב(    
ממנה פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה 
ממנו פרידה של קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי 

 לקיצבה;
אם  -לענין פיסקת משנה זו ''פרידה של קבע'' 

התגורר חבר הכנסת עם אשה אחרת לפחות שלוש 
ונולד שנים או שהתגורר עם אשה אחרת שנה אחת 

 להם ילד משותף.
 

 .17הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים לשאירים לפי סעיף  )ב(  
 

הקטנת 
קצבאות 

לזכאים בשל 
הכנסה 
אחרת 

(, 4)התשל"ד )
 ((3התשל"ח )

מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת המשתלמת לו מאוצר  )א( .25
בורית המדינה שלא לפי החלטה זו, או מקופה שנקבעה כקופה צי

, 1955-לחוק שירות המדינה )גמלאות(, התשט''ו 28לענין סעיף 
יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף 
ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת ובלבד שהסכום 
המופחת לא יעלה על שליש מהקצבה שהזכאי היה מקבל לולא 

 האמור בסעיף קטן זה.
 

 לא יופחת מקיצבתו כאמור.  65משהגיע הזכאי לגיל  )ב(  
 

זכאי לקצבה שנבחר שוב להיות חבר הכנסת או נתמנה לשר, לא  )ג(  
 יהא זכאי לקצבה כל עוד הוא חבר הכנסת או שר.

 
הקטנת 

קצבאות 
לזכאים בשל 
 קצבה אחרת 

)התשל"ב, 
(, 2התשל"ג )

התשמ"א,  
 ((2התשנ"ו )

26.
362 

ו מאוצר המדינה מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת ל
 28שלא לפי החלטה זו, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 

למעט קצבאות  - 1955-לחוק שירות המדינה )גמלאות(, התשט''ו
 1968-המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשכ''ח

יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה  -חוק הביטוח(  -)להלן 
מהמשכורת הגבוהה ביותר  70%בצירוף הקצבה האמורה על זו 

, יופחת כל 60המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות, ואם הגיע לגיל 
סכום שבו עולה הקיצבה לפי החלטה זו, בצירוף הקצבה האמורה, על 
המשכורת הקובעת; ואולם, מקום שנקבעה בחיקוק, הוראה על פיה 

יותר, ינהגו על פי אותה  ישולם לזכאי לשתי קצבאות סכום גבוה
 הוראה.

                                                           
סכום שבו עולה הקיצבה לפי החלטה זו, בצירוף הקצבה , יופחת כל 60( המילים "ואם הגיע לגיל 1) 362

(, שבו נקבע כי התיקון לא יחול על מי שמקבל 2האמורה, על המשכורת הקובעת" התווספו בתיקון תשנ"ו)
(, ונקבע 2( תוקן סעיף התחולה של תיקון תשנ"ו)2קצבה ביום קבלת ההחלטה. בתיקון התשס"ב)

 . 1.6.2002בה, וזאת החל מיום שההוראה כן תחול על מי שכבר מקבל קיצ
מיכל הלוי נ' הממונה על תשלום גימלאות  3118/97( סעיף זה חל על שאיריו של חבר הכנסת )ענמ"ש 2)

 (.64( 1לחברי הכנסת, פ"ד נ"ד )
 (:7.12.2004מרדכי וירשובסקי נ' חשב הכנסת, ניתן ביום כ"ד בכסלו התשס"ה ) 9019/04( ענמ"ש 3)
היא המשכורת אותה קיבל חבר הכנסת בגין שירותו בה, ולא  26נין סעיף המשכורת הקובעת לע -

 המשכורת מעבודה אחרת.
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סייג להקטנת 
 קצבאות

)התשל"א 
(2)) 

לא תופחת קצבתה של אלמנה זכאית,  26-ו 25על אף האמור בסעיפים  א.26
 40%-שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ

 מהמשכורת הקובעת.
 

קיצבה 
 ומענק

)התשמ"ג, 
התשנ"ב, 
התשנ"ג, 
(, 2התשנ"ג )
(, 2) התשנ"ד

(, 3התשס"ב )
(, 2התשס"ו)
 התשע"ה(

 חבר הכנסת לשעבר שנתקיימו בו שלושה אלה: )א( ב.26
 

 ;60חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל  (1)  
 

שנים לפחות או שתקופת כהונתו  30כיהן כחבר הכנסת  (2)  
בכנסת, בצירוף תקופת שירות המקנה לו זכות לקצבה 

שנים  30תקופה של מצטרפות ביחד ל 26אחרת לפי סעיף 
כאשר מצורפת אל תקופת הכהונה כחבר הכנסת תקופת שירות במשרה לפחות; 

, תחושב, לענין סעיף זה, תקופת השירות במשרה ציבורית 13ציבורית כאמור בסעיף 
 ;363ב14-א ו14במלואה, בכפוף להוראת סעיפים  -

 
או  12הוא זכאי לקיצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף  (3)   

 , לפי הענין;26ף בסעי
 

יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת    
על התקופה המזכה אותו בקצבה בשעור המרבי או העודפת על 

(, הכל לפי התקופה הארוכה 2השנים האמורות בפסקה ) 30
 .364תקופת השירות העודפת( -שביניהן )להלן 

 
עור של משכורת חודש אחד, גובה המענק לפי סעיף זה יהיה בשי )ב(  

כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השרות 
 העודפת; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשעור יחסי.

 
הוראות סעיף זה לא יחולו על חבר הכנסת לשעבר הזכאי בשל  )ג(  

 כהונתו בכנסת לפנסיה צוברת.
 

 היוון
(, 2)התשל"ז )

 ((2התשס"ו)

עבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים חבר הכנסת לש )א( .27
מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה 
כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות 

 .26-ו 25סעיפים 
 

 הכנסת.-הבקשה להוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של חבר )ב(  
 

צבתו ועקב הוראות סעיפים הכנסת לשעבר שהיוון חלק מק-חבר 365)ג(  
לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז  26-ו 25

שהוון, כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, בתוך שלושה 
חודשים, את הסכום שלא ניתן לנכותו, במועד ובדרך שיורה חשב 

 הכנסת.
 

                                                                                                                                                                      
כאשר חלות שתי הוראות בדבר כפל גמלאות, יש להעדיף את זו המיטיבה עם הזכאי. לכן, כאשר יש שתי  -

 תקרות לקצבה, יש לבחור את הגבוהה יותר.
-מחיקה תחול על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה(; ה2( נמחקה בתיקון תשס"ו)2הסיפה בפסקה ) 363
17. 
התקופה המזכה במענק היא התקופה המתחילה להימנות לאחר שהתקיימו שני התנאים כאחד )ענמ"ש  364

 (.571( 3קורפו נ' הממונה על תשלום גימלאות לחברי הכנסת, פ"ד מז ) 4965/92
 על בקשה להוון שהוגשה לאחר תחילת ההחלטה. (, ויחול בנוסחו זה2סעיף קטן )ג( תוקן בתיקון תשס"ו) 365
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ביטול היוון 
(, 2)התשל"ג )
(, 2התשל"ט )
 התשמ"ג(

רשאי, תוך  27לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור בסעיף  חבר הכנסת א.27
שלושים חודש ממועד ההיוון, לחזור בו מההיוון, ובלבד שיחזיר 
בתשלום אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכו מקצבתו עקב 
ההיוון; לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור שקבע החשב 

  -ה, על הכללי ממועד ההיוון ועד למועד ההחזר
 

 סכום ההיוון פחות הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון; (1)  
 

 מחצית הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון. (2)  
 

הפסקת 
קצבאות 
לאלמנה 
שנישאה 

 שנית
 ((2)התשל"ו )

אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים מהיות  )א( .28
בשיעור הקצבה שהיתה בבחינת שאירה, אולם ישולם לה מענק 
 .36זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כפול 

 
בחישוב המענק לפי סעיף קטן )א( לא יובאו בחשבון ניכויים  )ב( 

 .26או  25מקצבה על פי הוראות סעיפים 
 

הזוג תוך חמש שנים -הופקעו הנישואים השניים בשל מות בן )ג(  
בשל הליכים מהיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא 

שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה 
להיחשב שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה 
המענק לפי סעיף זה יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום 
שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת 

 מת.שיעור הקצבה בשום חודש ביותר משליש מהקצבה המשתל
 

 לענין סעיף זה, דין אלמן כדין אלמנה. )ד(  
 

שירותי 
טלפון 

ואינטרנט 
)התשל"ה, 

 התש"ס 
(, 3התש"ס )

התשס"א, 
(, 2התשס"ב )
(, 2התשס"ו )
(, 3התשס"ח)
 ((2התשע"ה)

29.
366 

)א(
367 

חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו, וכן חבר  (1)
יהן כחבר הכנסת לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת ובלבד שכ

הכנסת מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת לפחות, בין 
אם השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה 
לפני כן, או שלוש שנים רצופות לפחות, זכאים, במשך 
תקופת הזכאות, לתשלום של הוצאותיהם בגין אחזקה 

נייד ובאינטרנט, -טלפון-ושימוש בטלפון נייח, ברדיו
שקלים חדשים לשנה, כשהוא מוכפל  513בסכום של 

במספר שנות כהונתם כחברי הכנסת, ובלבד שהתשלום 
 368שקלים חדשים לשנה. 130,5הכולל לא יעלה על 

 
כל  של ינוארב 1-יעודכנו ב (1בפסקה )הסכומים הנקובים  (2)   

בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת ויעוגלו שנה 
 לשקל החדש הקרוב.

 

                                                           
, סכום קבוע שישולם לזכאי עבור שירותי 1.1.2014( וקבע, החל מיום 2תוקן בתיקון תשע"ה) 29סעיף  366

ולכן נקבעו הוראות  14.12.2014-טלפון ואינטרנט )ולא כהחזר הוצאות כנגד קבלות(. התיקון פורסם ב
 -)א( 29: אם שולם סכום נמוך מהסכום הקבוע בסעיף 2014הלך מעבר לעניין תשלומי טלפון ששולמו במ

 ישולם לחבר הכנסת לשעבר ההפרש, ואם שולם סכום גבוה יותר לא יידרש חבר הכנסת לשעבר להחזירו.
 .17-( נקבעה תקופת זכאות למי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2בתיקון תשס"ו) 367
התש"ף,  ;1421; התשפ"א, עמ' 1642התשפ"ב, עמ' )ק"ת  21.1.202הסכומים בפסקה זו מעודכנים ליום  368

התשע"ה עמ' ; 684 ; התשע"ו, עמ'594; התשע"ז, עמ' 914; התשע"ח, עמ' 1917התשע"ט, עמ'  ;423עמ' 
 [.₪ 7,500-ו ₪ 750 - 1.1.2014-( ]הסכומים המקוריים ב794
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שהוחלף: חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו, זכאי לתשלום של  ]הנוסח 369 )א(  
 370שקלים חדשים 864נייד, בסכום של -טלפון-הוצאותיו בגין אחזקה ושימוש בטלפון וברדיו

לשנה, כשהוא מוכפל במספר שנות כהונתו כחבר הכנסת, ובלבד שהתשלום הכולל לא יעלה 
בינואר של כל שנה לעליית מדד  1-אלה יתואמו בלשנה; סכומים  371שקלים חדשים 8,641על 

בדצמבר שקדם  15המחירים לצרכן שנפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 
 לו; הסכומים המתואמים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.[

 
 ([2תיקון התשע"ה) -]בוטל  372(1)א  

 
 ([2תיקון התשע"ה) -]בוטל  373(2)א  )התשס"ז(

 
ר חבר הכנסת או חבר הכנסת לשעבר, יהיו שאיריו זכאים, נפט )ב(  

עד תום החודש שבו נפטר, לתשלום הוצאות שלהן היה זכאי 
הנפטר לאותה תקופה, לפי סעיף זה, והם לא יידרשו להחזיר 
תשלומים שקיבל הזכאי לפי סעיף זה לפני פטירתו גם אם שולמו 

 בעבור תקופה שלאחר הפטירה.
 

)התשס"ח 
(3 ,)

 ((2"ה)התשע

הוראות סעיף זה, לרבות הסכומים האמורים בסעיף קטן )א(,  374)ג( 
ת, על חבר הכנסת בלא הגבלת הזמן לתקופת הזכאויחולו, 

והוא זכאי לקצבה  17-לשעבר שנבחר לראשונה לפני הכנסת ה
לפי החלטה זו או שכיהן מלוא תקופת כהונתה של כנסת אחת 

ה בחוק ובין אם בין אם השלימה את התקופה הקבועלפחות, 
 .נתפזרה לפני כן

 
 -התשלום לפי סעיף זה יבוצע  )ד(  

 
 - 17-לחבר הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה לפני הכנסת ה (1)   

אם הוא זכאי לקצבה, מדי חודש בעד החודש שחלף, ואם 
אינו זכאי לקצבה, בחודשים יולי וינואר של כל שנה בעד 

 ששת החודשים שחלפו;
 

 - 17-הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה החל מהכנסת הלחבר  (2)   
 כהונתו בכנסת.פעמי עם סיום -בתשלום חד

 
חבר הכנסת לשעבר שנבחר שוב להיות חבר הכנסת או  (1) )ה(  

נתמנה לשר, לא יהיה זכאי לתשלומים לפי סעיף זה כל עוד 
 הוא חבר הכנסת או שר.

 
   (2)

375 
ים לפי סעיף זה חבר הכנסת לשעבר לא יהיה זכאי לתשלומ

כל עוד הוא מקבל תשלומים עבור שירותי טלפון לפי סעיף 
להחלטת הגמלאות לשרים ושאיריהם, והוא יהיה זכאי  21

לבחור, עם סיום כהונתו בכנסת או בממשלה או עם סיום 
תקופת הזכאות, לפי איזה מהסעיפים ישולמו לו 
התשלומים האמורים בהתאם לזכאותו לפי סעיפים אלה, 

ניין גובה התשלום לפי סעיף זה תובא בחשבון הן תקופת ולע
 כהונתו כחבר הכנסת והן תקופת כהונתו כשר.

 

                                                           
ף קטן )א( הוחלף בתיקון (; סעי1.8.2000בנוסח זה ביום כ"ט בתמוז התש"ס ) 29תחילתו של סעיף  369

 .17-( אך הנוסח החדש יחול רק על מי שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה2תשס"ו)
 (.1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 370
 (.1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 371
 (.1.1.2002התשס"ב ) (, ביום י"ז בטבת1תחילתו של הסעיף בנוסח זה, הכולל את סעיף קטן )א 372
( והוא חל על כל חברי הכנסת לשעבר. בתיקון התשס"ז ניתנה 2( הוסף בתיקון התשס"ו)2סעיף קטן )א 373

 (.2אפשרות תשלום בעד שלושה קווים נייחים ולא קו אחד כפי שנקבע בתיקון התשס"ו)
 -תחילת הסעיף ואילך  )ג( יחולו על תשלומים עבור שירותי טלפון המשתלמים בעד יום29הוראות סעיף  374

 ((.2)והוחלף בתיקון התשע"ה) 24.12.07פורסם ביום 
. מי שביום קבלת ההחלטה 1.1.2015( ותחילתו ביום 2( התווסף בתיקון התשע"ה)2)ב()29סעיף  375

( זכאי לתשלומי טלפון כחבר הכנסת לשעבר וכשר לשעבר רשאי להודיע על בחירתו לקבל את 1.12.2014)
 .31.3.2015כנסת לשעבר עד ליום התשלומים כחבר ה
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 376עיתון
(, 3)התש"ס )
(, 2התשס"ו )
 ((2התשע"ה)

חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו, וכן חבר  )א( א.29
הכנסת לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת ובלבד שכיהן כחבר הכנסת 

ת כהונתה של כנסת אחת לפחות, בין אם השלימה מלוא תקופ
את התקופה הקבועה בחוק ובין אם נתפזרה לפני כן, או שלוש 
שנים רצופות לפחות, זכאים, במשך תקופת הזכאות, לתשלום 

בסכום שיקבע אחד המודפס בישראל בעבור מנוי על עיתון יומי 
בינואר של כל שנה בהתאם למחיר הממוצע של  1-חשב הכנסת ב

מנוי חודשי לשני העיתונים היומיים הנפוצים שיש להם שירות 
 .377מנויים יומי בתשלום בעד העיתון וההפצה

 
ת, גם בלא הגבלת הזמן לתקופת הזכאוהוראות סעיף זה יחולו,  )ב(  

והוא  17-על חבר הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה לפני הכנסת ה
 זכאי לקצבה לפי החלטה זו.

 
)ה(, -)ד( ו29לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף על התשלומים  )ג(  

 בשינויים המחויבים.
   
]הנוסח שהוחלף: חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו, זכאי להחזר הוצאות בעבור מינוי   

 על עיתון יומי אחד המודפס בישראל, לפי בחירתו.[
 

פרסומי 
 הממשלה

לטה זו זכאי לקבל חינם כל חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי הח .30
 חומר פרסום של הממשלה כפי שזכאי לכך חבר הכנסת.

 
 

)התשל"ג, 
(, 2התשל"ג )
התשל"ד, 
 התשל"ט(

 

 ]בטל[ א.30

(, 2)התשל"ח )
 התשל"ט(

 

 ]בטל[ ב.30
 

(, 4התשל"ח )
 התשל"ט(

 

 ]בטל[ ג.30
 

סיעה חינם חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לנ .31 זכות נסיעה
בתחומי המדינה ברכבת ובאוטובוסים שבשירות ציבורי להסעת 

 נוסעים.
 

השוואת 
תנאים 

לזכאים 
לפנסיה 
צוברת 

(, 3)התשס"ב)
 ((2התשס"ו )

א.31
378 

יחולו גם על חבר הכנסת לשעבר  31-ו 30 א,29, 29א, 15הוראות סעיפים 
ת הזכאי לפנסיה צוברת ובלבד שכיהן כחבר הכנסת במשך מלוא תקופ

כהונתה של כנסת אחת לפחות, בין אם השלימה את התקופה הקבועה 
בחוק ובין אם נתפזרה לפני כן, וכן אם החל בכהונתו בתוך תקופה של 
ארבעה חודשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת וכיהן עד תום תקופת 

 כהונתה של אותה הכנסת. 
 

(, 2)התשל"א )
התשל"ב, 
(, 2התשל"ד )
(, 2התשל"ו )
 (התשל"ט

 ]בטל[ .32

                                                           
( ויחול 2(; הסעיף הוחלף בתיקון התשס"ו)1.8.2000א ביום כ"ט בתמוז התש"ס )29תחילתו של סעיף  376

( נקבע כי 2. בתיקון התשע"ה)17-בנוסחו החדש על חבר הכנסת לשעבר שנבחר לראשונה החל מהכנסת ה
ועבר לזכאי )ולא כהחזר הוצאות כנגד חשב הכנסת יקבע את סכום התשלום שי 1.1.2015החל מיום 

 קבלות(.
; התשע"ז, 684; התשע"ו, עמ' 794)ק"ת התשע"ה, עמ'  ₪ 671 - 21.1.202-הסכום שקבע חשב הכנסת ב 377

; התשפ"א, ₪ 160 - 423; התש"ף, עמ' ₪ 132 - 1917; התשע"ט, עמ' ₪ 133 - 914"ח, עמ' ; התשע594עמ' 
 (.1642; התשפ"ב, עמ' ₪ 177 - 1421עמ' 

 (.2המילים המסומנות נמחקו בתיקון התשס"ו) 378
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לחבר הכנסת לשעבר שכיהן כסגן שר ולבני משפחתו, לשאירי חבר  .33 ביטוח רפואי
הכנסת כאמור ולשאירי חבר הכנסת לשעבר כאמור יינתנו שירות רפואי 
ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת 

 חבר הכנסת כסגן שר.
 

טיפול רפואי 
לבני 

 379משפחה

(, 2))התשל"ג 
 התשל"ז(

חבר הכנסת לשעבר ובני משפחתו וכן בני המשפחה שהם שאיריו של  א.33
חבר הכנסת לשעבר, הזכאים לקצבה לפי החלטה זו, יהיו זכאים 
לשירותי טיפול וסיעוד רפואי באותם תנאים ובאותו היקף שזכאי להם 

בן זוגו של חבר הכנסת,  -חבר הכנסת; לענין סעיף זה ''בן משפחה'' 
ו לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו שפרנסתו עליו, אם לא מלאו ילד

להם עשרים שנה, או אף שמלאו להם עשרים שנה, אך עקב ליקוי גופני 
או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם ואין להם הכנסה כדי 

 מחייתם.
 

מיסוי 
שירותים 
 380רפואיים

  )התשע"ב(
 

א ולפי 33-ו 33ים לפי סעיפים מהמס המוטל בשל שירותים רפואי 75% .ב33
להחלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים(  3סעיף 

 , יהיה על חשבון אוצר המדינה. 1987381-)ביטול(, התשמ"ז

החזרת 
מענקים 

(, 2)התשל"ט)
התשמ"ה, 
(, 2התשנ"ח )
 ((2התשס"ו )

34.
382 

[ 16או  13, 6]סעיפים , 6חבר הכנסת לשעבר שבחר להחזיר מענק לפי סעיף 

יחזירו צמוד לשיעור העליה במשכורת חברי הכנסת מיום קבלת 
המענק; ההחזרה תבוצע בין בתשלום אחד שישולם תוך חודשיים 
מהיום שבחר להחזיר את המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים 
שישולמו החל מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן; כל 

שבהם שבו ישולם העודף, לא יפחת אחד מהתשלומים חוץ מהאחרון 
 מחמישית ממשכורתו החדשית בעת התשלום.

 
 ]בטל[ .35 )התשל"ה(

 
חישוב 

תוספת 
היוקר 

 ((2)התשל"ד )
 

על אף האמור ביתר הוראות החלטה זו, תחושב תוספת היוקר  א.35
המשתלמת לזכאי לקצבה על פיה בהתאם לכללים הנהוגים לגבי 

 גמלאות לעובדי המדינה.
 

                                                           
אשר בוטלה, תמשיך לחול  1973-החלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד שירותים רפואיים(, התשל"ג 379

 (.22.12.1986על מי שהיה זכאי לטיפול רפואי מכוח סעיף זה ביום כ' בכסלו התשמ"ז )
 . 1.1.2012ום ב, שהתווסף בתיקון התשע"ב, בי33תחילתו של סעיף  380

הוראת התחולה כוללת התייחסות למי שהודיע על רצונו להפסיק את הזכאות לשירותים רפואיים לאחר 
 1ב להחלטה העיקרית, כנוסחן בסעיף 33הודעת האוצר על מיסוי שירותים אלה, כדלקמן: הוראות סעיף 

יקרית עד יום כ"ב באב להחלטה זו, יחולו גם על מי שהיה זכאי לשירותים רפואיים לפי ההחלטה הע
( והודיע אחרי יום זה על בקשתו להפסיק את הזכאות לשירותים אלה, ובלבד שהודיע 12.8.2009התשס"ט )

(, כי הוא מבקש לשוב ולהיות זכאי לשירותים 21.3.2012כ"ז באדר התשע"ב )לחשב הכנסת, אחרי יום 
 שוב ולהיות זכאי כאמור.רפואיים, וזכאותו לשירותים רפואיים תחל מחדש מיום שביקש ל

 .370ק"ת התשמ"ז, עמ'  381
 (.2המילים המסומנות נמחקו בתיקון התשס"ו) 382
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לילת ש
תשלומים 

בשל 
 383הרשעה

)התשס"ח, 
 התש"ע(

חבר הכנסת לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו או  ב.35
לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי 
לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות 

התשלומים וההטבות,  א, או31-ו 31, 30א, 29, 29ד, 6ג, 6לפי סעיפים 
כנוסחו ערב ביטולו בהחלטת גמלאות  8למעט גמלאות, לפי סעיף 

לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון(, 
, לפי הענין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם 2001384-התשס"ב

ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם 
, יהיה חבר הכנסת לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי העבירה קלון

הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה 
לרבות קביעה של בית המשפט  -שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 

 שחבר הכנסת לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.
 

פרסום עדכון 
סכומים 

 ((2)התשע"ה)

לפי  הסכומים שהשתנוברשומות הודעה על הכנסת יפרסם  חשב ג.35
 א)א(.29-)א( ו29סעיפים 

 
 (.1969באוגוסט  1תחילתה של החלטה זו ביום י''ז באב התשכ''ט ) .36 תחילה

 
להחלטה זו ייקרא ''החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  .37 השם

 ''.1969-)חברי הכנסת ושאיריהם(, התש''ל
 
 
 
 

 טט"ו באלול התשכ"
 (1969באוגוסט  29)

 ברוך אזניה
 ראש ועדת הכנסת-יושב

 
 

                                                           
תיקון התשס"ח פורסם ביום  -ב יחול על חבר הכנסת לשעבר שהורשע ביום התחילה ואילך 35סעיף  383

ורשע לפני ב יחול גם על חבר הכנסת לשעבר שה35. ]הערה: במקור קבע תיקון התשס"ח כי סעיף 1.11.2007
תחילתו של הסעיף, מיום התחילה ואילך; הוראה זו שונתה בתיקון התש"ע אך נקבע כי לא ישולם תשלום 

 שנשלל לפי ההחלטה המקורית[.
 .143ק"ת התשס"ב, עמ'  384
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 2000385-(, התש"ס3)חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון מס' 

 ]שולבה בהחלטה העיקרית[
 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 ועדת הכנסת לאמור:, מחליטה 1969386

 
 
 

החלפת 
 29סעיף 

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת  .1
 יבוא: 29ההחלטה(, במקום סעיף  -)להלן  1969387-ושאיריהם(, התש"ל

 
"שירותי   

 טלפון
חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו,  )א( .29

ש בקו זכאי לתשלום הוצאותיו בגין אחזקה ושימו
נייד אחד, בסכום -טלפון-טלפון אחד ובמכשיר רדיו

שקלים חדשים לשנה; סכום  3,300שלא יעלה על 
בינואר של כל שנה לעליית מדד  1-זה יותאם ב

המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה 
בדצמבר שקדם  15המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 

לו; הסכום המותאם כאמור יעוגל לשקל החדש 
 הקרוב.

 
נפטר חבר הכנסת או חבר הכנסת לשעבר, יהיו  )ב(    

ימים לאחר פטירתו,  30שאיריו זכאים, משך 
לתשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן )א( שלהן היה 

 נפטר." אזכאי הנפטר לאותה תקופה, אילול
 

הוספת 
 א29סעיף 

 להחלטה יבוא: 29אחרי סעיף  .2
 

לפי החלטה זו, זכאי חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה  א.29 "עיתון  
להחזר הוצאות בעבור מינוי על עיתון יומי אחד המודפס 

 בישראל, לפי בחירתו."
 

ביטול 
 הודעות

 -בטלות  .3
 

(, מיום י"ח באדר ב' 2הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון )מס'  (1)  
 (;1981במרס  24התשמ"א )

 
 ;388הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון (2)  

 
 .389דבר זכות לשיחות טלפוןהודעה ב (3)  

 
הוראת 

 מעבר
 

 ([2תיקון החלטת הגמלאות העיקרית תשע"ה) -]בוטל  .4

                                                           
 .931(, ק"ת התש"ס, עמ' 26.9.2000ההחלטה פורסמה ביום כ"ו באלול התש"ס ) 385
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  386
 .855, 280; התש"ס, עמ' 33מ' ק"ת התש"ל, ע 387
 .3595י"פ התשנ"ו, עמ'  388
 .2266י"פ התשמ"ז, עמ'  389
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, ביום כ"ט תמוז 4-ו 3תחילתה של החלטה זו, למעט סעיפים  )א( .5 תחילה
 (.2000באוגוסט  1התש"ס )

 
 (.2001בינואר  1ביום ו' בטבת התשס"א ) 4-ו 3תחילתם של סעיפים  )ב(  

 
 
 
 ח"כ סאלח טריף          אב התש"סו' ב  
 ראש ועדת הכנסת-יושב      (2000באוגוסט  7)

 
 

 

 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 2001390-)חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון(, התשס"א

 
 ]שולבה בהחלטה העיקרית[

 
-כ"טלחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התש 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 

 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969391
 
 

תיקון 
 29סעיף 

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת  .1
 , במקום סעיף קטן )א( יבוא:29, בסעיף 1969392-ושאיריהם( התש"ל

 
חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו, זכאי לתשלום של  ")א(  

נייד, בסכום -טלפון-וש בטלפון וברדיוהוצאותיו בגין אחזקה ושימ

שקלים חדשים לשנה, כשהוא מוכפל במספר שנות כהונתו  750של 
שקלים  7,500כחבר הכנסת, ובלבד שהתשלום הכולל לא יעלה על 

בינואר של כל שנה  1 -חדשים לשנה; סכומים אלה יותאמו ב 
לעליית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית 

בדצמבר שקדם לו; הסכומים המותאמים  15טיקה, ליום לסטטיס
 כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב."

 
 (.2000באוגוסט  1תחילתה של החלטה זו ביום כ"ט בתמוז התש"ס ) .2 תחילה

 
 

 סאלח טריף            כ"ג בכסלו התשס"א                     
 תראש ועדת הכנס-יושב    (2000בדצמבר  20)         

 

                                                           
 .280(, ק"ת התשס"א, עמ' 14.1.2001ההחלטה פורסמה ביום י"ט בטבת התשס"א ) 390
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  391
 .931; התש"ס, עמ' 33ק"ת התש"ל, עמ'  392
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 1987393-(, התשמ''ז4)חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון מס' 

 
 

 .[שולבו בהחלטת הגימלאות 10עד  1]סעיפים 
 

 (.1986בנובמבר  1תחילתה של החלטה זו ביום כ''ט בתשרי התשמ''ז ) .11 תחילה
 

שמירת 
 זכויות

של החלטה זו, ימשיך לקבלה בהתאם  מי שמקבל קיצבה ביום תחילתה .12
להחלטה העיקרית כאילו לא  22-ו 11, 5, 4, 3א, 2להוראות סעיפים 
 בוטלו בהחלטה זו.

 
הוראות 

 מעבר
 -מי שכיהן כחבר הכנסת ביום קבלתה של החלטה זו )בסעיף זה  )א( .13

התאריך הקובע(, וחדל לכהן לא יאוחר מתום תקופת כהונתה של 
, יחולו עליו ועל שאיריו לענין קיצבה ומענק עשרה-הכנסת האחת

להחלטה  22-ו 20, 19, 18, 11, 5, 4, 3א, 2הוראות סעיפים 
 העיקרית כאילו לא בוטלו או תוקנו בהחלטה זו.

 
מי שכיהן כחבר הכנסת בתאריך הקובע והמשיך לכהן ברצוף  )ב(  

 בכנסת השתים עשרה, יחולו עליו הוראות אלה לענין קיצבה:
 

זכויותיו וזכויות שאיריו עד תום תקופת כהונתה של  (1)   
, 3עשרה יחושבו בהתאם להוראות סעיפים -הכנסת האחת

להחלטה העיקרית כאילו לא בוטלו בהחלטה  22-ו 11, 5, 4
 זו;

זכויותיו וזכויות שאיריו החל מתחילת כהונתה של הכנסת  (2)   
השתים עשרה יחושבו בהתאם להוראות ההחלטה 

ית כפי שתוקנה בהחלטה זו; ואולם הוא יהיה זכאי העיקר
מהמשכורת  4%לתוספת קיצבה מיוחדת בשיעור של 

עשרה, תהא תקופת -הקובעת בגין כהונתו בכנסת השתים
כהונתו או תקופת כהונת הכנסת אשר תהיה, וכן יהיה 

מהמשכורת הקובעת  2%זכאי לתוספת קיצבה בשיעור של 
-עשרה שהיתה למעלה מ-בעד כל שנת גילו בכנסת השתים

 בעת שחדל לכהן. 50
 

עשרה, -מי שכיהן כחבר הכנסת וחזר לכהן בכנסת השתים (1)ב  
יחושבו זכויותיו וזכויות שאיריו לגבי תקופת כהונתו בכנסת 

 (. 2עשרה בהתאם להוראות סעיף )ב()-השתים
 

מי שכיהן כחבר הכנסת בתאריך הקובע והמשיך לכהן ברצוף  )ג(  
עשרה, יחושבו זכויותיו -עשרה ובכנסת השלוש-יםבכנסת השת

וזכויות שאיריו לענין קיצבה עבור תקופת הכהונה בכנסת השלוש 
עשרה ולאחריה, בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית כפי 

 שתוקנה בהחלטה זו.
 

שאירים ויורשים של חברי הכנסת שחל עליהם סעיף קטן )ב( או  )ד(  
להחלטה  20-ו 19, 18ק, סעיפים )ג(, יחולו עליהם, לעניין מענ

 העיקרית, כפי שתוקנו בהחלטה זו.
 

 מיכה רייסר כ''א בכסלו התשמ''ז
 ראש ועדת הכנסת-יושב (1986בדצמבר  23)

                                                           
 .740; התשמ"ט, עמ' 371ק"ת התשמ"ז, עמ'  393
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1996394-(, התשנ''ו2)חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון מס' 

 
 

-אות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''טלחוק גמל 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969395

 
  

 תיקון 
 2סעיף 

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ .1
 

 תיקון 
 13סעיף 

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ .2
 

הוספת סעיף 
 א15

 ]שולב בהחלטה העיקרית[ .3
 

 תיקון 
 26סעיף 

מהמשכורת הגבוהה  70%להחלטה העיקרית, אחרי "על  26בסעיף  .4
ביותר המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות" יבוא "ואם הגיע לגיל 

, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו, בצירוף הקצבה 60
 האמורה, על המשכורת הקובעת".

 ]שולב בהחלטה העיקרית[
 

 עשרה.-תחילתה של החלטה זו ביום תחילת כהונתה של הכנסת הארבע .5 תחילה
 

ייג לתחולה ס
 )התשס"ב(

, לא תחול על מי שמקבל קיצבה 4396החלטה זו, למעט האמור בסעיף  .6
 התאריך הקובע(. -ביום קבלתה )להלן 

 
הוראות 

 מעבר
החלטה זו לא תחול על מי שכיהן כחבר הכנסת בתאריך הקובע  )א( .7

-וחדל לכהן לא יאוחר מתום תקופת כהונתה של הכנסת השלוש
א היה זכאי לקיצבה מחמת שלא הגיע לגיל עשרה, ואולם אם ל

, ויהיה זכאי 15ארבעים, רשאי הוא לוותר על מענק לפי סעיף 
 לקיצבה מהיום שבו הגיע לגיל ארבעים וחמש.

 
מי שכיהן כחבר הכנסת בתאריך הקובע והמשיך לכהן ברצוף  )ב(  

 כחבר הכנסת, יחולו עליו הוראות אלה לענין קיצבה ומענק:
 

יותיו וזכויות שאיריו החל מתקופת כהונתה של הכנסת זכו (1)   
עשרה, יחושבו בהתאם להוראות ההחלטה -הארבע

 העיקרית, כפי שתוקנה בהחלטה זו.
 

זכויותיו וזכויות שאיריו החל מתקופת כהונתה של הכנסת  (2)   
ארבע עשרה, יחושבו בהתאם להוראות ההחלטה 

 העיקרית, כפי שתוקנה בהחלטה זו.
 
 

 אלי גולדשמידט בסיון התשנ''ו כ''ו
 ראש ועדת הכנסת-יושב 1996ביוני  13

 

                                                           
 . 661; התשס"ב, עמ' 1424"ו, עמ' ק"ת התשנ 394
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  395
"(, ביום כ"א בסיון התשס"ב 4)הוספת המילים "למעט האמור בסעיף  6תחילתו של התיקון לסעיף  396

להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות  26(, ואולם לא ישולמו תשלומים כלשהם מכוח סעיף 1.6.2002)
להחלטה זו, לגבי התקופה שבין  4, כנוסחו בסעיף 1969-(, התש"להשלטון )חברי הכנסת ושאיריהם

 תחילתה של החלטה זו לבין המועד האמור.
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1973397-)חברי הכנסת הראשונה ושאיריהם(, התשל''ג

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969398

 
 

כמשמעותם  -בהחלטה זו, ''המשכורת הקובעת'', ''קיצבה'', ''שאיר''  .1 הגדרות
בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת 

 .1969399-ושאיריהם(, התש''ל
 

קצבה לחבר 
הכנסת 

 הראשונה

למי שהיה חבר הכנסת הראשונה והוא אינו זכאי לקיצבה בתור חבר  .2
תור שר לשעבר תשולם כל ימי חייו קצבה בסכום הכנסת לשעבר או ב

 מהמשכורת הקובעת. 20%של 
 

קצבה 
לשאירי חבר 

הכנסת 
 הראשונה

הכנסת הראשונה, בין לפני תחילתה של החלטה זו ובין -נפטר חבר .3
לאחריה, ובשעת פטירתו לא היה זכאי לקצבה בתור חבר הכנסת 

סכום האמור לשעבר או בתור שר לשעבר, תשולם לשאיריו קצבה ב
 .2בסעיף 

 
זכות לשיחות 

 400טלפון
מי שהיה חבר הכנסת הראשונה זכאי, בהתאם למקום מגוריו, לשיחות  א.3

טלפון חינם שמספרן, ביחס למספר שיחות הטלפון להן זכאי חבר 
 .100-הכנסת המתגורר באותו מקום, כיחס אחוזי קצבתו ל

 
סת הראשונה מכהן כשר או לא תשולם אם חבר הכנ 2הקצבה לפי סעיף  .4 סייג

 כחבר הכנסת.
 

 (.1973בינואר  1תחילתה של החלטה זו ביום כ''ז בטבת התשל''ג ) .5 תחילה
 

להחלטה זו יקרא ''החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  .6 השם
 ".1973-הכנסת הראשונה ושאיריהם(, התשל''ג-)חברי

 
 

 ארי אנקוריון ו' בשבט התשל''ג
 ראש ועדת הכנסת-יושב (1973ואר בינ 9)

 

                                                           
 .194; התשמ"ח, עמ' 694ק"ת התשל"ג, עמ'  397
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  398
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  399
 (.1.11.1987בתוקף מיום ט' בחשון התשמ"ח ) 400
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1978401-)חברי הכנסת ושאיריהם( )הרחבה(, התשל''ח

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969

 
 

הכנסת בזמן מן הזמנים ולפי החלטת גמלאות  מי שחדל להיות חבר .1 זכות לגמלה
-לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש''ל

, כנוסחה אותה שעה, לא היה זכאי לגמלה או להטבות אחרות או 1969
שהיה זכאי לגמלה ולהטבות אחרות הנופלות מאלה הנהוגות ביום 

הענין, לגמלאות  קבלת החלטה זו, יהיה זכאי, הוא או שאיריו לפי
להטבות אחרות לפי ההחלטה האמורה כנוסחה ביום האמור וכפי 

 שתתוקן מפעם לפעם.
 

ובשעת פרישתו קיבל מענק,  1מי שזכאי לקצבה על פי הוראות סעיף  .2 ניכוי מענק
 ינוכה סכום המענק שקיבל מהקצבה בששה תשלומים חודשים שווים.

 
תשלום בעד 

תקופה שלפני 
הגשת 

הבקשה 
 התשמ"ה()

לא תשולם קיצבה לפי החלטה זו בעד תקופה העולה על ארבעה חדשים  א.2
שלפני הגשת התביעה לקיצבה, אולם הממונה על גימלאות רשאי 
להאריכה לתקופה שאינה קודמת ליום תחילתה של החלטה זו, אם 
האיחור בהגשת התביעה חל מסיבות שלדעת הממונה מצדיקות הארכה 

 .402זו
 

 (.1978בינואר  1לתה של החלטה זו מיום כ''ב בטבת התשל''ח )תחי .3 תחילה
 

להחלטה זו ייקרא: ''החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  .4 השם
 ".1978-)חברי הכנסת ושאיריהם( )הרחבה(, התשל''ח

 
 

 יצחק ברמן ג' בטבת התשל''ט
 ראש ועדת הכנסת-יושב 1977בדצמבר  13

 

                                                           
 .996; התשמ"ה, עמ' 750ק"ת התשל"ח, עמ'  401
. בקבלו את הערעור 777( 1זיסמן נ' הממונה ל הגמלאות לכנסת ישראל, פ"ד ל"ט ) 1/85ראו ענמ"ש  402

אישר בית המשפט העליון תשלום גימלה לגבי תקופה הקודמת בשבע שנים להגשת התביעה בהיותו סבור 
ו להאריך את כי בנסיבות הענין בו לא נשלחה לזכאי הודעה ע"י הממונה על הגמלאות בכנסת היה עלי

 התקופה של ארבעה חדשים.
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 י משרה ברשויות השלטון החלטת גמלאות לנושא
  -  1969-)חברי הכנסת ושאיריהם(, התש''ל

 403הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון
 
 

שרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת מ)ב( להחלטת גמלאות לנושאי 29בהתאם לסעיף 
 החלטת הגמלאות(, קובעת ועדת הכנסת לאמור: -)להלן  1969404-ושאיריהם(, התש''ל

 
 

זכות 
 405לשיחות

)א( להחלטת הגמלאות 29בר הכנסת לשעבר הזכאי לטלפון על פי סעיף ח .1
יהיה זכאי, בהתאם למקום מגוריו, לשיחות טלפון חינם שמספרן, ביחס 
למספר שיחות הטלפון להן זכאי חבר הכנסת המתגורר באותו מקום, 

 .100-כיחס אחוזי קיצבתו ל
 

( בדבר מספר 1973בספטמבר  20ההודעה מיום כ''ג באלול התשל''ג ) . 2 בטול הודעה
 בטלה. -שיחות הטלפון להן זכאי חבר הכנסת לשעבר 

 
שמירת 

 זכויות
חבר הכנסת לשעבר הזכאי לשיחות טלפון ביום חתימתה של הודעה זו,  .3

ימשיך להיות זכאי לאותו מספר שיחות טלפון חינם שלהן זכאי חבר 
 הכנסת.

 
של הודעה זו ולכשיחדל לכהן יהא  מי שמכהן כחבר הכנסת ביום חתימתה .4 סייג

)א( להחלטת הגימלאות, יהא זכאי לאותו 29זכאי לטלפון על פי סעיף 
 מספר שיחות טלפון חינם שלהן זכאי חבר הכנסת.

 

 מיכה רייסר כ''א בכסלו התשמ''ז
 ראש ועדת הכנסת-יושב (1986בדצמבר  23)

 
        
      

 
 (.2001בינואר  1בטבת התשס"א )הערה: החלטה זו בוטלה, החל ביום ו' 

 (932)ק"ת התש"ס, עמ' 

                                                           
 .2266י"פ התשמ"ז, עמ'  403
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  404
 (.6.5.1996ראו גם הודעת ועדת הכנסת מיום י"ז באייר התשנ"ו ) 405
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
  - 1969-התש''ל )חברי הכנסת ושאיריהם(,

 1996406-הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון, התשנ''ו
 
 

)ב( להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת 29בהתאם לסעיף 
 החלטת הגמלאות(, קובעת ועדת הכנסת לאמור:  -)להלן  1969407-, התש''לושאיריהם(

 
מספר 

 408השיחות
 29מספר שיחות הטלפון להן יהיה זכאי חבר הכנסת לשעבר, מכח סעיף  .1

להודעה בדבר זכות לשיחות טלפון מיום כ''א  1להחלטת הגמלאות וסעיף 
א יעלה על ההודעה העיקרית(, ל -( )להלן 23.12.86בכסלו התשמ''ו )

 מחצית מספר השיחות להן זכאי חבר הכנסת המתגורר באותו מקום.
 

שמירת 
 זכויות

חבר הכנסת לשעבר הזכאי לשיחות טלפון ביום חתימתה של הודעה זו,  .2
ימשיך להיות זכאי לאותו מספר שיחות טלפון להן הוא זכאי מכח ההודעה 

 העיקרית.
 

 אלי גולדשמידט י''ז באייר התשנ''ו 
 ראש ועדת הכנסת-יושב  (1996במאי  6)

 
 

 (.2001בינואר  1הערה: החלטה זו בוטלה, החל ביום ו' בטבת התשס"א )
 (932)ק"ת התש"ס, עמ' 

 
 
 
 
 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
  - 1969-התש''ל )חברי הכנסת ושאיריהם(,
ב' תשמ''א  ( מיום י''ח באדר2הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון )מס' 

(24.3.1981)409 
 
 

)ב( להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת 29בהתאם לסעיף 
'' 18קבעה ועדת הכנסת כי שיחות עם חו''ל באמצעות טלפונאי '' 1969410-ושאיריהם(, התש''ל

יכללו במכסת השיחות להן זכאי חבר הכנסת לשעבר וחישובן ייעשה בהתאם לכללים שיקבע 
 נהל שירותי הטלפון במשרד התקשורת.מ

 

 
 (.2001בינואר  1הערה: החלטה זו בוטלה, החל ביום ו' בטבת התשס"א )

 (932)ק"ת התש"ס, עמ' 

                                                           
 .3596י"פ התשנ"ו, עמ'  406
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  407
 (.23.12.1986ראו גם הודעת ועדת הכנסת מיום כ"א בכסלו התשנ"ז ) 408
 נו מחייב פרסום הודעה זו ברשומות.החוק אי 409
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  410
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 - 1969-)חברי הכנסת ושאיריהם(, התש''ל

 רות פעיליהודעה בדבר בקשה להכרה בש
 

א להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי 14בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , אני מודיע:1969411-הכנסת ושאיריהם(, התש''ל

 
בקשה להכרה בשירות פעיל בנוטרות של ממשלת ארץ ישראל או  )א( .1 הגשת בקשה

ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ ישראל למען עצמאות ישראל, יש 
זו, לממונה על  חודש מיום פרסומה של הודעה 12להגיש תוך 

 גימלאות חברי הכנסת.
 

הממונה על גימלאות חברי הכנסת רשאי לקבל בקשה כאמור אף  )ב(  
לאחר המועד האמור, אם שוכנע כי הבקשה הוגשה באיחור 

 מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
 

צירוף 
 מסמכים

לבקשה כאמור יש לצרף מסמכים מקוריים על מקום הגיוס, תקופת  .2
שירות הפעיל, תאריך תחילת השירות וסיומו; במקרים מיוחדים ה

רשאי הממונה על גימלאות חברי הכנסת לקבל מסמכים אחרים 
כראיה, אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמציא מסמכים 

 מקוריים.
 

 שבח וייס ב' באלול התשנ''ב
 ראש הכנסת-יושב (1992באוגוסט  31)

 
 

 רה ברשויות השלטון החלטת גמלאות לנושאי מש
  - 1969-התש''ל )חברי הכנסת ושאיריהם(,

 1994-הודעה בדבר בקשה להכרה בשרות פעיל בצבא הבריטי, התשנ''ד
 
 

ב להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי 14בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , אני מודיע: 1969412-הכנסת ושאיריהם(, התש''ל

 
ה להכרה בשירות פעיל בבריגדה היהודית או ביחידה אחרת בקש )א( .1 הגשת בקשה

חודש מיום פרסומה של הודעה  12שבצבא הבריטי יש להגיש תוך 
 זו, לממונה על גימלאות חברי הכנסת.

 
הממונה על גימלאות חברי הכנסת רשאי לקבל בקשה כאמור אף  )ב(  

לאחר המועד האמור, אם שוכנע כי הבקשה הוגשה באיחור 
 סבירים וכי מן הצדק לעשות כן. מטעמים

 
צירוף 

 מסמכים
לבקשה כאמור יש לצרף מסמכים מקוריים על מקום הגיוס, תקופת  .2

השירות הפעיל ותאריך תחילת השירות וסיומו; במקרים מיוחדים 
רשאי הממונה על גימלאות חברי הכנסת לקבל מסמכים אחרים 

א מסמכים כראיה, אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמצי
 מקריים.

 
 שבח וייס י''ט באב התשנ''ד

 ראש הכנסת-יושב  (1994ביולי  27)

                                                           
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  411
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  412
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1999413-)חברי הכנסת ושאיריהם( )הוראת שעה(, התשנ''ט

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 עדת הכנסת לאמור:, מחליטה ו1969

 
 

עשרה שנבחר עם -לצורך חישוב זכותו לקיצבה של חבר הכנסת הארבע .1 הוראת שעה
ראשית כהונתה ולא נבחר לכנסת שלאחריה, יראו את תקופת כהונתה של 

 יסוד: הכנסת.-לחוק 8עשרה כתקופה הקבועה בסעיף -הכנסת הארבע

 
 רפאל פנחסי א' בשבט התשנ''ט

 ראש ועדת הכנסת-ושבי (1999בינואר  18)
 
  

( להחלטת גמלאות לנושאי 1)א()2החלטה זו רלבנטית לענין קביעת הזכאות לקיצבה לפי סעיף  הערה:
משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, אשר לשונו, במועד קבלת החלטה זו, היה כדלקמן: 

 "כיהן כחבר הכנסת ארבע שנים לפחות".
 
 

 .971/99בית המשפט העליון בבג"ץ  החלטה זו בוטלה על ידי
וקבע כי ההחלטה לוקה באי  2002באוגוסט  20פסק הדין ניתן ביום 

חוקיות ולכן בטלה מעיקרה. עם זאת, חברי הכנסת לשעבר שקיבלו 
 כספים מכוח ההחלטה לא נדרשו להשיבם. 

 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
 1999414-(, התשנ''ט2שעה( )מס' )חברי הכנסת ושאיריהם( )הוראת 

 
לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת  1בתוקף הסמכות לפי סעיף 

 , מחליטה ועדת הכנסת לאמור:1969-ושאיריהם(, התשכ''ט
 

 הוראת 
 שעה

א להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות 15על אף האמור בסעיף  .1
-, חבר הכנסת הארבע1969415-תשכ''טכשלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, ה

( 1999בינואר  1עשרה, שהיה לחבר הכנסת לפני יום י''ג בטבת התשנ''ט )

וכיהן בכנסת זו עד תום תקופת כהונתה, יהיה זכאי למענק הסתגלות 
 עשרה.-כאילו כיהן מלוא תקופת כהונתה של הכנסת הארבע

 
 

 רפאל פנחסי ט''ז בסיון התשנ''ט
 ראש ועדת הכנסת-ושבי ( 1999במאי  31)

 
 (.1999במאי  31הערה: החלטה זו בוטלה, החל ביום ט"ז בסיון התשנ"ט )

 (787)ק"ת התש"ס, עמ' 
 

                                                           
 .1011ק"ת התשנ"ט, עמ'  413
 .1012ק"ת התשנ"ט, עמ'  414
 .33ק"ת התש"ל, עמ'  415
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 נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם
 
 

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 1981416-)נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם(, התשמ''א

 
 

-מלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''טלחוק ג 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1969

 
 417הגדרות

 ((2)התשס"ח )
  -בהחלטה זו  .1

 
 שופט, דיין, קאדי וקאדי מד'הב;  -''נושא משרה שיפוטית''   

 
אדם שכיהן כנושא משרה שיפוטית  -''נושא משרה שיפוטית לשעבר''   

לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,  13י סעיף ויצא לקצבה לפ
לחוק הדיינים,  16חוק בתי המשפט(, סעיף  -)להלן  1984418-התשמ''ד
, או 1961420-לחוק הקאדים, התשכ''א 13, סעיף 1955419-התשט''ו

, וכן 1962421-לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ''ג 13סעיף 
 14לפי סעיפים אדם שכיהן כנושא משרה שיפוטית וכהונתו הסתיימה 

 ( לחוק בתי המשפט;5)19או 
 

 קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שירות; -''גמלה   
 

 תשלום חד פעמי; -''מענק''   
 

 סכום המשתלם מדי חודש; -''קצבה''   
 

 -, לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני 422''המשכורת הקובעת''  
שכורת נושאי משרה סכום השכר המשולב כהגדרתו בהחלטת מ

החלטת המשכורת(, ובצירוף כל  -, )להלן 1981423-שיפוטית, התשמ''א
ג להחלטת המשכורת, המגיע 4-ב ו4א, 4, 4התוספות על פי סעיפים 

באותו יום לנושא משרה שיפוטית שדרגתו וותקו השיפוטי כדרגתו 
וותקו השיפוטי של נושא המשרה השיפוטית לשעבר שמכוחו נתבעת 

ם אותו נושא משרה שיפוטית קיבל, על פי החלטת ועדת הגמלה, וא
הכספים של הכנסת, ערב סיום כהונתו משכורת לפי דרגה גבוהה יותר 

סכום משכורת היסוד בצירוף התוספות, המגיע באותו יום לפי  -
 -הדרגה הגבוהה יותר; ואולם 

 

                                                           
, 943, 198; התשמ"ט, עמ' 856, 416; התשמ"ו, עמ' 7330; התשמ"ד, עמ' 1440ק"ת התשמ"א, עמ'  416

; התשנ"ט, 1426; התשנ"ו, עמ' 1750, 1424; התשנ"ה, עמ' 792; התשנ"ד, עמ' 763, 268התשנ"ג, עמ'  ;1336
, 684(, עמ' 684התשס"ח,  -)ת"ט מס' התיקון  605, עמ' 581; התשס"ח, עמ' 1123; התשס"ז, עמ' 14עמ' 
; 1557, עמ' ; התשע"ד1023, התשע"ב, עמ' 729; התשע"א, עמ' 1342, 918; התשס"ט, עמ' 1197עמ' 

 .653; התשע"ט, עמ' 1866; התשע"ח, עמ' 733התשע"ז, עמ' 
תחולתו של התיקון שבסיפה להגדרת "נושא משרה שיפוטית לשעבר, הוא מיום י"ח באלול התשנ"ח  417

 ( ואילך.1.1.1988( על מי שכהונתו כנושא משרה שיפוטית הסתיימה ביום י"א בטבת התשמ"ח )9.9.1998)
 .149' ס"ח התשי"ג, עמ 418
 .198ס"ח התשמ"ד, עמ'  419
 .118ס"ח התשכ"א, עמ'  420
 .20ס"ח התשכ"ג, עמ'  421
( תחולתו של התיקון להגדרת ה"משכורת הקובעת" על מי שהיה לנושא משרה שיפוטית לשעבר לאחר 1) 422

לצורך חישוב משכורתו הקובעת של  -היום הקובע(. על אף האמור  -( )להלן 1.1.1995כ"ט בטבת התשנ"ה )
-ו 4י שהיה לנושא משרה שיפוטית לשעבר לפני היום הקובע, יילקחו בחשבון רק התוספות על פי סעיפים מ
 ב להחלטת המשכורת.4
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בועה, זכאי אשר, במהלך כהונה בפועל בדרגה גבוהה מדרגתו הק (1)  )התשס"ט(
)א( לחוק בתי 13יצא לקצבה שלא מן הטעמים המנויים בסעיף 

)א( לחוק 16, סעיף 1984-המשפט ]נוסח משולב[, התשמ''ד
-)א( לחוק הקאדים, התשכ''א13,סעיף 1955-הדיינים, התשט''ו

)א( לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, 19, או סעיף 1961
תו ביום פלוני , תהא משכורתו הקובעת לענין גמל1962-התשכ''ג

סכום משכורת היסוד, בצירוף תוספת ותק שיפוטי ותוספת  -
יוקר, המגיע באותו יום לנושא משרה שיפוטית בדרגתו 

 הקבועה, ובוותקו השיפוטי של הזכאי;
 

( 1זכאי אשר במהלך כהונתו כשופט בכיר, כהגדרתו בפסקאות ) (2)  )התשס"ט(
רת )להלן בפסקה ( להגדרת "שופט בכיר" בהחלטת המשכו2או )
שופט בכיר( יצא לקצבה, ומשכורתו כשופט בכיר בעת  -זו 

יציאתו לקצבה נמוכה מהמשכורת שהייתה מגיעה לו במועד 
יציאתו לקצבה אילו המשיך לכהן בתפקידו ערב כהונתו כשופט 

סכום  -בכיר, תהא משכורתו הקובעת לעניין גמלתו ביום פלוני 
כורת הראשונה שיחושב לפי ממוצע משוקלל של המש

והמשכורת השנייה ביחס לשיעורי הגמלה שצבר בתקופה 
 הראשונה ובתקופה השנייה, על פי הנוסחה שלהלן:

 
   (k1 * n1) + (k2 * n2)TK =  

n1+ n2 
 

 -בפסקה זו    
 

א 5כהגדרתן בסעיף  -"התקופה הראשונה", "התקופה השנייה"    
 להחלטת המשכורת;

 
   "TK" - בעת לעניין גמלתו של זכאי אשר יצא המשכורת הקו

 לקצבה במהלך כהונתו כשופט בכיר;
 

   "k1 "-  "סכום השכר המשולב כהגדרתו  -"המשכורת הראשונה
בהחלטת המשכורת ובצירוף כל התוספות, לרבות תוספות על פי 

ג להחלטת המשכורת, ככל שהיה זכאי 4-ב ו4א, 4, 4סעיפים 
השניה לנושא משרה לקבלן, שהיה מגיע בתום התקופה 

 שיפוטית שדרגתו כדרגתו של הזכאי בתום התקופה הראשונה;
 

   "k2 "-  "סכום השכר המשולב כהגדרתו  -"המשכורת השנייה
בהחלטת המשכורת ובצירוף כל התוספות, לרבות תוספות על פי 

ב להחלטת המשכורת, ככל שהיה זכאי לקבלן, 4-א ו4, 4סעיפים 
 יה לשופט הבכיר;המגיע בתום התקופה השני

 
   "n1 "-  מספר אחוזי הגמלה שהשופט הבכיר צבר לגמלה עד תום

 ;4התקופה הראשונה ולמעט אחוזים שצבר לפי סעיף 
 

                                                                                                                                                                      
( בהתאם להוראת המעבר הקבועה בהחלטת התשס"ט: "נושא משרה שיפוטית אשר כיהן כנשיא בית 2)

ונה לשופט בית משפט מחוזי ( ובעת כהונתו כנשיא מ12.7.2007משפט שלום ביום כ"ו בתמוז התשס"ז )
, ויצא לקצבה כשופט בית משפט 1984-א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד9כאמור בסעיף 

להגדרה "המשכורת הקובעת"  2מחוזי, תחושב המשכורת הקובעת לצורך גמלתו לפי האמור בפסקה 
 בהחלטת הגמלאות, כנוסחה בהחלטה זו, בשינויים המחויבים."

( ולגבי דיין בכיר ביום כ' בחשון 1.8.2008ל תיקון התשס"ט ביום כ"ט בתמוז התשס"ח )( תחילתו ש3)
 (.1.11.2007התשס"ח )

 .1448ק"ת התשמ"א, עמ'  423
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   "n2 "-  יתרת מספר אחוזי הגמלה שהשופט הבכיר צבר לגמלה
 ;4בתקופה השניה, לרבות האחוזים שצבר לפי סעיף 

 
 .משכורתהכהגדרתו בהחלטת  לרבות דיין בכיר -"שופט בכיר"    

 
( 3זכאי אשר במהלך כהונתו כשופט בכיר כהגדרתו בפסקה ) (3)  )התשס"ט(

שופט  -להגדרה "שופט בכיר" בהחלטת המשכורת )בפסקה זו 
בכיר( יצא לקצבה, תהא משכורתו הקובעת לעניין גמלתו ביום 

סכום שיחושב לפי ממוצע משוקלל של המשכורת  -פלוני 
שכורת השניה ביחס לשיעורי הגמלה שצבר הראשונה והמ

  :שלהלןבתקופה הראשונה ובתקופה השניה, על פי הנוסחה 
 

   n2) + (k2 * n2) -k1 *(NTK =  
N 

 
 -בפסקה זו    

 
א 5כהגדרתן בסעיף  -"התקופה הראשונה", "התקופה השנייה"    

 להחלטת המשכורת;
 

   "TK" -  זכאי אשר יצא המשכורת הקובעת לעניין גמלתו של
 לקצבה במהלך כהונתו כשופט בכיר;

 
   "k1 "-  "סכום השכר המשולב כהגדרתו  -"המשכורת הראשונה

בהחלטת המשכורת ובצירוף כל התוספות, לרבות תוספות על פי 
ב להחלטת המשכורת, ככל שהיה זכאי 4-א, ו4, 4סעיפים 

לקבלן, שהיה מגיע בתום התקופה השניה לנושא משרה 
 ת שדרגתו כדרגתו של הזכאי בתום התקופה הראשונה;שיפוטי

 
   "k2 "-  "סכום השכר המשולב כהגדרתו  -"המשכורת השניה

בהחלטת המשכורת ובצירוף כל התוספות, לרבות תוספות על פי 
ב להחלטת המשכורת, ככל שהיה זכאי לקבלן, 4-א ו4, 4סעיפים 

 המגיע בתום התקופה השניה לשופט הבכיר;
 

   "N "-  מספר אחוזי הגמלה הכולל שהזכאי צבר לגמלה במהלך
 כהונתו כנושא משרה שיפוטית;

 
   "n2 "-  מספר אחוזי הגמלה שהזכאי צבר לגמלה בתקופת

 )ב(. 3כהונתו כשופט בכיר לפי סעיף 
 

(, 2)התשס"ח )
 התשע"ד(

א לחוק בתי המשפט ]נוסח 10כמשמעותו בסעיף  -"שופט עמית"  
א לחוק בית הדין לעבודה, 7ובסעיף  1984-משולב[, התשמ"ד

 ;1969-התשכ"ט
 

 .1955-א לחוק הדיינים, התשט"ו9כמשמעותו בסעיף  -"דיין עמית"   ((2)התשס"ח )
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מי שהיתה אשתו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי  - 424זוג''-''בן  )התשנ"ו(
שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכן לפחות בשלוש 

ם שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של השני
נפטרת בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה 
אותה שעה וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם 

 ילד.
 

  -"שאיר"   
 

 זוגו של הנפטר;-בן (1)  
 

של הנפטר שפרנסתו  ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג ונכדו (2)  
היתה עליו בעת פטירתו, אם לא מלאו להם עשרים שנים או אף 
שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם 

 מסוגלים לכלכל עצמם ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
 

זוגו שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, -הוריו של הנפטר או בן (3)  
 (;2)-( ו1כאמור בפסקאות ) אם לא השאיר בני משפחה

 
קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו אם לא השאיר גם  (4)  

 (.3)-( ו2(,)1בני משפחה כאמור בפסקאות )
 

 דין אלמן כדין אלמנה. -לענין החלטה זו  .2 דין אלמן
 

משכורת 
וקצבה לנושא 

משרה 
שיפוטית 

 לשעבר

תשולם לו עד סוף  משכורת של נושא משרה שיפוטית לשעבר )א( .3
 החודש שבו חדל לכהן.

 
נושא משרה שיפוטית לשעבר, תשולם לו כל ימי חייו מתחילת  )ב( 

החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 
 -קטן )א( קצבה שתחושב לפי תקופת כהונתו והיא 

 
מהמשכורת  7% -אם כיהן לא יותר מחמש שנים  (1)   

 ספר שנות כהונתו; הקובעת כפול במ
 

אם כיהן למעלה מחמש שנים אך לא יותר משמונה שנים  (2)   
 מהמשכורת הקובעת; 50% -
 

מהמשכורת  50% -אם כיהן למעלה משמונה שנים  (3)   
לכל שנת כהונה שכיהן בה למעלה  3%הקובעת ועוד 
 משמונה שנים.

 
תוספות 

לקצבה בשל 
 גיל

שעה שחדל לכהן היה גילו למעלה נושא משרה שיפוטית לשעבר שב .4
 3מששים שנה, תינתן לו תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיף 

מהמשכורת הקובעת בעד כל שנת גילו שהיתה למעלה  2%בשיעור של 
 מששים בשעה שחדל לכהן.

 

                                                           
( והיא תחול גם על בן זוג של מי שנפטר 1.4.1996תחילת תוקפה של ההגדרה ביום י"ב בניסן התשנ"ו ) 424

 ה באותו מועד.לפני תחילתה ולא נכלל בהגדרה "שאיר" כמשמעות



- 176 - 

 

קצבה לנושא 
משרה 

שיפוטית 
שנבצר ממנו 

 למלא תפקידו
 

( לחוק 2)א( )17פי סעיף נושא משרה שיפוטית לשעבר שיצא לקצבה ל .5
-( לחוק הדיינים, התשט''ו2)א( )16, סעיף 1953-השופטים, התשי''ג

, או סעיף 1961-( לחוק הקאדים, התשכ''א2)א( )13, סעיף 1955
, לא תפחת 1962-( לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ''ג2)א()19

הימנה לכל שנה  2.5%מהמשכורת הקובעת ועוד  40%-קצבתו מ
 ניה עד החמישית שבה כיהן כנושא משרה שיפוטית.מהש

 
חישוב תקופת 

כהונה לענין 
הזכות לגמלה 

 ושיערה

בקביעת זכות לגמלה של נושא משרה שיפוטית לשעבר ושיעורה לענין  .6
  -החלטה זו יחושבו 

 
כל זמני הכהונה של נושא המשרה השיפוטית לשעבר מיום ו'  (1) 

 ( ואילך;1948במאי  15באייר התש''ח )
 

הפסקות שחלו בעבודת נושא השרה השיפוטית מאחד הטעמים  (2)  
 הבאים: 

 
 פגרה, חופשה, מנוחה, תאונה בעבודה או מחלה; )א(   

 
שירות צבאי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים  )ב(   

, או העדר שלאחר 1949425-)החזרה לעבודה(, התש''ט
שירות לפי  שירות צבאי כאמור בתקופה שדינה כדין

 לאותו חוק; 12סעיף 
 

שירות חלקי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים  )ג(   
, או שירות מילואים 1949-)החזרה לעבודה(, התש''ט

]נוסח  1959-כמשמעותו בחוק שירות בטחון, התשי''ט
 ;426משולב[

 
תקופת שירות שמגיעים בעדה דמי לידה או דמי פגיעה  )ד(   

יטוח הלאומי ]נוסח משולב[, בעבודה לפי חוק הב
 ;1968-התשכ''ח

 
תקופה שבה מילא נושא המשרה בשיפוטית לשעבר  )ה(   

 באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה;
 

הפסקה אחרת שרואים אותה כבלתי מפסקת את  )ו(   
 השירות;

 
תקופה שלא הגיעו בעדה לנושא המשרה השיפוטית  )ז(   

שיפוטית אך שולמו לשעבר משכורת של נושא משרה 
בעדה, על ידיו או מטעמו, באישור מנהל בתי המשפט 
שניתן בהסכמת שר המשפטים, או באישור מנהל בתי 
הדין הנוגע בדבר שניתן בהסכמת שר הדתות, לפי הענין 
ולשם רכישת זכות לקצבה, תשלומים לאוצר המדינה 
בשיעור הקבוע לגבי עובדי המדינה בתקנות לפי סעיף 

ק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, ( לחו4)11
 .1970427-התש''ל

 

                                                           
 .13ס"ח התש"ט, עמ'  425
 .286ס"ח התשי"ט, עמ'  426
 .65ס"ח התש"ל, עמ'  427
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בעד כל חודש מחדשי הכהונה כנושא משרה שיפוטית שאינם עולים  .7 חישוב זמנים
לשנה תמימה יזכה בחלק השנים עשר מן הקצבה המגעת בעד כל שנת 
כהונה, וכל פרק זמן של כהונה שאינו עולה לחודש ייחשב כחודש 

 מלא.
 

 180בחישוב שנת גיל לענין החלטה זו יראו עודף של שנה העולה על  .8 חישוב גיל
 יום כשנה, ואילו מספר ימים קטן מזה לא יבוא בחשבון.

 
צירוף תקופות 

 )התשע"ט(
בקביעת הזכות לגמלה של נושא משרה שיפוטית לשעבר  )א( .9

ושיעורה תיחשב תקופת שירותו במשרה ציבורית כפי שהיא 
יות לגמלאות מאוצר המדינה, בתנאים מחושבת לענין זכו

, כתקופת כהונה כנושא משרה שיפוטית 10האמורים בסעיף 
 במשך חלק מאותה תקופה כדלקמן:

 
כיהן כשופט תעבורה, אב בית דין לביטוח לאומי, אב בית  (1)   

דין עירוני או במשרה שבעדה שולמה משכורת כמשכורתו 
יה הודעה לפי של שופט ושנציב שירות המדינה פרסם לגב

)א( לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח 100סעיף 
 מלוא תקופת הכהונה בשכר; - 1970-משולב[, התש''ל

 
כיהן כשופט, לרבות שופט שלום, בארץ ישראל, או כדיין  (2)   

1922-בבית דין רבני כמשמעותו בדבר המלך במועצתו, 
, או כקאדי בבית דין שרעי כמשמעותו בדבר 1947428

 ארבע חמישיות; -, לפי הענין 1922-1947לך במועצתו, המ
 

 ארבע חמישיות; -כיהן כחבר הכנסת  (3)   
 

שירת בשירות המדינה, לרבות שירות הקבע בצבא הגנה  (4)   )התשע"ט(
מחצית, אולם אם החל בכהונתו לאחר יום  –לישראל 

תיחשב תקופת  –( 1999במאי  15כ"ט באייר התשנ"ט )
 ; 429ות המדינה במלואהשירותו בשיר

 
לחוק שירות  82שירת במוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  (5)   

, או 1970-המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש''ל
שתי  -במשרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה 

 חמישיות.
 

שירות במדינה כעובד  -''משרה ציבורית'', לענין סעיף קטן )א(  )ב(  
ו כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה או כחייל א

 המדינה.
 

תנאים לצירוף 
 תקופות

תקופת עבודתו של נושא משרה שיפוטית לשעבר במשרה ציבורית  .10
 9תובא בחשבון לצורך קביעת זכותו לגמלה ושיעורה כמפורט בסעיף 

 בתנאים הבאים:
 

 אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכותו לגמלה מאוצר (1)  
 המדינה או חישוב שיעורה של גמלה זו;

 

                                                           
 .2738חוקי א"י, כרך ג', עמ'  428
 .1.11.2018ביום  –( 15.5.1999תחילתו של התיקון )לגבי מי שהחל בכהונתו לאחר יום  429
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הוא בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו משירות  (2)  
כאמור תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן במשרה שיפוטית, 

 ;11והחזירו כאמור בסעיף 
 

לבין  9ההפסקה שחלה בין תקופת שירותו כמפורט בסעיף  (3)  
ל שנים עשר חדשים, זולת מינויו למשרה שיפוטית לא עלתה ע

אם היתה ההפסקה גדולה יותר בשל אחת הסיבות המפורטות 
 ()ב( או )ג(.2)6בסעיף 

 
דרך החזרת 

 המענק
( יחזירו 2)10נושא משרה שיפוטית שבחר להחזיר מענק לפי סעיף  .11

צמוד לשיעור העליה של משכורת נושא משרה שיפוטית מיום קבלת 
שלום אחד שישולם תוך חדשיים המענק; ההחזרה תבוצע בין בת

מיום שבחר להחזיר את המענק ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל 
אחד מהם, חוץ מהאחרון שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית 
ממשכורתו החדשית, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר 

 לעשות כן. 
 

סייג לשיעור 
 הקיצבה

לשעבר לפי החלטה זו לא קצבה המשתלמת לנושא משרה שיפוטית  .12
 מהמשכורת הקובעת. 70%תעלה על 

 
הפרשות 

 430לקופת גמל
 )התשע"ז(

 

לנושא משרה שיפוטית שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף  )א( א.12
-א לחוק הגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט1

, יופרשו בתקופת כהונתו, מסכום השכר המשולב 1969
 4כורת ובצירוף התוספות לפי סעיפים כהגדרתו בהחלטת המש

משכורתו של נושא  -ג להחלטת המשכורת )בסעיף זה 4עד 
 המשרה(, לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים אלה:

 
ממשכורתו של נושא המשרה למרכיב  6%שיעור של  (1)   

 התגמולים;
 

 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  6.5%שיעור של  (2)   
פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נושא המשרה,  למרכיב

 שישולמו מאוצר המדינה.
 

( לסעיף קטן )א(, נושא משרה 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ב(  
שיפוטית רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה 

 שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:
 

יב ממשכורתו של נושא המשרה למרכ 7%שיעור של  (1)   
 התגמולים;

 
 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  7.5%שיעור של  (2)   

למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נושא המשרה, 
 שישולמו מאוצר המדינה.

 
נושא משרה שיפוטית רשאי לבקש כי יופרשו לקופת גמל  )ג(  

לקצבה שבה הוא עמית השיעורים הבאים מתוך התשלומים 
א להחלטת 9החזר הוצאות רכב לפי סעיף  המשולמים לו בעד

 המשכורת:
 

                                                           
א 12א במקום 2טעות סעיף (. )ברשומות נכתב ב1.1.2017א ביום ג' בטבת התשע"ז )12תחילתו של סעיף  430

 (.1088תיקון טעות דפוס ק"ת התשע"ז, עמ'  -
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למרכיב התגמולים, לפי בחירתו של  7%עד  5%שיעור של  (1)   
 נושא המשרה השיפוטית;

 
למרכיב התגמולים, שישולמו מאוצר  5%שיעור של  (2)   

 המדינה.
 

כהגדרתם בחוק  -"עמית", "קופת גמל לקצבה" בסעיף זה,  )ד(  
 .2005-תים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ההפיקוח על שירו

 
מענק לנושא 

משרה 
שיפוטית 
שהתפטר 
 )התשע"ח(

לחוק השופטים  16נושא משרה שיפוטית שהתפטר על פי סעיף  )א( .13
, סעיף 1955-לחוק הדיינים, התשט''ו 15, סעיף 1953-התשי''ג

לחוק בתי הדין  18, או סעיף 1961-לחוק הקאדים, התשכ''א 12
, ישולם לו, באישור נשיא 1963-ם הדרוזיים, התשכ''גהדתיי

בית המשפט העליון, נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא בית 
הדין השרעי לערעורים או נשיא בית הדין הדתי הדרוזי 

ממשכורתו  11%לערעורים, לפי הענין, מענק בסכום של 
החדשית האחרונה ששולמה לו כפול במספר חדשי כהונתו 

(, ואולם שיעור המענק 1948במאי  15אייר התש''ח )מיום ו' ב
שישולם באישור כאמור לנושא משרה שיפוטית שהתפטר 

לכל שנה  1%-שנים, יוגדל בעד כל תקופת כהונתו ב 10לאחר 
ממשכורתו  22%שנים, ובלבד שלא יעלה על  10שכיהן מעל 

 15החדשית כפול במספר חדשי כהונתו מיום ו' באייר התש''ח )
 (. 1948במאי 

 
שאושר לו תשלום מענק לפי סעיף קטן נושא משרה שיפוטית  431)ב(  

)א( ומתקיימים בו התנאים לקבלת מענק סיום כהונה לפי סעיף 
 ג להחלטת המשכורת, ישולם לו אחד מהמענקים, לפי הגבוה.5
 

תשלום לשופט 
עמית ולדיין 

עמית 
 ((2)התשס"ח )

כומים כמפורט בתוספת, לפי לשופט עמית ולדיין עמית ישולמו הס א.13
 הענין. 

 עדכון סכומים
 ((2)התשס"ח )

בינואר של כל שנה  1-הסכומים הנקובים בתוספת יעודכנו ב )א( ב.13
יום העדכון(, בשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש  -)להלן 

שקדם ליום העדכון, לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום 
מדד המחירים לצרכן  -העדכון הקודם; בפסקה זו, "המדד" 

 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 

סכום מעודכן כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לשקל החדש  )ב(  
 הקרוב. 

 
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה  )ג(  

 על עדכון הסכומים שבתוספת כפי שהשתנו לפי סעיף זה.
 

סייג לשיעור 
תשלום לשופט 

ולדיין עמית 
 עמית

(, 2)התשס"ח )
 התשע"ד(

א, 13הסכום המשתלם לשופט עמית או לדיין עמית, כאמור בסעיף  ג.13
בצירוף הקצבה המשתלמת לו לפי החלטה זו, לא יעלה על המשכורת 

מגבלת גובה  -הקובעת של אותו שופט עמית או דיין עמית )להלן 
 -השכר( ואולם 

                                                           
 -תחילת סעיף קטן )ב( ביום תחילת תיקון התשע"ח להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית  431

23.6.2018. 
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י שופט עמית או דיין עמית מגבלת גובה השכר לא תחול לגב (1)  
והוא זכאי לקצבה מאוצר המדינה לפי  70אשר גילו עולה על 

 החלטה זו;
 

 70אך לא עולה על  67שופט עמית או דיין עמית שגילו עולה על   (2)  
ואשר זכאי לקצבה מאוצר המדינה לפי החלטה זו, הסכום 

א בצירוף הקצבה המשתלמת לו 13המשתלם לו כאמור בסעיף 
 ממשכורתו הקובעת. 120%החלטה זו, לא יעלה על  לפי

 
משכורת 

וקצבה 
לשאיריו של 
נושא משרה 

שיפוטית 
)התשע"א, 

 התשע"ח(

לשאיריו של נושא משרה שיפוטית שנפטר תשולם משכורת  )א( .14
החודש שבו נפטר ומשכורת ששה חדשים נוספים, ואם הנפטר 

שיא בית היה שופט בית המשפט העליון, רב ראשי לישראל, נ
הדין השרעי לערעורים או נשיא בית הדין הדתי הדרוזי 

עשר חדשים נוספים; ומכאן -משכורת שנים - 432לערעורים
ואילך תשולם להם קצבה בשיעור שהיתה משתלמת לנפטר 

 אילו פרש לקצבה ביום פטירתו.
 

אם היו בין השאירים אלמנה או ילדים לא תפחת הקצבה  )ב(  
 משכורת הקובעת.מה 30%-המשתלמת להם מ

 
אלמנת נושא משרה שיפוטית הזכאית למשכורת לפי סעיף קטן  )ג(  

)א( לא תחוייב בתשלום בעד החזקת טלפון ומתן שירותים לו 
 1,000וכל יתר התשלומים בקשר אליו, למעט שיחות מעל 

לארץ באמצעות טלפונאי -פעולות מונה לחודש ושיחות עם חוץ
 . 23האמורה לא יחול סעיף  '', ובמשך תקופת הזכאות18''
 

מענק ליורשי 
נושא משרה 

שיפוטית 
שאינם זכאים 

 לקצבה
 

פי דין של נושא משרה שיפוטית אשר היה זכאי לקצבה -ליורשיו על .15
אילו פרש מכהונתו ביום פטירתו ואשר לא השאיר אחריו שאירים 

ממשכורתו החדשית  11%הזכאים לקצבה, ישולם מענק בסכום של 
ששולמה לו כפול במספר חדשי כהונתו מיום ו' באייר  האחרונה
 (.1948במאי  15התש''ח )

 
קצבה לשאירי 

נושא משרה 
שיפוטית 

 לשעבר
 

לשאיריו של נושא משרה שיפוטית לשעבר תשולם מיום פטירתו של  .16
נושא המשרה לשעבר הקצבה שהיתה משתלמת לו, ולענין זה לא 

ושא המשרה השיפוטית תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת נ
 .21או  17לשעבר עקב הוראות סעיפים 

 
קצבה 

לשאיריו של 
השופט עדי 

אזר ז"ל 
 ((3)התשס"ח )

על אף האמור בהגדרה "המשכורת הקובעת", לעניין חישוב הקצבה  433א.16
לשאיריו של השופט עדי אזר ז"ל, המשכורת הקובעת היא סכום 

צירוף כל התוספות השכר המשולב כהגדרתו בהחלטת המשכורת, וב
ג להחלטת המשכורת, לפי הדרגה הגבוהה 4-ב ו4א, 4, 4על פי סעיפים 

 של כהונתו בפועל ערב מותו.
 

הפחתת 
קצבאות בשל 
 הכנסה אחרת

שיש לו הכנסה  16או  14)ב(, 3זכאי לקצבה לפי סעיפים  )א( .17
-ממשכורת או מקצבה המשתלמת לו מאוצר המדינה שלא על

 35קופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף פי החלטה זו או מ
 1970-לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש''ל

קופה ציבורית(, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי  -)להלן 
 החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

 
                                                           

, נוספו "נשיא בית הדין השרעי לערעורים או ראש בית הדין 1.1.2011בתיקון התשע"א, שתחילתו ביום  432
 זי לערעורים".הדתי הדרו

 (.20.7.2004א ביום ב' באב התשס"ד )16תחילתו של סעיף  433
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לענין סעיף קטן )א( לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או  )ב(  
פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח -שאירים המשתלמות לזכאי על

 .1968-משולב[, התשכ''ח
 

על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תפחת קצבתו של נושא משרה  )ג(  
משני שלישים,  -שנה  60שיפוטית לשעבר משליש, ואם מלאו לו 

מהקצבה שהיתה מגיעה לו אילולא היתה לו הכנסה ממשכורת 
 מקופה ציבורית. מאוצר המדינה או

 
הוראות סעיף זה לענין הפחתה בשל הכנסה ממשכורת מאוצר  )ד(  

המדינה או מקופה ציבורית לא יחולו על זכאי לקיצבה שהגיע 
 .65לגיל 

 
חלוקת 

 קצבאות
 )התשנ"ו(

לא היו השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק ביניהם  .18
  -ימו, הרי אם בדרך שיסכימו הזכאים ביניהם; לא הסכ

 
תיטול האלמנה מחצית הקצבה  -השאיר הנפטר אלמנה וילדים  (1)  

 והילדים חולקים את היתרה בשווה;
 

 כל הזכאים חולקים בשווה. -לא השאיר הנפטר אלמנה  (2)  
 

-השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה לבן 434(3)  
בחלקים כפי שיקבע הממונה הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג, 

  -על הגמלאות, ואולם 
 

מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש ממנה  )א(   
ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי פסק דין או על 
פי הסכם בכתב, או אם נוכח הממונה על הגמלאות כי 
נתקבל תקבול שיכול להיות תחליף לתשלום מזונות, 

כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד  רואים את האשה
 שחלקה בקיצבה לא יעלה על סך המזונות;

 
מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד ממנה  )ב(   

פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה ממנו פרידה של 
 קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי לקיצבה;

 
 אם התגורר -לענין פיסקת משנה זו ''פרידה של קבע'     

נושא המשרה השיפוטית עם אשה אחרת לפחות שלוש 
שנים או שהתגורר עם אשה אחרת שנה אחת ונולד להם 

 ילד משותף.
 

                                                           
 (.1996.1.4( ביום י"ג בניסן התשנ"ו )3)18תחילתו של סעיף  434

 (.1.3.2017נדל נ' הממונה על גמלאות השופטים )ניתן ביום  3783/16לעניין פסקה זו ר' ע"א 
 .2014-כון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"דר' חוק לחלוקת חיס 2/2015לגבי הסכמים שנחתמו לאחר 
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נושא משרה שיפוטית שהתגרש מאשתו וחוייב בתשלום  )א( .19 קצבה לגרושה
דין או על פי הסכם בכתב ונפטר, יהא דין -מזונותיה על פי פסק

צבה שלא תעלה על סך גרושתו כדין אלמנה ותהא זכאית לק
המזונות שהיה חייב בהם ערב פטירתו, ובלבד שאם היו 
שאירים אחרים לא תעלה קצבתה על סכום שיחסו לכלל 
הקצבה המשתלמת לכל השאירים כיחס דמי מזונותיה 
שקיבלה ערב פטירת נושא המשרה השיפוטית למשכורתו 
 הקובעת או לסך המזונות שהנפטר היה חייב בהם ערב פטירתו,

 הכל לפי הסכום הקטן יותר.
 

נקבעה קצבתה של הגרושה על פי סך המזונות שהנפטר היה  )ב(  
חייב בהם ערב פטירתו וחל שינוי במשכורת הקובעת, תוגדל 
קצבתה בשיעור יחסי שהוא כיחס המשכורת הקובעת שלפיה 

 נקבעו דמי המזונות שקיבלה למשכורת הקובעת כפי ששונתה.
 

הפסקת 
קצבאות 

נה לאלמ
 שנישאה שנית

אלמנה הזכאית לקצבה שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה  )א( .20
השניים מהיות בבחינת שאירה, אולם ישולם לה מענק בשיעור 

 .36הקצבה שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כפול 
 

בחישוב המענק לא תובא בחשבון הפחתה מקצבה על פי  )ב( 
 .17הוראות סעיף 

 
הזוג תוך חמש שנים -פקעו הנישואין השניים בשל מות בןהו )ג(  

מהיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים 
שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה 
להיחשב שאירה לענין החלטה זו; אולם אם כבר שולם לה 
המענק לפי סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום 

יה שווה לסכום המענק שקיבלה ובלבד שלא יופחת שיופחת יה
 שיעור הקצבה בשום חודש ביותר משליש הקצבה המשתלמת.

 
נושא משרה שיפוטית לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה  )א( .21 היוון

אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את 
ל פי הקצבה כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה ע

 .17הוראות סעיף 
 

הבקשה להיוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של נושא  )ב(  
 המשרה השיפוטית.

 
נושא משרה שיפוטית לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב  )ג(  

לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות הקצבתו  17הוראות סעיף 
יום לאוצר  30את האחוז שהוון, כולו או מקצתו, ישלם תוך 

 המדינה את הסכום שלא ניתן לנכותו.
 

נושא משרה שיפוטית לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ונפטר תוך  )ד(  
 שש שנים ממועד ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון.

 
קצבה ופיצויי 

 פיטורים
 )התשמ"ט(

 נושא משרה שיפוטית לשעבר שנתקיימו בו שלושה אלה: )א( א.21
 

 ;60אחר שהגיע לגיל יצא לקצבה ל (1)  
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תקופת כהונתו כנושא משרה שיפוטית, לרבות תקופת  (2)   
)ב( 9שירותו בפועל במשרה ציבורית כאמור בסעיף 

שקדמה לתקופת כהונתו כנושא משרה שיפוטית, היתה 
 שנים לפחות; 35
 

 70%)ב( בשיעור 3הוא זכאי לקצבה לפי סעיף  (3)   
 מהמשכורת הקובעת;

 
י לפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, יהיה זכא   

, על תקופת הכהונה והשירות כאמור העולות 1963435-התשכ''ג
 שנים. 35על 

 
 נושא משרה שיפוטית שנפטר ושנתקיימו בו שלושה אלה: )ב(  

 
 ;60נפטר לאחר שהגיע לגיל  (1)   

 
תקופת כהונתו כנושא משרה שיפוטית, לרבות תקופת  (2)   

)ב( 9שירותו בפועל במשרה ציבורית כאמור בסעיף 
שקדמה לתקופת כהונתו כנושא משרה שיפוטית, היתה 

 שנים לפחות; 35
 

אילו פרש לקצבה ביום פטירתו הוא היה זכאי לקצבה  (3)   
 מהמשכורת הקובעת; 70%)ב( בשיעור 3לפי סעיף 

 
צויי יהיו שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פי   

, בשל תקופת הכהונה העודפת על 1963-פיטורים, התשכ''ג
 שנים. 35תקופת הכהונה והשירות כאמור העולות על 

 
)ב( שנתמנה לנושא משרה 9נושא משרה ציבורית כאמור בסעיף  )ג(  

( ולא 1989באפריל  1שיפוטית לפני יום כ''ה באדר ב' התשמ''ט )
שירות המדינה א לחוק 17בחר בזכויות לגמלה לפי סעיף 

, יראו לגביו כאילו 1970-)גמלאות( ]נוסח משולב[, התש''ל
 35( וסיפה, במקום ''2)ב( )-( וסיפה ו2בסעיפים קטנים )א( )

 שנים''. 30שנים'' נאמר ''
 

פרסומי 
 הממשלה

נושא משרה שיפוטית לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי  .22
אשר היה זכאי להם לקבל חינם לפי הזמנתו פרסומי הממשלה 

 בהיותו נושא משרה שיפוטית.
 

 שירותי טלפון
)התשע"א, 

 התשע"ח(

נושא משרה שיפוטית לשעבר, אלמנת שופט בית המשפט  )א( .23
העליון, אלמנת רב ראשי לישראל, אלמנת נשיא בית הדין 
השרעי לערעורים או אלמנת נשיא בית הדין הדתי הדרוזי 

שפט העליון לשעבר, אלמנת לערעורים, אלמנת שופט בית המ
רב ראשי לישראל לשעבר, אלמנת נשיא בית הדין השרעי 
לערעורים לשעבר ואלמנת נשיא בית הדין הדתי הדרוזי 
לערעורים לשעבר זכאים לטלפון בדירתם, והוא יותקן על 

 436חשבון אוצר המדינה.
 

                                                           
 .136ס"ח התשכ"ג, עמ'  435
ההוראה לגבי אלמנת נשיא בית הדין השרעי לערעורים ואלמנת ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים  436

 .1.1.2011נוספה בתיקון התשע"א שתחילתו ביום 
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מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן )א( לא יחוייב בתשלום בעד  )ב(  
ת טלפון, מתן שירותים לו, וכל יתר התשלומים בקשר החזק

פעולות מונה לחודש ושיחות עם  1,000אליו, למעט שיחות מעל 
 ''.18לארץ באמצעות טלפונאי ''-חוץ

 
אלמנת נושא משרה שיפוטית ואלמנת נושא משרה שיפוטית  )ג(  

לשעבר, יהיו זכאיות להנחה בתשלום בעד החזקת טלפון, בעד 
 50%פעולות מונה לחודש בשיעור  1,000לו ובעד  מתן שירותים

 מהאגרה הקבועה.
 

שירותים 
 רפואים

 )התשע"ב(

לנושא משרה שיפוטית לשעבר ולבני משפחתו וכן לשאירי נושא  )א( .24
משרה שיפוטית ולשאירי נושא משרה שיפוטית לשעבר הזכאים 
לקצבה לפי החלטה זו יינתנו שירות רפואי ואישפוז באותם 

ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת נושא  תנאים
 המשרה השיפוטית.

 
מהמס המוטל בשל שירות רפואי ואשפוז לזכאי לפי סעיף  75% 437)ב(  

 קטן )א(, יהיה על חשבון אוצר המדינה.
 

החזר הוצאות 
נסיעה 

מיוחדות 
)התשנ"ד, 
התשע"א, 
 התשע"ח(

 

ל לשעבר, נשיא בית נשיא בית המשפט העליון לשעבר רב ראשי לישרא .25
הדין השרעי לערעורים לשעבר ונשיא בית הדין הדתי הדרוזי 

 438שקלים חדשים 7,118לערעורים לשעבר זכאים לתשלום בסך 
לכיסוי הוצאות לנסיעות מיוחדות; הסכום האמור יהיה צמוד למדד 
המחירים לצרכן ויתואם כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר 

 439המשתלמת לעובדי המדינה.
 

שירותי 
 מזכירות

, התשמ"ד)
התשנ"ג, 

התשע"א, 
 התשע"ח(

שופט בית המשפט העליון לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה  )א( .26
מהמשכורת הקובעת, ורב ראשי לישראל  70%בשיעור של 

לשעבר, נשיא בית הדין השרעי לערעורים לשעבר או נשיא בית 
שנים, זכאי הדין הדתי הדרוזי לערעורים לשעבר, שכיהנו עשר 

לשירותי מזכירות לכתיבת זכרונותיהם ולניהול התכתבות 
 440אישית בעלת אופי אישי וציבורי.

 
מי שזכאי לשירותי מזכירות לפי סעיף קטן )א(, ישכור שירותי  )ב(  

מזכירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי הוצאותיו לפי קבלות 
לכל  441שקלים חדשים 26,570שהגיש, בסכום שלא יעלה על 

נת כספים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ש
ויתואם כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת 

 לעובדי המדינה.
 

טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על  )ג(  
 הכנסה.

 

                                                           
 .20121.1.)ב(, שהתווסף בתיקון התשע"ב, ביום 24תחילתו של סעיף  437
( 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 438

 (.2006)מדד אפריל 
תחולת הסעיף לגבי נשיא בית הדין השרעי לערעורים לשעבר וראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים  439

 .1.1.2011לשעבר נוספה בתיקון התשע"א, שתחילתו ביום 
חולת הסעיף לגבי נשיא בית הדין השרעי לערעורים לשעבר וראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים ת 440

 .1.1.2011לשעבר נוספה בתיקון התשע"א, שתחילתו ביום 
( 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 441

 (.2006)מדד אפריל 
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דין מנהל בתי 
המשפט ומנהל 

בתי הדין 
 )התשס"ח(

פי -נהל בתי המשפט שנתמנה עללענין החלטה זו דינו של מ )א( 27.442
, כדין שופט בית 1953-לחוק השופטים, התשי''ג 14סעיף 

-המשפט העליון ודינו של מנהל בתי הדין הרבניים שנתמנה על
 , כדין הרבני הגדול.1955-לחוק הדיינים, התשט''ו 13פי סעיף 

 
לעניין החלטה זו, על מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים  )ב(  

-לחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג 16פי סעיף שנתמנה על 
 10, ועל מנהל בתי הדין השרעיים שנתמנה על פי סעיף 1962

, יחולו הוראות הסעיפים 1961-לחוק הקאדים, התשכ"א
 האמורים בהתאמה. 

 
שלילת 

תשלומים 
מנושא משרה 

שיפוטית 
לשעבר 

שהורשע 
)התשס"ז, 
 ((2התשס"ט)

לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, נושא משרה שיפוטית  )א( 443 א.27
בתקופת כהונתו או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או 
לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא 

, 26-ו 25, 23, 22ישולמו לו התשלומים וההטבות לפי סעיפים 
מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם ניתן פסק דין חלוט 

וחלט בו שאין עם העבירה קלון, שביטל את ההרשעה או שה
יהיה נושא המשרה השיפוטית לשעבר זכאי לתשלומים 
ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט 

לרבות קביעה  -לגבי התקופה שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 
של בית המשפט שנושא המשרה השיפוטית לשעבר ביצע את 

 העבירה בלא הרשעה.
 

מקום שנשללו התשלומים וההטבות מנושא משרה שיפוטית  )ב(  
לשעבר לפי סעיף קטן )א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור 

 באותו סעיף קטן, גם משאיריו, לפי העניין.
 

 1נושא משרה שיפוטית לשעבר שלפני יום י''א בטבת התשל''ז ) )א( .28 הוראות מעבר
של עשר שנים, יחולו  ( היוון חלק מקצבתו לתקופה1977בינואר 

 עליו הוראות אלה:
 

יראו כאילו ההיוון היה לתקופה של שמונה שנים בלבד  (1)   
או עד ליום שהגיע נושא המשרה השיפוטית לשעבר לגיל 

 , לפי המאוחר;65
מתום שש שנים ממועד ההיוון, או מיום שהגיע נושא  (2)   

 , לפי המאוחר, לא65המשרה השיפוטית לשעבר לגיל 
יעלה הסכום שבו תופחת הקצבה עקב ההיוון על הסכום 

 שבו הופחתה בחודש האחרון לפי כן.
 

על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תעלה תקופת ההיוון, שסעיף  )ב(  
 זה חל עליו, על עשר שנים.

 
 
 
 
 

                                                           
ח שהוסיף את סעיף קטן )ב( יחול על משכורת ותשלומים אחרים המשתלמים למנהל בתי תיקון התשס" 442

 .ואילך 15.10.2007הדין הדתיים הדרוזיים ולמנהל בתי הדין השרעיים, בעד יום 
תיקון התשס"ז פורסם  -א יחול על נושא משרה שיפוטית לשעבר שהורשע ביום התחילה ואילך 27סעיף  443

א יחול גם על נושא משרה שיפוטית 27: במקור קבע תיקון התשס"ז כי סעיף . ]הערה22.8.2007ביום 
(, אך 2לשעבר שהורשע לפני תחילתו של הסעיף, מיום התחילה ואילך; הוראה זו שונתה בתיקון התשס"ט )

 נקבע כי לא ישולם תשלום שנשלל לפי ההחלטה המקורית[.
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 בטלות: .29 ביטול
 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שופטים  (1)  
 ;1969444-התש''ל ושאיריהם(,

 
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )דיינים  (2)  

 ;1969445-ושאיריהם(, התש''ל
 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )קאדים  (3)  
 ;1969446-ושאיריהם(, התש''ל

 
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )קאדים  (4)  

 .1971447-מד'הב ושאיריהם(, התשל''ה
 

 )התשס"ח 
(, 4)-( ו2)

 התשע"ד(

 תוספת  
 448א(13)סעיף 

 
תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה     

 )לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(
 

שכר שופט עמית    
בבית משפט 

 מחוזי

סכום הבסיס(,  –שקלים חדשים )להלן  308
בתוספת קבועה של דמי הכנה וכתיבה 

 בסיסמסכום ה 10%בשיעור של 
 

בתיקים בעלי מורכבות משפטית מיוחדת 
מסכום  15%תשולם תוספת בשיעור של 

 הבסיס באישור מנהל בתי המשפט
 

שכר שופט עמית    
בבית משפט 

שלום ושכר דיין 
עמית בבית דין 

 רבני אזורי

סכום הבסיס(,  –שקלים חדשים )להלן  308
 10%בתוספת דמי הכנה וכתיבה בשיעור של 

תשולם באישור מנהל בתי מסכום הבסיס ש
המשפט או מנהל בתי הדין הרבניים, לפי 

 העניין
 

שכר שופט עמית    
בבית הדין 

 האזורי לעבודה

סכום הבסיס(,  –שקלים חדשים )להלן  308
 10%בתוספת דמי הכנה וכתיבה בשיעור של 

מסכום הבסיס שתשולם באישור מנהל בתי 
 המשפט

 
 

  
 ץשלמה לורינ ז' בתמוז התשמ''א

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1981ביולי  9)

                                                           
 .428ק"ת התש"ל, עמ'  444
 .433ק"ת התש"ל, עמ'  445
 .438התש"ל, עמ'  ק"ת 446
 .2477ק"ת התשל"ה, עמ'  447
 .1733 התשפ"ב, עמ'ק"ת  - 2202.1.1הסכומים מעודכנים ליום  448

י"פ  -; העדכונים הקודמים 1197ק"ת התשס"ח, עמ'  - 6.8.2008הסכומים המקוריים פורסמו ביום 
; 725תשע"ג, עמ' ; ה692; התשע"ב, עמ' 678; התשע"א, עמ' 887; ק"ת התש"ע, עמ' 4232התשס"ט, עמ' 
; התשע"ו, 816; התשע"ה, עמ' 1557ק"ת התשע"ד, עמ'  -; החלפת התוספת 1026ועמ'  69התשע"ד, עמ' 

; התשפ"א, עמ' 452התש"ף, עמ' ; 1919; התשע"ט, עמ' 895; התשע"ח, עמ' 733; התשע"ז, עמ' 706עמ' 
1422. 
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 גימלאות מנהל בתי הדין השרעיים ומנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
 
 

 1961-חוק הקאדים, התשכ"א
 

סדרי 
מינהל 
ומינוי 

 מנהל

משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים והתשלומים האחרים  )ד( .10
די בדרגה ובתפקיד לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל קא שישולמו

והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת  שייקבעו בהחלטת הכנסת,
 הכספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

 
מנהל בתי הדין השרעיים, דינו לעניין חוק גימלאות לנושאי  449)ה(  

, כדינו של קאדי בדרגה 1969-השלטון, התשכ"ט משרה ברשויות
 ף קטן )ד(.ובתפקיד שנקבעו לפי סעי

 
 

 1962-תשכ"גהחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, 
 
 

סדרי 
 מינהל 

משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים והתשלומים  )ב( .16
מד'הב -שישולמו לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל קאדי האחרים

שייקבעו בהחלטת הכנסת, והיא רשאית  בדרגה ובתפקיד
החלטות לפי סעיף קטן זה להסמיך לכך את ועדת הכספים; 

 יפורסמו ברשומות.
 

מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים, דינו לענין חוק גימלאות  450)ג(  
, כדינו של 1969-משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט לנושאי

 מד'הב בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(.-קאדי

                                                           
 .1198-להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א 11ר' סעיף  449
 .1981-להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א 11ר' סעיף  450



- 188 - 

 

 מבקר המדינה ושאיריו
 
 

 יות השלטון החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשו
 1981451-)מבקר המדינה ושאיריו(, התשמ''א

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1969

 
 

קצבת מבקר 
המדינה 
 452ושאיריו

מבקר המדינה לשעבר, שאירי מבקר המדינה ושאירי מבקר  )א( .1
שעבר זכאים לגימלה לפי החלטת גמלאות לנושאי המדינה ל

; 1981453-משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ''א
כיהן המבקר שלוש תקופות כהונה או יותר יהא זכאי לכיסוי 

 הוצאותיו לנסיעה לפי חשבון שהגיש.
 

מבקר המדינה לשעבר הזכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה רשאי  )ב(  )התשמ"ה(
שולם לו הסכום אשר חבר הכנסת זכאי לו לכיסוי לבחור שי

הוצאות נסיעה והחזר דמי הרישוי ודמי הביטוח, בתוספת 
 חמישים אחוזים.

 
טובת הנאה לפי סעיף קטן )ב( תהא פטורה מכל מס המוטל על  )ג(  

 הכנסה.
 

החלטת ועדת הכספים של הכנסת בדבר גמלאות למבקר המדינה  .2 ביטול
 בטלה. - 454(1969באוגוסט  29ו באלול התשכ''ט )ולשאיריו מיום ט''

 
 
 
 

 שלמה לורינץ ז' בתמוז התשמ''א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1981ביולי  9)

   
   
   

 

                                                           
 .1830; התשמ"ה, עמ' 1434ק"ת התשמ"א, עמ'  451
בן פורת נ' הממונה על גמלאות שרים והממונה על גמלאות שופטים )לא פורסם( נקבע  6871/98בענמ"ש  452

המשכורת  -ום הקצבאות כי לגבי מבקר המדינה שכיהן גם כשופט, תהא "המשכורת הקובעת" לתא
 הגבוהה מבין המשכורות, דהיינו המשכורת של שופט.

 .1435ק"ת התשמ"א, עמ'  453
 .32ק"ת התש"ל, עמ'  454
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 ושאיריהם ומשנהובנק ישראל  נגיד
 
 

)נגיד בנק ישראל ושאיריו(, החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
 1981455-התשמ''א

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1קף הסמכות לפי סעיף בתו
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1969

 
קצבת נגיד 
 בנק ישראל

נגיד בנק ישראל לשעבר, שאירי נגיד בנק ישראל ושאירי נגיד בנק  .1
ישראל לשעבר זכאים לגימלה לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה 

; כיהן הנגיד 1981456-שלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ''אברשויות ב
שלוש תקופות כהונה או יותר יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה לפי 

 חשבון שיגיש.
 

החלטת ועדת הכספים בדבר גמלאות לנגיד בנק ישראל ולשאיריו היום  .2 ביטול
 בטלה. - 457(1969באוגוסט  29ט''ו באלול התשכ''ט )

 
 

 שלמה לורינץ מ''אז' בתמוז התש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1981ביולי  9)

 
 
 
 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )משנה לנגיד בנק ישראל 
 1982458-ושאיריו(, התשמ''ג

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ''ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 הכנסת לאמור:, מחליטה ועדת הכספים של 1969

 
קיצבת משנה 

לנגיד בנק 
ישראל 

 ושאיריו

משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, שאירי משנה לנגיד בנק ישראל ושאירי  .1
משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, זכאים לגמלה לפי החלטת גמלאות 

 -לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי כנסת ושאיריהם(, התש''ל
 ר., כאילו היה המשנה סגן ש1969459

 
 (.1981ביולי  1תחילתה של החלטה זו מיום כ''ט בסיון התשמ''א ) .2 תחילה

 
 

 שלמה לורינץ י' בחשון התשמ"ג
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1982באוקטובר  27)

 

                                                           
 .1434ק"ת התשמ"א, עמ'  455
 .1435ק"ת התשמ"א, עמ'  456
 .32ק"ת התש"ל, עמ'  457
 . 225ק"ת התשמ"ג, עמ'  458
 .32ק"ת התש"ל, עמ'  459
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 ראשי רשויות מקומיות וסגניהם
 
 

 1977460-חוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, התשל"ז
 
 

  -בחוק זה  .1 הגדרות
 
 עיריה או מועצה מקומית; -רשות מקומית" "
 
 ראש רשות מקומית, לרבות סגניו בשכר. -ראש רשות" "
 

גמלאות 
ותשלומים 

 אחרים

יו ישולמו, מקופת הרשות המקומית, גמלאות רראש רשות ולשאיל .2
ותשלומים אחרים נוספים כפי שייקבע בהחלטות הכנסת, והיא רשאית 

; תחילתה של ההחלטה הראשונה לפי 461ועדה מועדותיהלהסמיך לכך 
 סעיף זה היא מיום תחילת חוק זה.

 
נסיה פ

 צוברת
)תיקונים 

 ( 4-ו 2מס' 
 

ו גמלאות מקופת הרשות המקומית מ, לא ישול2על אף האמור בסעיף  א.2
בנובמבר  9לראש רשות שהחל בכהונתו לאחר יום כ' בחשון תשנ"ט )

( ולשאיריו, וזכויותיו לגמלה יבוטחו בקופת היום הקובע -( )להלן 1998
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

; הוראה זו תחול גם על ראש רשות, שכיהן בתפקידו לפני 2005-התשס"ה
לתקופת כהונה נוספת לאחר אותו יום, לאחר תקופה  חרהיום הקובע ונב

לגבי תקופת הכהונה הנוספת כלשהי שבה לא כיהן כראש רשות, וזאת 
 האמורה ואילך.

 
ובות ט

הנאה 
חרות, א

היוון 
רציפות ו

 זכויות

 -מותר לקבוע כי  2החלטה לפי סעיף ב .3
 

ות אלראש רשות או לשאיריו, כפי שייקבעו, יינתנו, בנוסף לגמל (1) 
ולתשלומים האחרים המשתלמים לאחר תקופת הכהונה, גם טובת 

 ;הנאה או שירות שייקבעו
 

הזכות לגמלאות, לתשלומים אחרים, לטובת הנאה או לשירות  (2) 
ושיעוריהם ייקבעו בהתחשב בתפקיד שמילא ראש הרשות, בתקופת 

 שירותו, או בכל גורם אחר שייקבע;
 

ראש רשות רשאי, בתנאים שייקבעו, להוון אותו חלק מהגמלאות  (3)  
 המגיעות לו, כפי שייקבע;

 
 )תיקון 

 ( 3מס' 
לתקופת הכהונה  לצורך קביעת הזכות לגמלה ושיעורה, מותר לצרף (4) 

כהונה קודמות, כולן או מקצתן, כראש רשות,  תהאחרונה תקופו
וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר במדינה או 
באחד ממוסדותיה או מפעליה, בתאגיד מרכז החינוך העצמאי, 

רים שייקבעו, והכל בתנאים ברשות מקומית או במוסדות ציבור אח
 שייקבעו;

 
 

                                                           
 3; תיקון מס' 92התשנ"ט, עמ'  - 2; תיקון מס' 147התשמ"א, עמ'  - 1' ; תיקון מס77ס"ח התשל"ז, עמ'  460

 .914התשס"ה, עמ'  - 4; תיקון מס' 54התשס"א, עמ'  -
הסמיכה הכנסת את ועדת הפנים ואיכות הסביבה לקבוע גמלאות לראשי רשויות  27.2.1985ביום  461

י"פ  -כהונתה של הכנסת העשירית הוסמכה ועדת העבודה לתקופת  10.11.1981-מקומיות ושאיריהם. )ב
 (.274התשמ"ב, עמ' 
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מלה מקבל כמשכורת גמגמלה המשתלמת ינוכו סכומים שהזכאי ל (5)  
לחוק שירות  35או כגמלה מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 

 ;1970-המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל
 

הגמלה המשתלמת לשאירים שאינם סמוכים על שולחן אחד,  (6)  
 שתיקבע; תחולק בדרך

 
תקופה שבעדה לא קיבל סגן ראש רשות משכורת משום שויתר  (7)  

שייקבעו, לצרף כל חלק ממנה שקדם ליום  עליה, מותר, בתנאים
פרסום התוצאות של הבחירות הראשונות לאותה רשות מקומית 

יום פרסום תוצאות הבחירות  -לאחר פרסומו של חוק זה )להלן 
 (.4אמור בפסקה )הראשונות(, לתקופת הכהונה כ

 
רסום פ

 החלטות
 

 יפורסמו ברשומות. 2חלטות לפי סעיף ה .4

אש רשות יקבל את הגמלה מהרשות המקומית שבה כיהן לאחרונה, ר .5 חזר גמלהה
והיא תהיה זכאית להחזר חלק מכספי הגמלה מרשויות או גופים אחרים 

פיהם, (, או מחלי4)3שתקופת כהונה בהם הובאה בחשבון כאמור בסעיף 
 בשיעורים יחסיים לתקופת הכהונה בכל רשות וגוף.

 
לילת זכות ש
 גמלהל

 )תיקון 
 ( 1מס' 

הורשע ראש רשות בעבירה פלילית וקבע בית המשפט, לבקשת  )א( א.5
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו שהוגשה לפני מתן גזר הדין, שיש 
עם העבירה קלון, רשאי בית המשפט להחליט שראש הרשות לא 

תות או לתקופה שיקבע ייהיה זכאי לגמלה, כולה או מקצתה, לצמ
בית המשפט, ורשאי הוא לחייב את ראש הרשות להחזיר לרשות 

 המקומית גמלה שקיבל ממנה, כולה או מקצתה.
 

נשללה גמלה של ראש רשות כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי בית  ב()  
, כולה המשפט ששלל את הגמלה להורות שהגמלה שנשללה תשולם

רנסתם, כפי שיורה בית פאו מקצתה, למי שראש הרשות חייב ב
 המשפט.

 
נפטר ראש הרשות בתקופת שלילת גמלתו כאמור בסעיף קטן )א(,  ג()  

יהיו שאיריו זכאים לקבל גמלה בשיעור שראש הרשות היה זכאי 
לה אילולא השלילה, זולת אם קבע בית המשפט ששלל את הגמלה, 

 המקומית, שהחלטת השלילה תעמוד בתקפה. על פי בקשת הרשות
 

 ררעוע
 )תיקון 

 ( 1מס' 
 

הרואה עצמו מקופח בהחלטה בדבר זכותו לגמלה ושיעורה או  )א( ב.5
לתשלומים אחרים ושיעוריהם לפי חוק זה, למעט החלטה לפי סעיף 

 א, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי.5
 

ות את המועד להגשת ערעור לפי שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנ ב()  
 דין בו.הסעיף זה ואת סדרי 
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 1977462-החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, התשל"ז
 
 

לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(,  2בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 לאמור: 463, מחליטה ועדת העבודה של הכנסת1977-תשל"ז

 
 

 א: הוראות כלליותפרק 
 

 הגדרות
 )התשע"ד(

 -בהחלטה זו  .1
 

)התשנ"ט 
(1)) 

 

 לרבות סגניו בשכר; -ראש רשות מקומית" או "ראש רשות" " 
 

 אדם שכיהן כראש רשות מקומית, וחדל לכהן; -"ראש רשות לשעבר"   
 

קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים ולמעט מענק  -"גמלה"   
 הסתגלות;

 
שכר יסוד, תוספת  -מענק לראש רשות לשעבר או לזכאים מכוחו  "המשכורת האחרונה", לענין תשלום  

לצו המועצות המקומיות  115לפקודת העיריות, לפי סעיף  129יוקר ותוספת משפחה שנקבעו לפי סעיף 
לצו  33ף או לפי סעי 1953 -לצו המועצות המקומיות )ב(, תשי"ג 115, לפי סעיף 1950-)א(, תשי"א

סעיפי קביעת המשכורת(, לפי הענין,  -)להלן  1958-זוריות(, תשי"חא המועצות המקומיות )מועצות
 ;464ששולמו לאותו ראש רשות ערב חדלו לכהן

 
השכר  -זכאי ביום פלוני  "המשכורת הקובעת", לענין חישוב גמלאות של  

 ותוספת היוקר שנקבעו לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
, המגיעים לראש רשות שדרגת 1975-הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה

 משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לאותו זכאי ערב חדלו לכהן;
 

 )התשל"ט(
 

חוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(,  -"חוק תשי"ט"  
 ;1959-תשי"ט

 
רשות חוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש  -התשל"ז"  ""חוק  

 ;1977-וסגניו, התשל"ז
 

 א לחוק תשל"ז;2כמשמעותה בסעיף  -""פנסיה צוברת"   
 

 פעמי;-תשלום חד -"מענק"   
 

 סכום המשתלם מדי חודש למעט פנסיה צוברת; -"קצבה"   
 

 -"שאיר"   
 

 זוגו של הנפטר;-בן (1)  
 

                                                           
; התשמ"ג, 708; התשמ"ב, עמ' 2304, 229; התש"ם, עמ' 1565; התשל"ט, עמ' 1663ק"ת התשל"ז, עמ'  462

; התשנ"ד, עמ' 124; התש"ן, עמ' 565; התשמ"ט, עמ' 995; התשמ"ה, עמ' 1318; התשמ"ד, עמ' 1088עמ' 
)פרסום ותחילה ביום  27; התשע"ד, עמ' 392; התשס"ג, עמ' 1012, 761; התשנ"ט, עמ' 830, 316

 .1380((; התשע"ז, עמ' 2)תיקון להחלטת התשנ"ט ) 878; התשע"ז, עמ' 70(; התשע"ד, עמ' 16.9.2013
הסמיכה הכנסת את ועדת הפנים ואיכות הסביבה לקבוע גמלאות לראשי רשויות  27.2.1985ביום  463

י"פ  -הוסמכה ועדת העבודה לתקופת כהונתה של הכנסת העשירית  10.11.1981-מקומיות ושאיריהם. )ב
 (.274התשמ"ב, עמ' 

 הגדרה זו נמחקה בתיקון התשע"ד, המחיקה תחול על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 464

 גדרותה
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נפטר ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו של ה (2)  
שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה 
או אם הם בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח 

, ולא מלאו להם עשרים ואחת שנה, או 1986-משולב[, התשמ"ו
או שכלי אינם  יאף שמלאו להם עשרים שנה אך עקב ליקוי גופנ

 ה כדי מחייתם;מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנס
 

הוריו של נפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר  (3)  
 (;2)-( ו1בני משפחה כאמור בפסקאות )

 
קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו אם לא השאיר גם  (4)  

 (;3הורים כאמור בפסקה )
 

)התשנ"ט 
(1)) 

ראש רשות ששולמה ל 40%תוספת שכר בגובה של  -תוספת שכר" " 
 1מקומית ולראש רשות לשעבר, החל ביום י"ח בתשרי תשנ"ז )

 (, לרבות העדכונים;1996באוקטובר 
 

תקופה של שנה רצופה מהיום שבו חדל אדם לכהן  -"תקופת הזכאות"   
 כראש רשות מקומית.

 
חישוב 

תקופות 
 החלטה

)התשנ"ט 
(2 ,)

  התשע"ד(

 -לענין החלטה זו  )א( .2
 

ימים תיחשב כחודש ואילו  15ופת זמן העולה על כל תק (1)  
 ובא בחשבון;תתקופה קטנה מזו לא 

 
 180בחישוב שנות כהונה כראש רשות יראו עודף העולה על  (2)   

 יום כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.
 

(, 2)התשנ"ט )
התשע"ד, 
 התשע"ז(

 

גיל ארבעים וחמש, תשולם לו קצבה כאמור בסעיף ראש רשות לשעבר שחדל לכהן לפני שהגיע ל 465 )ב( 
 בעים וחמש.רזה, החל מהיום שבו הגיע לגיל א

חישוב גיל 
 )התשע"ד(

יום כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא  180בחישוב שנת גיל לענין החלטה זו יראו עודף העולה על  466 .3
 בחשבון.

 
חישוב 

המשכורת 
הקובעת 

במשכורת 
חלקית 

)התשמ"ד, 
 שע"ד(הת

ב משכורתו הקובעת של סגן ראש רשות בשכר לשעבר שקיבל ובחיש .4
משכורת חלקית בכל תקופת כהונתו או בחלק ממנה, יחולו הוראות 

 מיוחדות אלה:
 

קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה  (1) 
 לא נשתנה כל תקופת כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום 

כורת הקובעת המגיעה באותו יום לסגן ראש רשות המש -פלוני 
בשכר שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לסגן ראש 

 הרשות בשכר ערב חדלו לכהן, כפול בשיעור האמור;
 

                                                           
( נקבע כי הסעיף 2(. בתיקון התשע"ז שתיקן את תיקון התשנ"ט)2)ב( התווסף בתיקון התשנ"ט)2סעיף  465

 (. 1.11.1998אש רשות לשעבר או סגנו שחדל לכהן החל ביום י"ב בחשוון התשנ"ט )יחול על ר
 )ב( בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון.2סעיף 

 בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 3סעיף  466
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קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה  (2)  
 -ת ביום פלוני ענשתנה מתקופה לתקופה, תהא משכורתו הקוב

( כפול בממוצע המשוקלל של 1המגיע כאמור בפסקה )הסכום 
שיעורי משכורתו בתקופות שונות של כהונתו; הוראה זו תחול גם 
לגבי התקופות שבהן קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת 

 מלאה;
 

חדשים,  210עלתה תקופת כהונתו של סגן ראש הרשות בשכר על  (3)  
-י שיעורי המשכורת ב( לפ2לפי פסקה ) ליחושב הממוצע המשוקל

 החדשים הנוחים לו ביותר. 210
 
 

 פרק ב': גמלאות ושיעורן
 

קצבה לראש 
רשות 

לשעבר 
 תשנ"ט)ה

(1)) 

אש רשות לשעבר שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וחמש, תשולם ר .5
לו כל ימי חייו, החל מהיום שבו חדל לכהן, קצבה בסכום שהוא שישית 

כפול במספר חדשי כהונתו ברשות וז מהמשכורת הקובעת חהא
 המקומית, ובלבד שנתקיימה אחת מאלה:

 
 כיהן כראש רשות ארבע שנים לפחות; (1) 

 
כיהן כראש רשות תקופה קצרה מארבע שנים, אך לפני שנבחר  (2)  

 כראש רשות כיהן כחבר הכנסת ונתקיימו בו שני אלה:
 

לפני היבחרו משנה  רהוא חדל לכהן כחבר הכנסת לא יות א()   
 לכהונת ראש רשות;

 
תקופת כהונתו כחבר הכנסת בצירוף תקופת כהונתו כראש  ב()   

 רשות, מגיעה לתקופה של ארבע שנים לפחות.
 ]בטל[. .6 )התשמ"ט(

 
 ]בטל[. .7 )התשמ"ט(

 
 ]בטל[. .8 )התשמ"ט(

 
חישוב 

תקופת 
כהונה לענין 

הזכות 
לקצבה 
 ושיעורה

 )התשל"ט,
)התשמ"ה, 

 "ד(התשע

קביעת זכות הקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, לענין החלטה זו, ב .9
 -יבואו במנין 

 
כל תקופת כהונתו כראש רשות, למעט תקופה כאמור שבה כיהן  (1) 

 7גם כחבר הכנסת ולמעט תקופה שבעדה שולם לו מענק לפי סעיף 
להחלטה זו, שלא הוחזר כאמור  13"ט או לפי סעיף ילחוק תש

 להחלטה זו; 14לחוק תשי"ט או בסעיף  8יף בסע
 

 ( לחוק התשל"ז;7)3תקופה כאמור בסעיף  (2)  
 

 

 1984חלה

5 



- 195 - 

 

כל הזמנים שבהם כיהן בשכר, לפני כהונתו כראש רשות וברצוף  (3)  )התשמ"ג(
לה כיושב ראש מועצת איגוד ערים, כיושב ראש או כסגן יושב 

יושב ראש של ועד מקומי או של ועד קהילה, או כנשיא או כ שרא
ועד של אגודה שיתופית שהוקמה על פי פקודת האגודות 
השיתופיות, ושמילאו, לדעת שר הפנים, תפקידי עיריה או מועצה 
מקומית בתחומה של הרשות המקומית לפני הקמתה, ובלבד שלא 

ורים; שירת יטקיבל בתום כהונתו האמורה כל מענק או פיצויי פ
ות באופן חלקי, תבוא ראש רשות לשעבר באחת מהמשרות האמור

במנין התקופה שבה שירת כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה 
 של המשרה;

 
התקופה שבין הצעת מועמדותו שעל פיה נבחר כראש רשות ובין  (4)  

חדשיים לאחר כינוסה של המועצה של אותה רשות מקומית, אם 
יות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, וחל עליו חוק הרש

, ותוך שנה שקדמה לבחירות פרש עקב זאת משירות 1964-תשכ"ד
 המדינה;

 
כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת שאינה מזכה אותו לקצבה כחבר  (5)  

 הכנסת, אם נתקיימו בו כל אלה:
 

היבחרו כראש  חדל לכהן כחבר הכנסת לא יותר משנה לפני )א(   
 רשות;

 
המענק שקיבל העביר לקופת הרשות המקומית את סכום  )ב(   

עקב חדלו לכהן כחבר הכנסת, תוך שלושה חדשים מהיום 
 שבו חדל לכהן כראש רשות.

 
)התשנ"ד 

(2)) 
בשכר ובלבד שנתקיימו  כל תקופת כהונתו כראש מועצה דתית (6) 

 בראש הרשות לשעבר כל אלה:
 

הוא הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים, תוך  )א(   
ל לכהן כראש הרשות, על רצונו שלושה חודשים מעת שהח

שתקופת כהונתו כראש המועצה הדתית תבוא במנין לצורך 
קביעת זכותו לקצבה כראש הרשות ולצורך קביעת שיעורה 

 ;השל הקצבה האמור
 

הוא לא החל לקבל קצבה עבור תקופת כהונתו כראש  )ב(   
 המועצה הדתית;

 
 -ה הדתית אם קיבל מענק עקב חדלו לכהן כראש המועצ )ג(   

הוא הצהיר בהודעה האמורה בפסקת משנה )א( כי החליט 
להחזיר לקופת הרשות המקומית מענק זה והחזירו כאמור 

 .31בסעיף 
 

צירוף 
 תקופות

)התשנ"ט 
(1 ,)

 התשע"ד(

בקביעת הזכות לקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב  )א( .10
כראש  תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה

 רשות ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 
 )התשמ"ב(

שקדמה  שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה )א( (1)  
 חירתו כראש רשות; אובל
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)התשנ"ט 
(2)) 

בתוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות שירת  )ב(   
בשכר במשרה הציבורית או היה בחופשה ללא 
תשלום משירותו במשרה הציבורית, ושירותו 
במשרה הציבורית נסתיים לא מאוחר מחמש שנים 

 לאחר בחירתו;
 

אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לקצבה  (2)   
מית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב ומקופת רשות מק

 שיעורה של גימלה כזו;
 

)התשל"ט, 
התשמ"ב, 
 ((2התשנ"ט )

הפנים על  ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד (3)  
החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו 

 ;31עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 
 

(, אם הוא 4)9חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף  (4)   
 היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

 
ציבורית באופן חלקי, ייעשה שירת ראש רשות לשעבר במשרה  )ב(  )התשל"ט(

החישוב האמור בסעיף קטן )א( לגבי התקופה שבה שירת כאמור, 
 באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.

 
)התשל"ט, 

 התשס"ג(
שירות ברשות מקומית, כעובד  -לענין סעיף זה, "משרה ציבורית"  )ג( 

או כחייל או  ההרשות המקומית, או שירות במדינה כעובד המדינ
, או כל משרה אחרת 467ירות בתאגיד מרכז החינוך העצמאיש

 המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.
 

גדלת ה
קצבה בשל 

תקופת 
עבודה 
במוסד 
 ציבורי

בד ראש הרשות לשעבר, בטרם נבחר לכהונת ראש רשות, במשרה ע .11
לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח  86או  85, 83שאחד הסעיפים 

בודה, כולה או מקצתה, על עליה, ואותה תקופת , ח1970-משולב[, תש"ל
היתה מובאת בחשבון לענין זכויות לגמלאות אילו עבר ראש הרשות 
לשעבר לשירות המדינה במועד שבו היה לראש רשות, תוגדל הקצבה 
שאותו ראש הרשות לשעבר זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור 

צבה לפי החוק באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לק
בלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על ו האמור,

 פיהם.
 

סייג לשיעור 
 הקצבה

 

 70%צבה המשתלמת לראש רשות לשעבר לפי החלטה זו, לא תעלה על ק .12
 מהמשכורת הקובעת.

 
מענק לראש 

רשות הפורש 
ואינו זכאי 

 לקצבה
)התשמ"ה, 

 התשע"ד(
 

לטה זו, ישולם לו בשעה שיחדל לכהן, מענק בסכום של חינו זכאי לקצבה לפי האש רשות לשעבר שאר 13.468
מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כראש רשות, כפול במספר החדשים שכיהן כראש רשות, למעט  18%

 מספר החדשים שבהן כיהן גם כחבר הכנסת.

                                                           
נוך העצמאי" התווספו בתיקון התשס"ג, ותחילתן ביום תחילתו המילים "או שירות בתאגיד מרכז החי 467

 .2000-(, התשס"א3של חוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון מס' 
, 1999המשיב כיהן כראש מועצה עד יוני  -(: רקע 1.11.2016מ"י נ' רחמים מלול )פורסם ביום  1013/15ע"א 

, לאחר פרישתו. השופטת ברון: "הכלל הוא שדין חדש חל 2000ם בדצמבר לחוק פורס 3ואילו תיקון מס' 
מעתה ואילך, ובמקרה דנן הזכאות לקצבה מכוח החוק נוצרת בעת הפרישה, ועל כן ברירת המחדל היא 
ששינוי של התנאים המזכים בקצבה יחול רק על מי שזכאותו נוצרת לאחר הכניסה לתוקף של אותו שינוי; 

. חזקה זו באה לידי קובע הוא סיום הכהונה כראש רשות מקומית, שאז נוצרת הזכאותהמועד הדהיינו, 
ביטוי בפעילות החקיקתית כעניין שבשגרה, ולא למותר לציין בהקשר זה כי במקרים המתאימים ידע 
מחוקק המשנה לתקן את החלטת הגמלאות תוך התייחסות מפורשת לתחולה בזמן, כאשר היה בדעתו 

 דבר תחולה פרוספקטיבית."לסטות מהחזקה ב
 בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 13סעיף  468
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ראש רשות 
לשעבר שנבחר 

 שנית
)התשל"ט, 

 התשע"ד(

להחלטה זו ואחרי כן חזר  13וק תשי"ט או לפי סעיף חל 7ל מענק לפי סעיף אש רשות לשעבר שקיבר 14.469
יודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים  -ונבחר לראש רשות, הברירה בידו: רצה 

מעת שהחל לכהן שנית כראש הרשות, על החלטתו להחזיר את המענק, ובמקרה כזה יחזירנו כאמור 
קרה כזה לא תובא בחשבון תקופת הכהונה שבעדה קיבל במא יחזיר את המענק ול -; רצה 31בסעיף 

 (. 1)9מענק, בקביעת הזכות לקצבה של ראש הרשות לשעבר ושיעורה, כאמור בסעיף 
 

יתור על ו
גמלאות 

 ןלמע
 תגמולים

)התשנ"ט 
(2 ,)

 התשע"ד(
 

אש רשות רשאי, תוך שלושה חדשים מיום תחילת כהונתו, לוותר ר .15
ב על גמלה שהוא ושאיריו זכאים לה לפי החלטה זו, בתנאי שיורה בכת

בכתב לבטח את זכויותיו לגמלה בהסדר פנסיה צוברת כתמורה על 
 ויתורו. 

אש רשות ר
חזר ונבחר ש

 )התשע"ד(

עקב חדלו לכהן כראש רשות, והוא  אש רשות לשעבר הזכאי לקצבהר .16
 אות אלה:נבחר מחדש לכהונת ראש רשות, יחולו לגביו הור

 
כל  הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבה בעד תקופת כהונתו הקודמת (1) 

 עוד הוא מכהן כראש רשות;
 

היה ראש רשות לשעבר זכאי לקצבה גם בעת תקופת כהונתו  (2)  
הנוספת, תקופת כהונתו הקודמת תצורף לתקופת כהונתו החדשה 

 כראש רשות לצורך חישוב הקצבה;
 

ות חלק מקצבתו בעד כהונתו הקודמת, יראו, היון ראש הרש (3)  
שתגיע אחרי פרישתו מכהונתו החדשה, את  בחישוב הקצבה

משרתו בכהונה הקודמת כמשרה חלקית ששיעור חלקיותה כיחס 
שבין החלק הבלתי מהוון של הקצבה בעד הכהונה הקודמת לבין 
קצבה מלאה לפני ההיוון; הקצבה לפי האמור תשולם אחרי 

נה החדשה, רק במשך פרק הזמן שבו עולה הפרישה מהכהו
נה הקצבה על צירופן של התקופה שבה ווהתקופה שבעדה ה

הגיעה לראש הרשות קצבה מוקטנת עקב ההיוון לפני תחילתה של 
הכהונה החדשה והתקופה שבעדה שולמו תשלומים לפי סעיף 

)ג(; תם אותו פרק זמן, תשולם הקצבה כאילו לא הוון חלק 27
 שירות הקודם; מהקצבה בעד ה

 
 מהכהונה החדשה: הלענין חישוב הקצבה שתגיע לאחר הפריש (4)  

 
אם היתה דרגת המשכורת של ראש הרשות בזמן פרישתו  )א(   

האחרונה, גבוהה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו הראשונה 
 תחושב המשכורת הקובעת לפי דרגת משכורתו האחרונה; -
 

של ראש הרשות בזמן פרישתו אם היתה דרגת המשכורת  )ב(   
 -אשונה רהאחרונה נמוכה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו ה

תחושב המשכורת הקובעת לפי הממוצע המשוקלל של 
 דרגות משכורתו בתקופות כהונתו.

 
גמלה 

לשאיריו של 
 ראש רשות

 

שאיריו של ראש רשות שנפטר תשולם קצבה בשיעור שהיה משתלם ל .17
 טירתו.לנפטר אילו פרש ביום פ

                                                           
 בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 14סעיף  469
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מענק 
לשאיריו של 
ראש רשות 
 )התשמ"ט(

מהמשכורת  50%-הפחותה מ 17היו שאירים זכאים לקצבה לפי סעיף  .18
הקובעת, ישולם לשאירים גם מענק בשיעור של משכורת חודש אחד לכל 
שנת כהונה, ובלבד שהמענק כולו לא יפחת משלוש משכורות ולא יעלה 

 50%-לא פחותה מעשרה משכורות; היתה הקצבה -על שתים
מהמענק  5%מהמשכורת הקובעת, ישולם לשאירים מענק כאמור בניכוי 

 מהמשכורת הקובעת. 50%בעד כל אחוז שבו עלתה הקצבה האמורה על 
 

ענק לשאירי מ
אש רשות ר
אינם זכאים ש
קצבה ל

שמ"ט, ת)ה
 התשע"ד(

טירתו, ישולם מענק בסכום לשאיריו של ראש רשות אשר לא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פ )א( 19.470
 , אילו פרש ביום פטירתו.13שראש הרשות לשעבר היה זכאי לו לפי סעיף 

 עשרה משכורות.-מענק לפי סעיף זה לא יפחת מסכום שתים )ב(  שמ"ט(ת)ה
 

 (, 1)התשנ"ט )
 ((2התשנ"ט )

לו פרש ביום , שאיריו של ראש רשות שלא היה זכאי לקצבה אי19עד  17על אף האמור בסעיפים  )ג( 
, ואילו פרש ביום הבחירות הבאות 5פטירתו מחמת שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 

לאותה רשות מקומית, היו מתקיימים בו התנאים האמורים, יהיו זכאים לקצבה כאמור בסעיף 
, מתוך שיעור הקצבה שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות; 22

 .18יריו של ראש רשות כאמור לא יחולו הוראות סעיף על שא
 

 ((1)התשנ"ט )
 

שאיריו של ראש רשות כאמור בסעיף קטן )ג( רשאים, בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של  )ד( 
ראש רשות, לוותר, בכתב, על קצבה כאמור בסעיף קטן )ג(; ויתרו כאמור, יחולו עליהם הוראות 

 סעיף קטן )ב(.
 

י נבענק למ
שפחת ראש מ

ות שנפטר רש
אינם זכאים ש
 קצבהל

שמ"ט, ת)ה
 התשע"ד(

 

ליורשיו על פי דין של ראש רשות, אשר היה זכאי לקצבה אילו פרש מכהונתו ביום פטירתו ואשר  )א( 20.471
 )א(.19לא השאיר אחריו שאירים הזכאים לקצבה, ישולם מענק כאמור בסעיף 

 
 

 כורות.שעשרה מ-כום שתיםמענק לפי סעיף זה לא יעלה על ס )ב( 

 ]בטל[ .21 שמ"ט(ת)ה
 

צבה ק
לשאירי 

אש רשות ר
 שעברל
 

שאיריו של ראש רשות לשעבר תשולם מיום פטירתו הקצבה שהיתה ל .22
משתלמת לו, ולענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת 

 .25-ו 24ראש הרשות לשעבר עקב הוראות סעיפים 

לוקת ח
 קצבאות

 

ו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק הקצבה א היל .23
 יחולו הוראות אלה: ביניהם בדרך שיסכימו עליה, ואם לא הסכימו

 
הזוג מחצית הקצבה -יטול בן -זוג וילדים -השאיר הנפטר בן (1)  

 והילדים חולקים את היתרה בשווה;
 

 ה.כל הזכאים חולקים בשוו -זוג -לא השאיר הנפטר בן (2)  
 

קטנת ה
ת וקצבא

 זכאים ל
כנסה הבשל 

אחרת 
 472)התשע"ז(

מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה כעובד ממשכורת המשתלמת לו  )א( .24
מקופת הרשות המקומית שבה כיהן ערב פרישתו, יופחת כל סכום 
שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על 

יעלה על שליש  המשכורת הקובעת, ובלבד שהסכום המופחת לא
 ה מקבל לולא הוראות סעיף קטן זה.הימהקצבה שהזכאי 

 
 , לא יחולו הוראות סעיף קטן )א(.65משהגיע הזכאי לגיל  )ב(  

 

                                                           
 בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 19סעיף  470
 בוטל בתיקון התשע"ד, הביטול חל על מי שחדל לכהן לאחר תחילת התיקון. 20סעיף  471
 .1.8.2017-תחילתו של תיקון התשע"ז בעניין הקטנת קצבאות ב 472
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הקטנת 
קצבאות 

לזכאים בשל 
קצבה 

 )התשע"ז(

מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת לו מאוצר המדינה,  .25
ה כקופה ציבורית לענין סעיף מקופת רשות מקומית או מקופה שנקבע

 - 1970-ינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, תש"לד( לחוק שירות המ4)א()32
למעט קצבאות המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 

יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף  - 1968-תשכ"ח
שת בסיס מהמשכורת הגבוהה ביותר המשמ 70%הקצבה האמורה על 

 לחישוב אחת הקצבאות. 
 

ייג ס
להקטנת 

 תוקצבא

זוג זכאי, שאין -לא תופחת קצבתו של בן 25-ו 24על אף האמור בסעיפים  .26
מהמשכורת  40%-עמו שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ

 הקובעת.
 

יצבה ק
 ומענק

)התשמ"ג, 
 ן("התש

 

 אלה: ראש רשות לשעבר שנתקיימו בו שלושה )א( א.26
 

 ;60חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל  (1)  

)התשנ"ד 
(2)) 

שנים לפחות או  30כיהן כראש רשות מקומית ברציפות  (2)  
שתקופת כהונתו כראש רשות מקומית, בצירוף תקופת 
שירות קודמת במשרה ציבורית בשכר כמשמעותה בסעיף 

)ג(, או בצירוף תקופת שירות המקנה לו זכות לקצבה 10
 לפחות; שנים 30-מסתכמת ב 25לפי סעיף אחרת 

 
 ;12עור המרבי שנקבע בסעיף יהוא זכאי לקצבה בש (3)   

 
היה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת על י   

 30התקופה המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי או העודפת על 
הן (, הכל לפי התקופה הארוכה שביני2השנים האמורות בפסקה )

 תקופת השירות העודפת(. -)להלן 
 

נ"ד ש)הת
(1)) 

 

סעיף קטן )א( יהיה בשיעור של משכורת חודש אחד,  יהמענק לפ )ב( 
כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת; 

 בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.
 

נ"ד ש)הת
(1)) 

 

שנים, לאחר שכיהן  60ל חדל ראש רשות לכהן לפני שהגיע לגי )ג( 
קופת שירות קודמת תשנים לפחות, ללא צירוף  30כראש רשות 

במשרה ציבורית, יהיה זכאי, בנוסף לקיצבה, למענק בשיעור של 
משכורת חודש אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה שכיהן 

 שנים; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי. 30מעל 
 

)התשנ"ט 
(2)) 

על על פי פהוראות סעיף זה לא יחולו על ראש רשות לשעבר ש )ד( 
 . 15הוראות סעיף 

 
 יווןה
 

ראש רשות לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים  )א( .27
מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאילו 
היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיפים 

 .25-ו 24
 

ראש הרשות  הבקשה להיוון תוגש תוך שנתיים מיום שנעשה )ב(  
 לשעבר זכאי לקצבה.
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 24ראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיפים  )ג(  
לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז  25או 

שהיוון, כולו או מקצתו, ישולם לקופת הרשות המקומית, לא 
האחרון לחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום  יאוחר מהיום

 ן לנכותו. תשלא ני
 

 יווןהיטול ב
)התשל"ט, 

 התשמ"ג(
 

רשאי, תוך  27ף יראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור בסע .28
שלושים חודש ממועד ההיוון, לחזור בו מההיוון, ובלבד שיחזיר בתשלום 

ו מקצבתו עקב ההיוון; אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכ
לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור שקבע החשב הכללי, ממועד 

 -ההיוון ועד למועד ההחזרה, על 
 

 ההיוון; ים שנוכו מהקצבה עקבמסכום ההיוון פחות הסכו (1)  
 

 מחצית הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון.  (2)  
 

פסקת ה
קצבאות 
לאלמנה 

ה אשניש
 שנית 

אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים מהיות  )א( .29
בבחינת שאירה, אולם ישולם לה מענק כשיעור הקצבה שהיתה 

 .36ול פזכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כ
 

בחישוב המענק לפי סעיף קטן )א( לא יובאו בחשבון ניכויים  )ב( 
 .25או  24מקצבה על פי הוראות סעיפים 

 
הזוג תוך חמש שנים -הופקעו הנישואים השניים בשל מות בן ()ג  

ליכים שהחלו המהיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא בשל 
בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב 
שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף 

יהיה שווה  זה יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת
לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום 

 המשתלמת. חודש ביותר משליש מהקצבה
 

 לענין סעיף זה, דין אלמן כדין אלמנה. )ד(  
 
 

 : תשלומים והטבות אחרים לראש רשות לשעבר1פרק ב'
 

מענק 
הסתגלות 
 )התשע"ד(

א.29
473 

של למעלה משנה, זכאי  ראש רשות לשעבר שכיהן תקופה רצופה )א(
פעמי בשיעור המשכורת הקובעת לכל שנת -למענק הסתגלות חד

כהונה החל מהשנה השנייה לכהונתו, בין שהוא זכאי לקצבה ובין 
שהוא זכאי לפנסיה צוברת, ובלבד שסכום המענק לא יעלה על 

 מענק הסתגלות(. -שלוש פעמים המשכורת הקובעת )בהחלטה זו 
 

                                                           
( 1.2.2014א התווסף בתיקון התשע"ד והוא יחול על מי שחדל לכהן ביום א' באדר א' התשע"ד )29סעיף  473

 ואילך.
שע"ד: ראש רשות מקומית לשעבר או סגנו שכיהנו תקופת כהונה )ג( לתיקון הת14הוראת מעבר בסעיף 

( עד יום א' באדר א' 27.10.2008מלאה אחת לפחות בשכר וחדלו לכהן מיום כ"ח בתשרי התשס"ט )
פעמי בשיעור המשכורת הקובעת לכל תקופת כהונה -(, יהיו זכאים למענק הסתגלות חד1.2.2014התשע"ד )

נק לא יעלה על שלוש פעמים המשכורת הקובעת; בסעיף קטן זה, מלאה כאמור, ובלבד שסכום המע
כהונה רצופה בשכר של ארבע שנים ומאה שמונים ימים לפחות, או כהונה רצופה  -"תקופת כהונה מלאה" 

בשכר של ראש רשות לתקופה קצרה יותר שהן בחירתו והן סיום כהונתו היו בשל בחירות כלליות, 
, או חוק המועצות האזוריות )מועד 1965-יות )בחירות(, התשכ"הכמשמעותן בחוק הרשויות המקומ

 , לפי העניין.1994-בחירות כלליות(, התשנ"ד
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(, בעד חלק של שנת כהונה ישולם 2)א()2בסעיף  על אף האמור )ב(  
 מענק בשיעור יחסי.

 
 אלה לא יהיו זכאים למענק הסתגלות: )ג(  

 
 ;70ראש רשות לשעבר שחדל לכהן לאחר שהגיע לגיל  (1)   

 
ראש רשות לשעבר שנבחר מחדש לכהונה של ראש רשות  (2)   

דל מקומית, בתוך תקופה של שלושה חודשים מהיום שבו ח
 לאחרונה לכהן כראש רשות, כל עוד הוא מכהן כראש רשות;

 
ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה ושקצבתו, בין על פי החלטה  (3)   

, 25זו בלבד ובין בצירוף קצבה אחרת כמשמעותה בסעיף 
 או יותר מהמשכורת הקובעת; 70%-מגיעה ל

 
רה ראש רשות לשעבר שכהונתו הופסקה לאחר שהורשע בעבי (4)   

פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן 
שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחל לכהן כראש רשות, 

 ובית משפט קבע שיש עם העבירה קלון.
 

קיבל ראש רשות לשעבר מענק הסתגלות, והתקיים לגביו  (1) )ד(  
עילת ההשבה(, יחזיר  -( )בפסקה זו 2האמור בסעיף קטן )ג()

ק, על פי בחירתו, בתשלום אחד שישולם בתוך את המענ
חודשיים מהיום בו התקיימה עילת ההשבה או בתשלומים 
חודשיים שווים אשר ינוכו משכרו החל מהמועד ששב ונבחר 

 לראש רשות מקומית, שמספרם לא יעלה על תשעה.
 

לא היה זכאי ראש רשות לשעבר למענק הסתגלות בשל כהונה  (2)   
כהונה נוספת(, תובא  -( )בפסקה זו 2)ג() כאמור בסעיף קטן

בחשבון גם תקופת הכהונה שקדמה לכהונה הנוספת לצורך 
חישוב מענק ההסתגלות שהוא זכאי לו עם סיום כהונתו 
הנוספת, ובלבד שאם חדל לכהן בכהונה הנוספת לאחר שהגיע 

 לא יקבל כל מענק הסתגלות. - 70לגיל 
 

רשות לשעבר שהיה זכאי למענק  על אף האמור בסעיף זה, ראש )ה(  
הסתגלות יותר מפעם אחת, לא יקבל בכל חייו מענק הסתגלות 

 בסכום העולה על שש פעמים המשכורת הקובעת.
 

שירותי 
טלפון 

 )התשע"ד(

ב.29
474 

ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה, למעט סגן ראש רשות  (1) )א(
ן לשעבר, זכאי לתשלום הוצאותיו בגין אחזקה ושימוש בטלפו

שקלים חדשים  300נייד, בסכום של -טלפון-נייח וברדיו
 לחודש במשך תקופת הזכאות.

 
ראש רשות לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת, למעט סגן ראש  (2)   

רשות לשעבר, שכיהן כראש רשות ארבע שנים רצופות לפחות, 
זכאי לתשלום הוצאותיו בגין אחזקה ושימוש בטלפון נייח 

שקלים חדשים לחודש  300סכום של נייד, ב-טלפון-וברדיו
 במשך תקופת הזכאות.

 

                                                           
)א( לתיקון התשע"ד: ראש רשות מקומית 14ב התווסף בתיקון התשע"ד. הוראת מעבר בסעיף 29סעיף  474

מיות )גמלאות לראש לשעבר או סגנו בשכר שקיבל תשלום בעד שיחות טלפון על פי החלטת הרשויות המקו
, יהיה זכאי, החל מיום התחילה, לתשלום בעד שירותי טלפון 1982-רשות וסגניו( )שיחות טלפון(, התשמ"ב

 ב, ללא הגבלת הזמן לתקופת הזכאות הקבועה באותו סעיף.29כאמור בהוראות סעיף 
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סגן ראש רשות לשעבר, הזכאי לקצבה או לפנסיה צוברת,  (3)   
שכיהן כסגן ראש רשות שלוש שנים רצופות לפחות, זכאי 

-לתשלום הוצאותיו בגין אחזקה ושימוש בטלפון נייח וברדיו
 שקלים חדשים לחודש במשך 200נייד, בסכום של -טלפון

 תקופת הזכאות.
 

בינואר של כל שנה  1-הסכומים הנקובים בסעיף קטן )א( יעודכנו ב )ב(  
 1יום העדכון(, החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד ) -)בפסקה זו 

(, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש שקדם ליום 2014בינואר 
העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם 

שקל החדש הקרוב; המנהל הכללי של משרד הפנים ויעוגלו ל
בסעיף קטן זה, "המדד"  יפרסם את הסכומים המעודכנים כאמור;

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  -
 לסטטיסטיקה.

 
קיבל ראש רשות לשעבר, ערב חדלו לכהן, משכורת חלקית, יהיה  )ג(  

באופן יחסי  זכאי לתשלום הוצאות טלפון לפי סעיף קטן )א(,
הממוצע  -לחלקיות משרתו; לעניין זה, "חלקיות משרה" 

 המשוקלל של חלקיות משרתו בתקופות שונות של כהונתו.
 

התשלום לפי סעיף זה יבוצע מדי חודש בעד החודש שחלף או  )ד(  
פעמי עם סיום הכהונה, לפי החלטת מועצת הרשות -בתשלום חד

 המקומית.
 

עיתון או 
אינטרנט 

 "ד()התשע

ג. 29
475 

ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה או לפנסיה צוברת לפי החלטה זו, 
שכיהן כראש רשות ארבע שנים רצופות לפחות, זכאי לקבל מהרשות 
המקומית ועל חשבונה מנוי חודשי לעיתון יומי אחד המודפס בישראל או 

 מנוי לתשתית וספק אינטרנט, על פי בחירתו במשך תקופת הזכאות.
 

ס גילום המ
 )התשע"ד(

המס המוטל על התשלומים וההטבות שלהן זכאי ראש רשות לשעבר לפי  ד.29
 ג יהיה על חשבון הרשות המקומית. 29-ב ו29סעיפים 

 
סייג לעניין 

כפל 
תשלומים 

והטבות 
 )התשע"ד(

ג לא יחולו על ראש רשות לשעבר אשר 29-ב ו29הוראות סעיפים  )א( ה.29
אוצר המדינה או מרשות זכאי לתשלומים והטבות דומים מ

 מקומית אחרת, למשך תקופת זכאותו כאמור.
 

לא יאוחר מחודש לאחר תום כהונתו, וכתנאי לזכאותו לפי סעיפים  )ב( 
ג, יגיש ראש רשות לשעבר הזכאי להטבות כאמור לגזבר 29-ב ו29

הרשות המקומית הצהרה שלפיה לא מתקיימות בו הוראות סעיף 
 זה.

 

                                                           
ש רשות מקומית )ב( לתיקון התשע"ד: רא14ג התווסף בתיקון התשע"ד. הוראת מעבר בסעיף 29סעיף  475

לשעבר או סגנו בשכר שקיבל תשלום בעד השתתפות ברכישת עיתון, יהיה זכאי לתשלום כאמור בהוראות 
 ג, במשך שנה מיום התחילה.29סעיף 



- 203 - 

 

סייג 
לתשלומים 

טבות וה
 במקרה 

של עבירה 
פלילית 

 )התשע"ד(

ו.29
476 

הורשע ראש רשות לשעבר בעבירה פלילית בתקופת כהונתו או לאחריה, 
וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש 
עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות האמורים 

יתן פסק דין חלוט ג מיום קביעת בית המשפט; נ29-ב ו29בסעיפים 
שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה ראש 
הרשות לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום 
שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום לתקופה שמשכה 
כמשך תקופת הזכאות שלגביה לא קיבל הטבות כאמור; לעניין זה, 

לרבות קביעה של בית המשפט שראש רשות לשעבר ביצע את  -"הורשע" 
 העבירה בלא הרשעה.

 
    

 )התשל"ט(
 

 בטל[ -]פרק ג'  

 )התשל"ט(
 

 ]בטל[. .30

 )התשל"ט(
 

 רק ג': שונותפ 

חזרת ה
ו א קמענ

פיצויי 
 יטוריםפ

)התשנ"ד 
(2 ,)

 )התשע"ד((
 

יצויי פיטורים ראש רשות שהודיע על החלטתו להחזיר מענק או פ )א( .31
זירם בין בתשלום ח(, רשאי לה3)א()10( או 6)9לפי אחד הסעיפים 

אחד שישולם תוך חודשיים מהיום שהודיע על החלטתו האמורה, 
ובין בתשלומים חודשיים שישולמו מתחילת החודש שלאחר 
החודש שבו הודיע כאמור; כל אחד מהתשלומים, חוץ מהאחרון 

ישית ממשכורתו החודשית של שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמ
 ראש הרשות בעת התשלום.

 
חזרה של מענק או פיצויי פיטורים, לפי סעיף קטן )א(, בין אם הכל  )ב(  

בתשלום אחד ובין אם בתשלומים חודשיים, תיעשה בתוספת 
הפרשי הצמדה לשיעור העליה במשכורתו הקובעת של ראש רשות 

ל ראש הרשות, שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת הנוכחית ש
 שלום בפועל.התמיום קבלת המענק או פיצויי הפיטורים ועד ליום 

 
ישוב ח

תוספת 
 היוקר

 

וספת היוקר המשתלמת לזכאי לקצבה על פי החלטה זו תחושב בהתאם ת .32
 לכללים הנהוגים לגבי גמלאות לעובדי המדינה.

 חילהת
 

 (.1977אר בפברו 9חילתה של החלטה זו ביום כ"א בשבט תשל"ז )ת .33

וראות ה
 מעבר

 )התש"ם(
 

 -גם  ההחלטה זו תחול מיום תחילת )א( .34

גם על מי שנעשה זכאי לקצבה על פי חוק תשי"ט בתקופה  (1)   )התשל"ט(
( עד ליום כ' בשבט 1974בינואר  1שמיום ז' בטבת תשל"ד )

 תקופת הביניים(; -( )להלן 1977בפברואר  8תשל"ז )
 

שות אשר חדל לכהן בתקופת הביניים ועל גם על ראש ר (2)   
שאיריו של ראש רשות שנפטר בתקופת הביניים, הכל כשלא 
היו זכאים לקצבה על פי חוק תשי"ט, ובלבד שתוך שלושה 
חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות החזירו לקופת 

 ת המקומית כל מענק שקיבלו.והרש
 

 -בסעיף קטן זה  (1) )ב(  )התש"ם(
 

                                                           
 ו התווסף בתיקון התשע"ד והוא יחול על מי שחדל לכהן לאחר יום תחילת התיקון.29סעיף  476
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הסכום המבוסס על שיעורי  -ום התשלומים החדשיים" סכ"    
כל התשלומים החדשיים ששולמו לשם שמירה על זכויותיו 
של ראש הרשות וזכויות שאיריו לגימלאות במקום עבודתו 

ס משכורתו ישבו עבד ערב היבחרו, כשהם מחושבים על בס
הקובעת של ראש הרשות אילו היה זכאי לקצבה ביום שבו 

 (.2תו כאמור בפסקה )הודיע על בחיר
 

ראש רשות שכיהן כראש רשות ביום תחילתה של החלטה זו,  (2)   
 10ועם היבחרו לכהונתו הוא ויתר על גימלאות, על פי סעיף 

לחוק תשי"ט, רשאי להודיע בכתב למנהל הכללי של משרד 
המנהל הכללי( כי הוא בוחר להחזיר לרשות  -להלן )הפנים 

 -ים החדשיים; בחר כאמור המקומית את סכום התשלומ
יראו את ראש הרשות כאילו לא ויתר על גימלאות, ובתנאי 

 שנתמלאו כל התנאים דלהלן:
 

ההודעה ניתנה לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו תשמ"א  )א(    
 (;1980בנובמבר  30)

 
ות המקומית את כל סכום שראש הרשות החזיר לר )ב(    

ם, תוך התשלומים החדשיים שהוא חייב בהחזרת
עשר חדשים מהיום שבו הודיע ראש הרשות על -שנים

 בחירתו כאמור;
 

ימים מהיום שבו הודיע על  90סכום שלא הוחזר תוך  )ג(    
 26%בחירתו כאמור, תיווסף עליו ריבית בשיעור של 

ב( ), ולענין פסקת משנה 91-לשנה, החל מהיום ה
יראו את הריבית כאמור כחלק מהסכום שראש 

 יב בהחזרתו;הרשות חי
 

ראש הרשות הוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי  )ד(    
כי הוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לגימלה כל שהיא 
ממקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו, בעד התקופה 

אש רשות, מלבד הגימלה שיקבל רשבה כיהן כ
 מהרשות המקומית על פי הוראות סעיף קטן זה.

 
רא "החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות החלטה זו ייקל .35 השם

 ".1977-וסגניו(, תשל"ז
 
 

 (1977באפריל  29"א באייר תשל"ז )י
 

 אלמוזלינו-שושנה ארבלי
 יושב ראש ועדת העבודה של הכנסת
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 החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )שיחות טלפון(, 
 1982477-התשמ"ב

 
 
לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(,  2סעיף תוקף הסמכות לפי ב

 , מחליטה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לאמור:1977-תשל"ז
 
 
שלום ת

 בעד 
יחות ש

 טלפון
 

 -בסעיף זה  א() .1
 
רשות מקומית שמספר תושביה הוא למעלה  -מית גדולה" ורשות מק"

 נפש. 50,000-מ
 

א סגן ראש רשות לשעבר, הזכאי לקצבה לפי ראש רשות לשעבר, להוצי ב()  
-החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, תשל"ז

החלטת הגמלאות(, יהיה זכאי לתשלום מקופת הרשות  -)להלן  1977
לפי מספר השיחות בפועל שניהל מביתו, אך לא , בעד שיחות טלפון

ן היה ראש פעימות מונה לחודש, ואם ערב חדלו לכה 400-יותר מ

 פעימות מונה לחדש. 800-לא יותר מ -רשות מקומית גדולה 
 

סגן ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטת הגמלאות, יהיה  )ג(  
ספר השיחות מזכאי לתשלום מקופת הרשות בעד שיחות טלפון, לפי 

פעימות מונה לחודש, ואם  200-בפועל שניהל מביתו, אך לא יותר מ
-לא יותר מ -יה סגן ראש רשות מקומית גדולה ערב חדלו לכהן ה

 פעימות מונה לחודש. 400
 

קיבל ראש רשות או סגן ראש רשות, ערב חדלו לכהן, משכורת חלקית,  )ד(  
ג( באופן יחסי )יהיה זכאי לתשלום לפי סעיפים קטנים )ב( או 

 לחלקיות משכורתו.
 

 (.1982בינואר  1חילתה של החלטה זו ביום ו' בטבת תשמ"ב )ת .2 תחילה
 
 
 
 מנחם פרוש (1982במרס  16"א באדר תשמ"ב )כ
 יושב ראש ועדת העבודה  

 והרווחה של הכנסת
 
 
 
 
: החלטה זו בוטלה בהחלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( ערהה

 . 2013478-)תיקון(, התשע"ד
לאחר יום תחילתה של הביטול יחול על ראש רשות מקומית ועל סגנו בשכר שחדלו לכהן 

החלטה זו. הוראת מעבר: ראש רשות מקומית לשעבר או סגנו בשכר שקיבל תשלום בעד 
שיחות טלפון על פי החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )שיחות 

, יהיה זכאי, החל מיום התחילה, לתשלום בעד שירותי טלפון 1982-טלפון(, התשמ"ב
ב להחלטה העיקרית, ללא הגבלת הזמן לתקופת הזכאות 29ף כאמור בהוראות סעי
 הקבועה באותו סעיף.

 

                                                           
 .844ק"ת התשמ"ב, עמ'  477
 .27ק"ת התשע"ד, עמ'  478
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 ראשי מועצות דתיות וסגניהם
 

 1971479-חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א
 

גימלאות של 
ראש מועצה 

 וסגניו

ל ראש מועצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות )גמלאות ע )א( .14
 , בשינויים אלה:1977-יו(, תשל"זלראש רשות וסגנ

 ייקרא כאילו נאמר בו כך: 1סעיף  (1)    
 

 -. בחוק זה 1"     
 

 דתית; מועצה -רשות" "     
 

לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר  -ראש רשות" "     
תפקידים, שקבע השר  הנמנים עם סוגים, או הממלאים

 ";בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
 

, במקום "מקופת הרשות המקומית" קרי "מקופת 2בסעיף  (2)    
 המועצה הדתית";

 
(, במקום הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר 4)3בסעיף  (3)    

לצרף", קרי "וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות 
או באחד ממוסדותיה או  ועבודה בשכר ברשות, במדינה

ות ציבור אחרים מפעליה, ברשות מקומית או במוסד
שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או 
כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, 
שלדעת השר מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני 

 הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";
 

 א יחול;ל( 7)3סעיף  (4)    
 

 קרי "מהרשות"; , במקום "מהרשות המקומית"5בסעיף  (5)    
 

 א)א(, במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";5בסעיף  (6)    
 

 א)ג(, במקום "הרשות המקומית" קרי "הרשות";5בסעיף  (7)    
 

ג)א(, במקום "רשות מקומית" ו"הרשות 5בסעיף  (8)    
 המקומית" קרי "רשות" ו"הרשות";

 
ו"הרשות  קום "לרשות המקומית"מג)ב(, ב5בסעיף  (9)    

 המקומית" פעמיים, קרי "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;
 

ג)ג(, במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי 5בסעיף  (10)    
 "הרשות" פעמיים;

 
 לא יחול; 8סעיף  (11)    

 
 יהיו בידי השר. 9סמכויות שר הפנים שלפי סעיף  (12)    

 

                                                           
 .648; התשס"ח, עמ' 517; התשס"ג, עמ' 148; התשמ"א, עמ' 104; התשל"ח, עמ' 130ס"ח התשל"א, עמ'  479
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 דתית וסגניו(,  החלטת שירותי הדת היהודיים )גמלאות לראש מועצה
 1981480-התשמ"א

 
-לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א 14תוקף הסמכויות לפי סעיף ב

לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(,  2החוק(, וסעיף  -)להלן  1971
 , מחליטה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לאמור:1977-התשל"ז

 
 ליותפרק א': הוראות כל

 
  -בהחלטה זו  .1 הגדרות

 
אדם המכהן כראש מועצה דתית או כסגנו בשכר,  -ראש רשות" "  

ובלבד שהסגן נמנה עם סוגים או ממלא תפקיד שקבע שר הדתות 
 לחוק; 14בצו, כאמור בהגדרה "ראש רשות" שבסעיף 

 
אדם שכיהן כראש מועצה דתית או כסגנו  -ראש רשות לשעבר" "  

לכהן, ובלבד שהסגן נמנה עם סוגים או ממלא תפקיד  בשכר, וחדל
 14שקבע שר הדתות בצו כאמור בהגדרת "ראש רשות" שבסעיף 

 לחוק;
 

 קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים; -גמלה" "  
 

לענין תשלום מענק לראש רשות לשעבר או  -המשכורת האחרונה" "  
משפחה שנקבעו על  תוספתשכר יסוד, תוספת יוקר ו -לזכאים מכוחו 

 פי החוק, וששולמו לאותו ראש רשות ערב חדלו לכהן;
 

 -לענין חישוב גמלאות של זכאי ביום פלוני  -המשכורת הקובעת" "  
שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה שנקבעו על פי החוק, 
המגיעים באותו יום לראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת 

 ו לכהן;לי ערב חדשהיתה לאותו זכא
 

 פעמי;-תשלום חד -מענק" "  
 

 סכום המשתלם מדי חודש; -קצבה" "  
 

 -שאיר" "  
 

 בן זוגו של הנפטר; (1)  
 

ץ, ונכדו של הנפטר מילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאו (2)  
שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה, 

שרים שנה אך עקב ליקוי גופני או שכלי או אף שמלאו להם ע
אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי 

 מחייתם;
 

הוריו של נפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא  (3)  
 (;2)-( ו1בפסקאות ) רהשאיר בני משפחה כאמו

 

                                                           
 .1379; התשע"ז, עמ' 815; התשנ"ט, עמ' 1257; התש"ן, עמ' 924ק"ת התשמ"א, עמ'  480
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קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר גם  (4)  
 (;3כאמור בפסקה )הורים 

 
ששולמה לראש רשות  40%תוספת שכר בגובה של  -תוספת שכר" "  

(, 1997בינואר  1ולראש רשות לשעבר החל ביום כ"ב בטבת תשנ"ז )
 לרבות העדכונים.

 
  -לענין החלטה זו  .2 חישוב תקופות

 
ימים תיחשב כחודש ואילו תקופה  15כל תקופת זמן העולה על  (1)  

 לא תובא בחשבון;קטנה מזו 
 

יום  180בחישוב שנות כהונה כראש רשות, יראו עודף העולה על  (2)  
 כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.

 
יום  180ה זו, יראו עודף העולה על טחישוב שנת גיל לענין החלב .3 חישוב גיל

 כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.
 

חישוב 
המשכורת 

בעת הקו
במשכורת 

 חלקית

חישוב משכורתו הקובעת של ראש רשות לשעבר, שקיבל משכורת ב .4
חלקית בכל תקופת כהונתו או בחלק ממנה, יחולו הוראות מיוחדות 

 אלה:

רת חלקית ששיעור חלקיותה לא וקיבל ראש הרשות משכ (1)  
 -נשתנה כל תקופת כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני 

תוספת יוקר ותוספת משפחה שנקבעו על פי החוק שכר יסוד, 
המגיעים באותו יום לראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת 
המשכורת שהיתה לראש הרשות ערב חדלו לכהן, כפול בשיעור 

 האמור;
 

שות משכורת חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה רקיבל ראש ה (2)  
ום הסכ -מתקופה לתקופה, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני 

( כפול בממוצע המשוקלל של שיעורי 1המגיע כאמור בפסקה )
משכורתו בתקופות השונות של כהונתו; הוראה זו תחול גם 

 לגבי התקופות שבהן קיבל ראש הרשות משכורת מלאה;
 

חדשים, יחושב  210עלתה תקופת כהונתו של ראש הרשות על  (3)  
 210-ת ב( לפי שיעורי המשכור2הממוצע המשוקלל לפי פסקה )

 החדשים הנוחים לו ביותר.
 

 פרק ב': גמלאות ושיעורן
 

קצבה לראש 
 רשות לשעבר

ות לשעבר שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וחמש, שאש רר .5
תשולם לו כל ימי חייו החל מהיום שבו חדל לכהן, קצבה בסכום 
שהוא שישית האחוז מהמשכורת הקובעת כפול במספר חדשי כהונתו 

 הדתית, ובלבד שנתקיימה אחת מאלה:במועצה 
 

 כיהן כראש רשות ארבע שנים לפחות; (1)  
 

ופה קצרה מארבע שנים, אך לפני שנבחר קכיהן כראש רשות ת (2)  
 כראש רשות כיהן כחבר הכנסת ונתקיימו בו שני אלה:
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הוא חדל לכהן כחבר הכנסת לא יותר משנה לפני היבחרו  )א(   
 לכהונת ראש רשות;

 
כהונתו כראש  תקופת כהונתו כחבר הכנסת בצירוף תקופת )ב(   

 רשות, מגיעה לתקופה של ארבע שנים לפחות.
 

 )בוטל(. .6 
 

 )בוטל(. .7 
 

חישוב תקופת 
כהונה לענין 

הזכות לקצבה 
 ושיעורה

קביעת זכות הקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, לענין החלטה ב .8
 -זו, יבואו במנין 

תקופת כהונתו כראש רשות, למעט תקופה שבעדה שולם לו  כל (1)  
 ;14וחזר כאמור בסעיף השלא  13מענק לפי סעיף 

 
לקצבה  כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת שאינה מזכה אותו (2)  

 כחבר הכנסת, אם נתקיימו בו כל אלה:
 

חדל לכהן כחבר הכנסת לא יותר משנה לפני היבחרו לראש  )א(   
 רשות;

 
העביר לקופת המועצה הדתית את סכום המענק שקיבל  ()ב   

שים מהיום דעקב חדלו לכהן כחבר הכנסת, תוך שלושה ח
 שבו חדל לכהן כראש רשות.

 
צירוף כהונה 

 קודמת
בר ושיעורה, תחושב עקביעת הזכות לגמלה של ראש רשות לשב .9

כתקופת כהונה כראש רשות מחצית כל הזמנים שבהם כיהן בשכר, 
ונתו כראש רשות, כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או לפני כה

כיושב ראש של ועד דתי או מועצת שחיטה או אגודה עותומנית, 
ושמילאו לדעת שר הדתות תפקידי מועצה דתית בתחומה לפני 

יבל בתום כהונתו האמורה כל מענק או פיצויי ק הקמתה, ובלבד שלא
 פיטורים.

 
הזכות לגמלה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב בקביעת  )א( .10 צירוף תקופות

תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש 
 רשות ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 
 וך שנה שקדמהתשירותו במשרה הציבורית נסתיים  (1)   

 לבחירתו כראש רשות;
 

אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה  (2)   
עצה דתית, רשות מקומית או מאוצר המדינה או מקופת מו

 לצורך חישוב שיעורה של גמלה כזו;
 

ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הדתות,  (3)   
או תוך  תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן כראש רשות

שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות, לפי 
ענק או פיצויי המאוחר יותר, על החלטתו להחזיר כל מ

פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, 
 .30בסעיף  והחזירו כאמור
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שירת ראש רשות לשעבר במשרה ציבורית באופן חלקי, ייעשה  )ב(  
התקופה שבה שירת  יהחישוב האמור בסעיף קטן )א( לגב

 כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.
 

שירות במועצה דתית כעובד  -משרה ציבורית" לענין סעיף זה, " )ג(  
המועצה הדתית, שירות ברשות מקומית כעובד הרשות 
המקומית או שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל, או כל 

 .משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה
 

הגדלת קצבה 
בשל תקופת 

עבודה במוסד 
 ציבורי

ונת ראש רשות, במשרה בד ראש הרשות לשעבר, בטרם נבחר לכהע .11
לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח  86או  85, 83שאחד הסעיפים 

, חל עליה ואותה תקופת עבודה, כולה או 1970-משולב[, תש"ל
לאות אילו עבר ראש ממקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכויות לג

הרשות לשעבר לשירות המדינה במועד שבו היה לראש רשות, תוגדל 
אותו ראש הרשות לשעבר זכאי לה לפי החלטה זו באותו הקצבה ש

שיעור באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי 
החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים 

 .או על פיהם
 

סייג לשיעור 
 הקצבה

צבה המשתלמת לראש רשות לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על ק .12
 המשכורת הקובעת.מ 70%

 
מענק לראש 

רשות הפורש 
ואינו זכאי 

 לקצבה

שולם לו יאש רשות לשעבר שאינו זכאי לקצבה לפי החלטה זו, ר .13
מהמשכורת האחרונה  18%בשעה שיחדל לכהן מענק בסכום של 

 ששולמה לו כראש רשות כפול במספר החדשים שכיהן כראש רשות.
 

ראש רשות 
לשעבר שנבחר 

 שנית

ואחרי כן חזר ונבחר  13רשות לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף  אשר .14
של  ייודיע בכתב למנהל הכלל -לראש רשות, הברירה בידו: רצה 

משרד הדתות תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן שנית כראש 
הרשות, או תוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות, 

ענק, ובמקרה כזה לפי המאוחר יותר, על החלטתו להחזיר את המ
לא יחזיר את המענק, ובמקרה כזה  -; רצה 30יחזירנו כאמור בסעיף 

עדה קיבל מענק בקביעת הזכות שבלא תובא בחשבון תקופת הכהונה 
 (.1)8לקצבה של ראש הרשות לשעבר ושיעורה כאמור בסעיף 

 
ויתור על 

גמלאות למען 
 תגמולים

חילת כהונתו, לוותר אש רשות רשאי, תוך שלושה חדשים מיום תר .15
בכתב על גמלאות שהוא ושאיריו זכאים להם לפי החלטה זו, בתנאי 

 18%ם חדשיים בשיעור של ישיורה בכתב לרשות לשלם תשלומ
ממשכורתו בכל חודש לשם שמירה על זכותו וזכות שאיריו לגמלאות 

 במקום כבודתו שבו עבד ערב היבחרו.
 

ראש רשות 
 שחזר ונבחר

עבר הזכאי לקצבה עקב חדלו לכהן כראש רשות, והוא אש רשות לשר .16
 נבחר מחדש לכהונת ראש רשות, יחולו לגביו הוראות אלה:

 
 תו לקצבה בעד כהונתו הקודמת בטלה מיום שנבחר מחדש;וזכ (1)  

 
 תקופת כהונתו הקודמת תצורף לתקופת כהונתו החדשה; (2)  
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ו הקודמת, יראו, היוון ראש הרשות חלק מקצבתו בעד כהונת (3)  
בחישוב הקצבה שתגיע אחרי פרישתו מכהונתו החדשה, את 
משרתו בכהונתו הקודמת כמשרה חלקית ששיעור חלקיותה 

ס שבין החלק הבלתי מהוון של הקצבה בעד הכהונה חכי
הקודמת לבין קצבה מלאה לפי ההיוון; הקצבה לפי האמור 

מן תשולם אחרי הפרישה מהכהונה החדשה רק במשך פרק הז
שבו עולה התקופה שבעדה הוונה הקצבה על צירופן של 
התקופה שבה הגיעה לראש הרשות קצבה מוקטנת עקב ההיוון 

הכהונה החדשה והתקופה שבעדה שולמו ל לפני תחילתה ש
)ג(; תם אותו פרק זמן, תשולם הקצבה 27תשלומים לפי סעיף 

 כאילו לא הוון חלק מהקצבה בעד השירות הקודם;
 

 ין חישוב הקצבה שתגיע לאחר הפרישה מהכהונה החדשה:לענ (4)  
 

ישתו ראם היתה דרגת המשכורת של ראש הרשות בזמן פ )א(   
האחרונה גבוהה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו הראשונה 

תחושב המשכורת בקובעת לפי דרגת משכורתו  -
 האחרונה;

 
אם היתה דרגת המשכורת של ראש הרשות בזמן פרישתו  )ב(   

אחרונה נמוכה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו הראשונה ה
תחושב המשכורת הקובעת לפי הממוצע המשוקלל של  -

 תו בתקופות כהונתו.רדרגות משכו
 

גמלה לשאיריו 
 של ראש רשות

שאיריו של ראש רשות שנפטר תשולם קצבה בשיעור שהיה משתלם ל .17
 לנפטר אילו פרש ביום פטירתו.

 
מענק לשאיריו 

 ש רשותשל רא
 50%-הפחותה מ 17יו שאירים זכאים לקצבה לפי סעיף ה .18

לשאירים גם מענק בשיעור של משכורת  מהמשכורת הקובעת, ישולם
חודש אחד לכל שנת כהונה ובלבד שהמענק כולו לא יפחת משלוש 
משכורות ולא יעלה על שתים עשרה משכורות; היתה הקצבה לא 

ם לשאירים מענק כאמור מהמשכורת הקובעת, ישול 50%-פחותה מ
 50%מהמענק בעד כל אחוז שבו עלתה הקצבה על  5%בניכוי 

 קובעת.ה מהמשכורת
 

מענק לשאירי 
ראש רשות 

שאינם זכאים 
 לקצבה

לשאיריו של ראש רשות אשר לא היה זכאי לקצבה אילו פרש  )א( .19
ביום פטירתו ישולם מענק בסכום שראש הרשות לשעבר היה 

 אילו פרש ביום פטירתו. 13זכאי לו לפי סעיף 
 

 ם עשרה משכורות.ימענק לפי סעיף זה לא יפחת מסכום שת )ב(  
 

מענק לבני 
משפחת ראש 
רשות שנפטר 

שאינם זכאים 
 לקצבה

ליורשיו על פי דין של ראש רשות אשר היה זכאי לקצבה אילו  )א( .20
פרש מכהונתו ביום פטירתו ואשר לא השאיר אחריו שאירים 

 )א(.19צבה, ישולם מענק כאמור בסעיף הזכאים לק

 י סעיף זה לא יעלה על סכום שתים עשרה משכורות.פמענק ל )ב(  
 

 )בוטל(. .21 
 

קצבה לשאירי 
ראש רשות 

 לשעבר

ריו של ראש רשות לשעבר תשולם מיום פטירתו הקצבה ישאל .22
שהיתה משתלמת לו, ולענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה 

 .25-ו 24ש הרשות לשעבר עקב הוראות סעיפים מקצבת רא
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חלוקת 
 קצבאות

א היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק ל .23
אם לא הסכימו יחולו הוראות והקצבה ביניהם בדרך שיסכימו עליה, 

 אלה:
 

יטול בן הזוג מחצית הקצבה  -השאיר הנפטר בן זוג וילדים  (1)  
 יתרה בשווה;והילדים חולקים את ה

 
 כל הזכאים חולקים בשווה. -לא השאיר הנפטר בן זוג  (2)  

 
הקטנת 

קצבאות 
לזכאים בשל 

הכנסה אחרת 
 481)התשע"ז(

למת לו תמקצבה של זכאי שיש לו הכנסה כעובד ממשכורת המש )א( .24
מקופת המועצה הדתית שבה כיהן ערב פרישתו, יופחת כל סכום 

בצירוף ההכנסה האמורה על  שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו
א יעלה על שליש ל המשכורת הקובעת, ובלבד שהסכום המופחת

 מהקצבה שהזכאי היה מקבל לולא הוראות סעיף קטן זה.
 

 לא יחולו הוראות סעיף קטן )א(. 65משהגיע הזכאי לגיל  )ב(  
 

הקטנת 
קצבאות 

לזכאים בשל 
קצבה 

 )התשע"ז(

קצבה המשתלמת לו מאוצר קצבה של זכאי שיש לו הכנסה ממ .25
פה והמדינה, מקופת מועצה דתית, מקופת מועצה מקומית או מק

( לחוק שירות המדינה 4)א()32שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 
למעט קצבאות המשתלמות  - 1970-)גמלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל

יופחת כל  - 1968-על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח
שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף הקצבה האמורה על סכום 

שמשת בסיס לחישוב אחת הממהמשכורת הגבוהה ביותר  70%
 הקצבאות.

 
סייג להקטנת 

 קצבאות
לא תופחת קצבתו של בן זוג זכאי,  25-ו 24ל אף האמור בסעיפים ע .26

 40%-שאין עמו שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ
 הקובעת.מהמשכורת 

 
 לושה אלה:שראש רשות לשעבר שנתקיימו בו  )א( א.26 קיצבה ומענק

 
 ;60חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל  (1)   

 
שנים לפחות או שתקופת  30כיהן כראש רשות ברציפות  (2)   

רוף תקופת שירות קודמת יכהונתו כראש רשות, בצ
)ג( מסתכמת 10במשרה ציבורית בשכר כמשמעותה בסעיף 

 שנים לפחות; 30-ב
 

 ;12הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף  (3)   
 

יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת    
של התקופה המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי או העודפת על 

(, הכל לפי התקופה הארוכה 2רות בפסקה )והשנים האמ 30
 ת העודפת(.תקופת השירו -שביניהן )להלן 

 
המענק לפי סעיף זה יהיה בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי  )ב(  

שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת; 
 בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

 

                                                           
 .1.8.2017-תחילתו של תיקון התשע"ז בעניין הקטנת קצבאות ב 481
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רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים  ראש רשות לשעבר )א( .27 היוון
ענין זה יראו את הקצבה מקצבתו לתקופה של שש שנים, ול

כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות 
 .25-ו 24סעיפים 

 
הבקשה להיוון תוגש תוך שנתיים מיום שנעשה ראש הרשות  )ב(  

 לשעבר זכאי לקצבה.
 

מקצבתו ועקב הוראות סעיפים  ראש רשות לשעבר שהיוון חלק )ג(  
וני לנכות מקצבתו את האחוז לא ניתן במועד תשלום פל 25-ו 24

שהיוון, כולו או מקצתו, ישלם לקופת הרשות, לא יאוחר מהיום 
האחרון לחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום שלא ניתן 

 לנכותו.
 

רשאי,  27סעיף באש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור ר .28 ביטול ההיוון
ון, ובלבד שיחזיר תוך שלושים יום ממועד ההיוון, לחזור בו מההיו

בתשלום אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכו מקצבתו עקב 
לשנה,  26%ההיוון; לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור 

 -ממועד ההיוון עד למועד ההחזרה, על 
 

 כו מהקצבה עקב ההיוון;וסכום ההיוון פחות הסכומים שנ (1)  
 

 צבה עקב ההיוון.מחצית הסכומים שנוכו מהק (2)  
 

הפסקת 
קצבאות 
לאלמנה 
 שנישאה 

 שנית

אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים מהיות  )א( .29
בבחינת שאירה, אולם ישולם לה מענק בשיעור הקצבה שהיתה 

 .36זכאית לה לאחרונה לפני הנישואים כפול 
 

ון ניכויים בחישוב המענק לפי סעיף קטן )א( לא יובאו בחשב )ב( 
 .25-ו 24מקצבה על פי הוראות סעיפים 

 
הופקעו הנישואים השניים בשל מות בן הזוג תוך חמש שנים  )ג(  

מהיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים 
תקיימו, תשוב האשה נשהחלו בהם תוך חמש שנים מיום ש

להחשב שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה 
ק לפי סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום המענ

שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת 
 שיעור הקצבה בשום חודש ביותר משליש מהקצבה המשתלמת.

 
 פרק ג': שונות

 
החזרת מענק 

או פיצויי 
 פיטורים

אש רשות לשעבר שהודיע על החלטתו להחזיר מענק או פיצויי ר .30
, יחזירם צמוד לשיעור 14( או לפי סעיף 3)א()10טורים לפי סעיף פי

העליה במשכורתו הקובעת של ראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת 
המשכורת הנוכחית של ראש הרשות, מיום קבלת המענק או פיצויי 

שבו הודיע על החלטתו כאמור; ההחזרה תבוצע  הפיטורים ועד ליום
שיים מהיום שהודיע על החלטתו בין בתשלום אחד, שישולם תוך חד

להחזיר את המענק או פיצויי הפיטורים, ובין בתשלומים חדשיים 
שווים, שישולמו החל מתחילת החודש שלאחר החודש שבו הודיע 

ולם ישכאמור; כל אחד מהתשלומים, חוץ מהאחרון שבהם שבו 
 העודף, לא יפחת מחמישית ממשכורתו החדשית, בעת התשלום.
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 חישוב תוספת
 היוקר

וספת היוקר המשתלמת לזכאי לקצבה על פי החלטה זו, תחושב ת .31
 בהתאם לכללים הנהוגים לגבי גמלאות לעובדי מדינה.

 
חלטה זו תחול על ראש רשות לשעבר שחדל לכהן אחרי יום כ"א ה .32 תחולה

 ( ועל שאיריו.1978במרס  30ב' תשל"ח ) באדר
 
 

 כ"ד באדר ב' התשמ"א
 (1981במרס  30)

 מנחם פרוש
 העבודה והרווחהיושב ראש ועדת 

 
 

 


