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חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( )תיקון מס' 27(, 
התשע"ב-2012*

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה—1985  1 1 תיקון סעיף 5
)להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 5, במקום ההגדרה "המשכורת הקובעת" יבוא:

""המדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד המעבר" — יום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(, ולעניין חישוב התוספות לפי 
סעיף 6א)ח( ו–)ט( — יום י' באב התשס"ט )31 ביולי 2009(;

התוספות  לרבות  המשכורת,   — פלוני  בזמן  פלוני  אדם  לגבי  הקובעת",  "המשכורת 
הקבועות, כמפורט להלן, לפי העניין, כפי שהיא מעודכנת לפי הוראות סעיף 6:

לרבות  המשכורת,   — המעבר  מועד  אחרי  משירות  שפרש  פלוני  לגבי   )1(
התוספות הקבועות, המגיעה ערב פרישתו של פלוני מהשירות, לחייל שדרגתו 

כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;

לגבי פלוני שפרש משירות לפני מועד המעבר — המשכורת, לרבות התוספות   )2(
הקבועות, המגיעה במועד המעבר, לחייל שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב 

פרישתו מהשירות;

על אף הוראות פסקאות )1( ו–)2(, היה לפלוני, ערב פרישתו מהשירות, מינוי   )3(
לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, תחושב משכורתו הקובעת בהתאם 
להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד 

ולא על פי דרגתו;

על אף הוראות פסקאות )1( ו–)2(, שולמה לאחר מועד המעבר, תוספת על   )4(
משכורתו של חייל שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר מועד 
המעבר, בעד התקופה שלפני מועד המעבר, לא תובא התוספת האמורה בחשבון 
לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, אחרת, 

בצו;

"משכורת קובעת משוקללת" — כמפורט להלן, לפי העניין: 

לגבי מי שמגיעה לו תוספת לקצבה לפי סעיף 6א — המשכורת הקובעת,   )1(
בתוספת הסכום המתקבל מהכפלת התוספות לקצבה והתוספת לקצבה לפי 
חיקוק אחר ביחס שבין המשכורת הקובעת לבין הקצבה המגיעה למי שפרש 

כאמור או לשאירו; 

המשכורת   — 6א  סעיף  לפי  לקצבה  תוספת  לו  מגיעה  שאינה  מי  לגבי   )2(
הקובעת;

"רשימת הדירוגים הבסיסית" — רשימת הדירוגים שבתוספת הראשונה;

"תוספות לקצבה" — התוספות לקצבה כאמור בסעיף 6א המגיעות למי שפרש מהשירות 
או לשאירו;

"תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" — תוספת לקצבה המגיעה לפי חיקוק אחר, במועד 
המעבר, למי שפרש משירות או לשאירו " 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )18 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ב   *
הממשלה — 683, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 800 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשע"א, עמ' 789   1
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החלפת סעיף 6 
 והוספת סעיפים 

6א ו–6ב

במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 

"עדכון המשכורת 
הקובעת

המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה 6  )א( 
)בסעיף זה — חודש העדכון(, בעד קצבת חודש ינואר ואילך, 

לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי מי שערב פרישתו  )ב( 
מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום 
2012(, ושיעור הניכוי בעד  )1 בפברואר  ח' בשבט התשע"ב 
קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל 
שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור 

העדכון לפי סעיף קטן )א( בעד שנת 2012  

בסעיף זה — )ג( 

שקדמה  השנה  של  דצמבר  חודש  מדד   — החדש"  "המדד 
לחודש העדכון;

"המדד הקודם" — מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה 
לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון —

בתמוז  כ"ט  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  לגבי   )1(
התשע"א )31 ביולי 2011( — מדד חודש דצמבר 2011;

לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום כ"ט בתמוז   )2(
פרש  שבו  החודש  מדד   —  )2011 ביולי   31( התשע"א 

מהשירות;

)3( להגדרה "שיעור הניכוי"  "שיעור הניכוי" — לפי פסקה 
שבסעיף 6א)א(;

"תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011" — כמשמעותה 
בסעיף 6א)ה( 

בסעיף זה — 6א תוספות לקצבה )א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה, ערב מועד המעבר, לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

)ב(  קטן  בסעיף  כאמור  שחיקה  תוספת  לעניין   )1(
— הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או 
לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, ככל 

שמגיעה לו; 

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 )1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

החלפת סעיף 6 במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 
 והוספת סעיפים 

6א ו–6ב "עדכון המשכורת 
הקובעת

המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה 6  )א( 
)בסעיף זה — חודש העדכון(, בעד קצבת חודש ינואר ואילך, 

לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי מי שערב פרישתו  )ב( 
מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום 
2012(, ושיעור הניכוי בעד  )1 בפברואר  ח' בשבט התשע"ב 
קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל 
שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור 

העדכון לפי סעיף קטן )א( בעד שנת 2012  

בסעיף זה — )ג( 

שקדמה  השנה  של  דצמבר  חודש  מדד   — החדש"  "המדד 
לחודש העדכון;

"המדד הקודם" — מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה 
לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון —

בתמוז  כ"ט  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  לגבי   )1(
התשע"א )31 ביולי 2011( — מדד חודש דצמבר 2011;

לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום כ"ט בתמוז   )2(
פרש  שבו  החודש  מדד   —  )2011 ביולי   31( התשע"א 

מהשירות;

)3( להגדרה "שיעור הניכוי"  "שיעור הניכוי" — לפי פסקה 
שבסעיף 6א)א(;

"תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011" — כמשמעותה 
בסעיף 6א)ה( 

בסעיף זה — 6א תוספות לקצבה )א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה, ערב מועד המעבר, לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

)ב(  קטן  בסעיף  כאמור  שחיקה  תוספת  לעניין   )1(
— הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או 
לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, ככל 

שמגיעה לו; 

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 )1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

ספר החוקים 2365, ז' בתמוז התשע"ב, 2012 6 27



464

לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף   )3(
בצירוף   )2( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ד(  קטן 
תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש 

משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011   )4(
כאמור בסעיפים קטנים )ה( ו–)ו( — קצבת הבסיס כאמור 
בפסקה )3(, בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה 

למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

"שיעור הניכוי" — כמפורט להלן, לפי העניין — 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים   )1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית — 25% 2;

לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית —   )2(

 —  2011 שנת  לפני  מהשירות  פרש  אם  )א( 
;8 5%

 — 2011 אם פרש מהשירות במהלך שנת  )ב( 
;2 23%

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים —   )3(

אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31  )א( 
ביולי 2011(, יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות 

והשיעורים כלהלן:

לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד   )1(
המתקבל  השיעור   —  2012 ינואר  חודש 
מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש 
בעד  לו  המגיעה  בקצבה   2011 אוגוסט 
האמורה ומהמנה   ,2011 יולי   חודש 

יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא 
יובאו בחשבון תוספת ביגוד ותוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא 

זכאי להן;

 2012 פברואר  חודש  קצבת  לגבי   )2(
ואילך — הסך הכולל של השיעור האמור 
מחלוקת  המתקבל  והשיעור   )1( בפסקה 
הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 
2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 
2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין 
בחשבון  תובא  לא  האמורות  הקצבאות 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, 

ככל שהוא זכאי לה;
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אם פרש מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט  )ב( 
2011( עד יום ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012( 
— השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה 
לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו 
בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 
1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל 

שהוא זכאי לה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ב( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2008 בינואר   1(
לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים 
מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק 
זה  )בסעיף  פרישתו  למועד  בהתאם  השנייה,  בתוספת  א' 

— תוספת שחיקה(  

 1( התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ג( 
בינואר 2009(, וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת 
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בסעיף זה — תוספת בשל 

המדד לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו 

בחלק ב' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שפרש מהשירות במהלך שנת 2008 —   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש מהשירות 

 30( התש"ע  בכסלו  י"ג  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  )ד( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   )2009 בנובמבר 
המפורטים  הדירוגים  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
)5( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי   ,)4( בפרטים 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 
הסכמי  בשל  תוספת   — זה  )בסעיף  הבסיס  מקצבת   0 3%

שכר( 

 1( התשע"ב  בטבת  ו'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ה( 
תוספת  העניין,  לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם   )2012 בינואר 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס 
 ,)4( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  לשיעור  או  להפרש  השווה 
ובלבד שהפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכל בהתאם למועד 
2009 עד  פרישתו )בסעיף זה — תוספת בשל המדד לשנים 

— )2011

אם פרש מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט  )ב( 
2011( עד יום ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012( 
— השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה 
לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו 
בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 
1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל 

שהוא זכאי לה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ב( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2008 בינואר   1(
לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים 
מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק 
זה  )בסעיף  פרישתו  למועד  בהתאם  השנייה,  בתוספת  א' 

— תוספת שחיקה(  

 1( התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ג( 
בינואר 2009(, וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת 
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בסעיף זה — תוספת בשל 

המדד לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו 

בחלק ב' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שפרש מהשירות במהלך שנת 2008 —   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש מהשירות 

 30( התש"ע  בכסלו  י"ג  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  )ד( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   )2009 בנובמבר 
המפורטים  הדירוגים  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
)5( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי   ,)4( בפרטים 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 
הסכמי  בשל  תוספת   — זה  )בסעיף  הבסיס  מקצבת   0 3%

שכר( 

 1( התשע"ב  בטבת  ו'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ה( 
תוספת  העניין,  לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם   )2012 בינואר 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס 
 ,)4( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  לשיעור  או  להפרש  השווה 
ובלבד שהפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכל בהתאם למועד 
2009 עד  פרישתו )בסעיף זה — תוספת בשל המדד לשנים 

— )2011
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 1( לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט   )1(
בינואר 2009( — ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי 
לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי 

לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — ההפרש שבין   )2(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת 
מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 

2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 — ההפרש שבין   )3(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת 
מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 

2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 — שיעור עליית   )4(
מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש 
מהשירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות 
דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז 
התשע"א )31 ביולי 2011( ולגבי מוקבל לנושא משרה 
שיפוטית — ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור 

הניכוי  

סך  היה  )ה(,  עד  )ב(  קטנים  סעיפים  הוראות  אף  על  )ו( 
השיעורים של כל התוספות לקצבה המגיעות לפורש שערב 
הבסיסית  הדירוגים  מרשימת  בדירוג  מדורג  היה  פרישתו 
ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, או 
לשאירו, נמוך מ–5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו 
לפי סעיף קטן )ה(, בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור 
מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין סך השיעורים 
לפי  התוספות   — לקצבה"  "התוספות  זה,  לעניין  כאמור; 
סעיפים קטנים )ב( עד )ה( וכן תוספת לקצבה שתינתן לפורש 
כאמור בסעיף קטן זה או לשאירו בעד התקופה שקדמה למועד 

פרישתו מהשירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר 

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, תוספות לפי  )ז( 
אותם סעיפים קטנים בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2012 

עד חודש דצמבר 2013 ישולמו בהתאם להוראות אלה:

ינואר  חודש  מקצבאות  קצבה  תשלום  במועד   )1(
2012 עד חודש דצמבר 2012 — ישולם שליש מכל אחת 

מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה; 

במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2013   )2(
עד חודש דצמבר 2013 — ישולמו שני שלישים מכל 

אחת מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה;

ההפרשים שבין מלוא התוספות בעד הקצבאות   )3(
ששולמו  התוספות  לבין  ו–)2(   )1( בפסקאות  כאמור 
פסקאות,  באותן  כאמור  הקצבאות  תשלום  במועד 
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ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2015 עד 2017, כך 
שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת 
תשלום  כל  משולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור 

לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת 

מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים )ב(  )ח( 
עד )ו(, יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף 
קטן )ט( מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד 

הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין — 

תוספת   — שחיקה  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )1(
חודש  קצבת  בעד  לו  משולמת  שהיתה  השחיקה 
2011, אילו סעיף  2008 עד קצבת חודש דצמבר  יולי 
לעניין  ויחולו  קצבאות,  אותן  לגבי  חל  היה  )ב(  קטן 
זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' 

שבתוספת השנייה;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008   )2(
— תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 

2011, אילו סעיף קטן )ג( היה חל לגבי אותן קצבאות;

 — שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )3(
תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד 
קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, 

אילו סעיף קטן )ד( היה חל לגבי אותן קצבאות;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )4(
עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2( — תוספת בעד 
קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 
בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל 
לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד 
קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, 

סכום השווה ל–61% 0 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו 

פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )5(
תוספת   —  )3( עד  )ה()1(  קטן  בסעיף  כאמור   2011 עד 
בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 
2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום 
כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב 
הדירוגים  ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  פרישתו 
מהתוספת יופחת  הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית 

ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2015 עד 2017, כך 
שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת 
תשלום  כל  משולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור 

לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת 

מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים )ב(  )ח( 
עד )ו(, יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף 
קטן )ט( מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד 

הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין — 

תוספת   — שחיקה  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )1(
חודש  קצבת  בעד  לו  משולמת  שהיתה  השחיקה 
2011, אילו סעיף  2008 עד קצבת חודש דצמבר  יולי 
לעניין  ויחולו  קצבאות,  אותן  לגבי  חל  היה  )ב(  קטן 
זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' 

שבתוספת השנייה;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008   )2(
— תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 

2011, אילו סעיף קטן )ג( היה חל לגבי אותן קצבאות;

 — שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )3(
תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד 
קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, 

אילו סעיף קטן )ד( היה חל לגבי אותן קצבאות;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )4(
עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2( — תוספת בעד 
קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 
בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל 
לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד 
קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, 

סכום השווה ל–61% 0 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו 

פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )5(
תוספת   —  )3( עד  )ה()1(  קטן  בסעיף  כאמור   2011 עד 
בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 
2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום 
כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב 
הדירוגים  ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  פרישתו 
מהתוספת יופחת  הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית 
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האמורה סכום השווה לשיעור הניכוי בעד אותה קצבה 
כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא 
סכום  האמורה  מהתוספת  יופחת  שיפוטית  משרה 

השווה ל–51% 4 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 
כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת 

הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
2009 לעומת מדד החודש  מדד חודש דצמבר 
במדד  מוכפל  כשהוא  מהשירות,  פרש  שבו 

השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2010 — שיעור עליית  )ג( 
2010 לעומת מדד החודש  מדד חודש דצמבר 
בקצבת  מוכפל  כשהוא  מהשירות,  פרש  שבו 

הבסיס 

)ח( יהיו בשיעורים כמפורט  התוספות לפי סעיף קטן  )ט( 
בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט בהן: 

סכום השווה ל–50% מסך התוספות לפי סעיף   )1(
עד   2012 השנים  במהלך  בתשלומים  ישולם  )ח(  קטן 
האמור  מהסכום   20% ישולמו  שנה  שבכל  כך   ,2016
כל  שולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור  בתוספת 

תשלום כאמור לעומת מדד חודש ינואר 2012;

סכום השווה ל–55% מסך התוספות לפי סעיף קטן   )2(
)ח( ישולם בתשלומים במהלך השנים 2012 עד 2021, 
כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת 
שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה שבה 

מבוצע התשלום 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ז( ו–)ט(, נפטר מי שזכאי  )י( 
לתוספות כאמור באותם סעיפים קטנים, ישולם ליורשיו של 
אותם  לפי  התשלומים  בגובה  חד–פעמי  סכום  זכאי  אותו 
סעיפים קטנים שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית 

כמפורט להלן, לפי העניין: 

לעניין תשלומים לפי סעיפים קטנים )ז()3( ו–)ט()1(   )1(
;0 64% —

לעניין תשלומים לפי סעיף קטן )ט()2( — 8% 2   )2(

שאיר  של  קצבה  לעניין  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות  )יא( 
של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבת פרישה לפי סעיף 
25, ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות 

לקצבה כאמור בסעיף זה  
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או 6ב  דין תוספות לקצבה מהשירות  שפרש  למי  המגיעה  לקצבה  תוספת  )א( 
לשאירו לפי סעיף 6א, וכן תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, 
יראו אותן כחלק מהקצבה לעניין סעיפים 20, 23)א()2( ו–)3(, 
)ב( עד )ה(, 23א, 27, 28, 29, 30)א(, 31 עד 33, 54, 55, 61 ו–67, 
וכחלק מהקצבה בהגדרה "גמלה" שבסעיף 1 לעניין סעיפים 

10)ב(, 19, 32, 35, 42א, 43, 47, 53, 56 עד 60 ו–62 עד 65 

לעניין סעיף קטן )א( —  )ב( 

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )1(
קטנים )ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים 
27 ו–29, כחלק  בסעיף קטן )א(, למעט לעניין סעיפים 
מהקצבה שבעדה הן משולמות, באותו מועד שבו הן 

משולמות בפועל;

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )2(
)ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין סעיפים 27 ו–29  קטנים 
כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר 
מועד תשלום הקצבה כאמור, וגם אם המענק לפי אותם 

סעיפים שולם לפני מועד המעבר כהגדרתו בסעיף 5 "

בסעיף 10 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 3 תיקון סעיף 10 

בסעיף 12)2( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 4 תיקון סעיף 12

בסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:5 תיקון סעיף 12א

לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 5, ולעניין סעיפים 6 עד 6ב, יראו  ")ג( 
את מועד סיום השירות של מי שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף זה, כמועד פרישתו 

מהשירות "

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 6 תיקון סעיף 13

בסעיף 23)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת" 7 תיקון סעיף 23

בסעיף 23א)ג( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 8 תיקון סעיף 23א

בסעיף 25 לחוק העיקרי — 9 תיקון סעיף 25

בסעיף קטן )א()1(, אחרי "ממשכורתו הקובעת" יבוא "המשוקללת";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בצירוף תוספות לפי סעיף 6א, ככל שהיה זכאי להן"   )2(

בסעיף 31 לחוק העיקרי — 10 תיקון סעיף 31

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "גמלאות כפל", בפסקה )3(, במקום "שנקבעה לעניין סעיף   )1(
33" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, אחרי "תהא המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת"   )2(

בסעיף 33 לחוק העיקרי — 11 תיקון סעיף 33

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "הכנסה מקופת הציבור", הסיפה החל במילים "או מקופה   )1(
אחרת" — תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

זכאי לקצבה, להוציא בן זוג הזכאי לקצבת שאיר, שחזר לשירות קבע או  ")ב( 
שהוא עובד בשירות צבא הגנה לישראל, והכנסתו הכוללת ממשכורת ומקצבה

או 6ב  דין תוספות לקצבה מהשירות  שפרש  למי  המגיעה  לקצבה  תוספת  )א( 
לשאירו לפי סעיף 6א, וכן תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, 
יראו אותן כחלק מהקצבה לעניין סעיפים 20, 23)א()2( ו–)3(, 
)ב( עד )ה(, 23א, 27, 28, 29, 30)א(, 31 עד 33, 54, 55, 61 ו–67, 
וכחלק מהקצבה בהגדרה "גמלה" שבסעיף 1 לעניין סעיפים 

10)ב(, 19, 32, 35, 42א, 43, 47, 53, 56 עד 60 ו–62 עד 65 

לעניין סעיף קטן )א( —  )ב( 

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )1(
קטנים )ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים 
בסעיף קטן )א(, למעט לעניין סעיפים 27 ו–29, כחלק 
מהקצבה שבעדה הן משולמות, באותו מועד שבו הן 

משולמות בפועל;

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )2(
)ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין סעיפים 27 ו–29  קטנים 
כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר 
מועד תשלום הקצבה כאמור, וגם אם המענק לפי אותם 

סעיפים שולם לפני מועד המעבר כהגדרתו בסעיף 5 "

תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 3 

תיקון סעיף 12בסעיף 12)2( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 4 

תיקון סעיף 12אבסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:5 

לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 5, ולעניין סעיפים 6 עד 6ב, יראו  ")ג( 
את מועד סיום השירות של מי שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף זה, כמועד פרישתו 

מהשירות "

תיקון סעיף 13בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 6 

תיקון סעיף 23בסעיף 23)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת" 7 

תיקון סעיף 23אבסעיף 23א)ג( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 8 

תיקון סעיף 25בסעיף 25 לחוק העיקרי — 9 

בסעיף קטן )א()1(, אחרי "ממשכורתו הקובעת" יבוא "המשוקללת";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בצירוף תוספות לפי סעיף 6א, ככל שהיה זכאי להן"   )2(

תיקון סעיף 31בסעיף 31 לחוק העיקרי — 10 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "גמלאות כפל", בפסקה )3(, במקום "שנקבעה לעניין סעיף   )1(
33" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, אחרי "תהא המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת"   )2(

תיקון סעיף 33בסעיף 33 לחוק העיקרי — 11 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "הכנסה מקופת הציבור", הסיפה החל במילים "או מקופה   )1(
אחרת" — תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

זכאי לקצבה, להוציא בן זוג הזכאי לקצבת שאיר, שחזר לשירות קבע או  ")ב( 
שהוא עובד בשירות צבא הגנה לישראל, והכנסתו הכוללת ממשכורת ומקצבה
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עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים 
מהקצבה הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת 
ההכנסה הכוללת על המשכורת הקובעת המשוקללת, לפי הסכום הגבוה יותר; 
לא עלתה ההכנסה הכוללת כאמור על המשכורת הקובעת המשוקללת, לא 

תפחת קצבתו מכוח סעיף זה ";

בסעיף קטן )ד(, במקום "הקובע" יבוא "הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו, בחלק   )3(
ב' בתוספת השלישית";

סעיף קטן )ה( — בטל   )4(

בסעיף 34)ה()1( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 12 תיקון סעיף 34

בסעיף 54 לחוק העיקרי — 13 תיקון סעיף 54

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, תשלום בעד עדכון המשכורת הקובעת בשל 
חודש ינואר בכל שנה, כאמור בסעיף 6, ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת 

חודש פברואר של אותה שנה "; 

בסעיף קטן )ב(, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית"   )2(

בסעיף 69 לחוק העיקרי, בפסקה )2(, בסופה יבוא "תקנות לפי פסקה זו לעניין היוון לכל 14 תיקון סעיף 69
חיי הזכאי, טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;" 

בתוספת לחוק העיקרי —15 תיקון התוספת 

בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת שלישית";  )1(

בחלק ג', במקום ")סעיפים 23א)ג(, 33(" יבוא ")סעיף 23א)ג(("   )2(

הוספת תוספת 
ראשונה ותוספת 

שנייה

לפני התוספת השלישית יבוא:16 

"תוספת ראשונה

)סעיף 5, ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית"(

הדירוג המינהלי;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג מח"ר מועדף;  )3(

דירוג המהנדסים;  )4(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )5(

הקובעת  שמשכורתו  מי  ולמעט  ציבוריים  סניגורים  )לרבות  המשפטנים  דירוג   )6(
חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג הרוקחים;  )7(

דירוג הפיזיותרפיסטים;  )8(

דירוג האחים והאחיות;  )9(

דירוג טכנאי הרנטגן;  )10(

דירוג צבא הגנה לישראל ייחודי;  )11(
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דירוג מחקר ופיתוח צבאי;  )12(

דירוג הקצינים הטכניים   )13(

תוספת שנייה
חלק א'

)סעיף 6א)ב( ו–)ח((

שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

מועד פרישה

 בעד קצבת חודש
 יולי 2008 עד קצבת

חודש מרס 2009

בעד קצבת חודש 
אפריל 2009 עד קצבת 

חודש מרס 2010
בעד קצבת חודש 
אפריל 2010 ואילך

עד יום ה' בטבת התשס"א 
5912)31 בדצמבר 2000(

התשס"א  בטבת  ו'  מיום 
יום  עד   )2001 בינואר    1(
 31( התשס"ב  בטבת  ט"ז 

5911בדצמבר 2001(

התשס"ב  בטבת  י"ז  מיום 
יום  עד   )2002 בינואר   1(
 31( התשס"ג  בטבת  כ"ו 

5910בדצמבר 2002(

התשס"ג  בטבת  כ"ז  מיום 
יום  עד   )2003 בינואר   1(
 31( התשס"ד  בטבת  ו' 

599בדצמבר 2003(

התשס"ד  בטבת  ז'  מיום 
יום  עד   )2004 בינואר   1(
 31( התשס"ה  בטבת  י"ט 

588בדצמבר 2004(

התשס"ה  בטבת  כ'  מיום 
יום  עד   )2005 בינואר   1(
 31( התשס"ו  בכסלו  ל' 

577בדצמבר 2005(

התשס"ו  בטבת  א'  מיום 
יום  עד   )2006 בינואר   1(
 31 ( התשס"ז  בטבת  י' 

566בדצמבר 2006(

התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
יום  עד   )2007 בינואר   1(
  31( התשס"ח  בטבת  כ"ב 

555בדצמבר 2007(

דירוג מחקר ופיתוח צבאי;  )12(

דירוג הקצינים הטכניים   )13(

תוספת שנייה
חלק א'

)סעיף 6א)ב( ו–)ח((

שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

מועד פרישה

 בעד קצבת חודש
 יולי 2008 עד קצבת

חודש מרס 2009

בעד קצבת חודש 
אפריל 2009 עד קצבת 

חודש מרס 2010
בעד קצבת חודש 
אפריל 2010 ואילך

עד יום ה' בטבת התשס"א 
5912)31 בדצמבר 2000(

התשס"א  בטבת  ו'  מיום 
יום  עד   )2001 בינואר    1(
 31( התשס"ב  בטבת  ט"ז 

5911בדצמבר 2001(

התשס"ב  בטבת  י"ז  מיום 
יום  עד   )2002 בינואר   1(
 31( התשס"ג  בטבת  כ"ו 

5910בדצמבר 2002(

התשס"ג  בטבת  כ"ז  מיום 
יום  עד   )2003 בינואר   1(
 31( התשס"ד  בטבת  ו' 

599בדצמבר 2003(

התשס"ד  בטבת  ז'  מיום 
יום  עד   )2004 בינואר   1(
 31( התשס"ה  בטבת  י"ט 

588בדצמבר 2004(

התשס"ה  בטבת  כ'  מיום 
יום  עד   )2005 בינואר   1(
 31( התשס"ו  בכסלו  ל' 

577בדצמבר 2005(

התשס"ו  בטבת  א'  מיום 
יום  עד   )2006 בינואר   1(
 31 ( התשס"ז  בטבת  י' 

566בדצמבר 2006(

התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
יום  עד   )2007 בינואר   1(
  31( התשס"ח  בטבת  כ"ב 

555בדצמבר 2007(
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חלק ב'

)סעיף 6א)ג((

מועד הפרישה

שיעור הניכוי מהמדד 
לשנת 2008 בנקודות 

האחוז

6 0עד יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000(

מיום ו' בטבת התשס"א )1 בינואר 2001( עד יום ט"ז בטבת התשס"ב 
)31 בדצמבר 2001(

0 55

מיום י"ז בטבת התשס"ב )1 בינואר 2002( עד יום כ"ו בטבת התשס"ג 
)31 בדצמבר 2002(

0 5

מיום כ"ז בטבת התשס"ג )1 בינואר 2003( עד יום ו' בטבת התשס"ד 
)31 בדצמבר 2003(

0 45

מיום ז' בטבת התשס"ד )1 בינואר 2004( עד יום י"ט בטבת התשס"ה 
)31 בדצמבר 2004(

0 4

מיום כ' בטבת התשס"ה )1 בינואר 2005( עד יום ל' בכסלו התשס"ו 
)31 בדצמבר 2005(

0 35

מיום א' בטבת התשס"ו )1 בינואר 2006( עד יום י' בטבת התשס"ז
)31 בדצמבר 2006(

0 3

בטבת  כ"ב  יום  עד   )2007 בינואר   1( התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
התשס"ח )31 בדצמבר 2007(

"0 25

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012( )בסעיף זה — יום 17  )א( 
התחילה(; ואולם תחילתו של סעיף 33 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, ביום 

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, התשלומים שלהלן ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו  )ב( 
משולמת קצבת חודש אוגוסט 2012:

)1( תוספת שחיקה, תוספת בשל המדד לשנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר 
2012 עד  2011, בעד קצבת חודש ינואר  2009 עד  ותוספת בשל המדד לשנים 
קצבת חודש יולי 2012, כאמור בסעיף 6א)ז()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 

לחוק זה;

)2( החזר תשלומים שנוכו בעד הקצבאות האמורות בפסקה )1(, לפי סעיף 33 
לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תיקונו בחוק זה, ושלפי סעיף 33 לחוק העיקרי, כנוסחו 

בסעיף 11 לחוק זה, אין לנכותם 

קופה ציבורית שנקבעה לפי סעיף 33 לחוק העיקרי כנוסחו ערב תיקונו בחוק זה,  )ג( 
יראו אותה כאילו נקבעה לפי סעיף 31 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 22(, 
התשע"ב—2012*

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה( — 1 תיקון סעיף 5ג

בפסקה )9(, במקום "לעניין פסקה זו" יבוא "בסעיף קטן זה";  )1(

אחרי פסקה )10( יבוא:  )2(

")11(  מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה 
מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם 
מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או 

המוסד לביטוח לאומי "

תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( 2 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                   יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 44(, התשע"ב—2012*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב—1971  1, בסעיף 72, לפני "לשופט של בית 1 תיקון סעיף 72
המשפט העליון" יבוא "ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ליושב 
ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת," ובסופו יבוא "מבקר רשמי לפי סעיף זה 

יישא תעודה מתאימה" 

בסעיף 72א לפקודה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 תיקון סעיף 72א

בכל בית סוהר תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו לפי סעיף 71  ")ג( 
ורשימה של תפקידי מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי סעיף 72; הנציב יעדכן את 

הרשימה מעת לעת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר            
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ב )25 בינוי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 471, מיום ט' בסיוון התשע"ב )30 במאי 2012(, עמ' 212 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 410   1

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 22(, 
התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 5גבפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה( — 1 

בפסקה )9(, במקום "לעניין פסקה זו" יבוא "בסעיף קטן זה";  )1(

אחרי פסקה )10( יבוא:  )2(

")11(  מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה 
מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם 
מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או 

המוסד לביטוח לאומי "

תחילה תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 44(, התשע"ב—2012*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב—1971  1, בסעיף 72, לפני "לשופט של בית 1 
המשפט העליון" יבוא "ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ליושב 
ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת," ובסופו יבוא "מבקר רשמי לפי סעיף זה 

יישא תעודה מתאימה" 

תיקון סעיף 72

תיקון סעיף 72אבסעיף 72א לפקודה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 

בכל בית סוהר תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו לפי סעיף 71  ")ג( 
ורשימה של תפקידי מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי סעיף 72; הנציב יעדכן את 

הרשימה מעת לעת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת
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2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )18 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ב   *
הכנסת — 432, מיום ח' בטבת התשע"ב )3 בינואר 2012(, עמ' 75 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 234   1
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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 129(, התשע"ב—2012*

בפקודת העיריות  1 )להלן — הפקודה(, בסעיף 151 —1 תיקון סעיף 151

בהגדרה "חקלאי", בפסקה )2(, במקום "היום הקובע" יבוא "יום הבחירות האחרונות   )1(
למועצה";

ההגדרה "היום הקובע" — תימחק   )2(

בסעיף 152 לפקודה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 2 תיקון סעיף 152

שר החקלאות ופיתוח הכפר וכן הוועדה, אם הוקמה, ימסרו לשר, לפי בקשתו, כל  ")ג( 
ידיעה הדרושה לו לעניין סעיף זה, לרבות ידיעה בדבר מספר החקלאים ובדבר היקף 

שטח האדמה החקלאית בעירייה 

בתוך שלושה חודשים מיום תחילת כהונת המועצה, יבחן השר אם מתמלאים  )ד( 
לגבי העירייה התנאים המפורטים בסעיף קטן )א( המחייבים הקמת ועדה או אם יש 
להקים בעירייה ועדה לפי סעיף קטן )ב(; נוכח כי יש להקים באותה עירייה ועדה, יורה 

לראש העירייה, לפתוח בהליכים להקמתה "

בסעיף 153)ב( לפקודה, במקום "שבתוספת השנייה" יבוא "שבתוספת השלישית" 3 תיקון סעיף 153

בסעיף 154)א( לפקודה, במקום "הבחירות של נציגי החקלאים" יבוא "העירייה תערוך 4 תיקון סעיף 154
את הבחירות של נציגי החקלאים בהתאם להוראות התוספת השלישית; הבחירות" 

בסעיף 156 לפקודה, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "הוותיק שבין חברי הוועדה, ובין 5 תיקון סעיף 156
בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם" 

במקום סעיף 157 לפקודה יבוא:6 החלפת סעיף 157

ועדה שהסתיימה תקופת כהונתה כאמור בסעיף 163, תמשיך 157 "רציפות כהונה
כהונת  תחילת  מיום  חודשים  שבעה  תום  עד  בתפקידה 

המועצה או עד שתוקם ועדה חדשה, לפי המוקדם "

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לפקודה —7 

במקום ")סעיף 153(" יבוא ")סעיפים 153 ו–154(";  )1(

במקום סעיפים 1 ו–2 יבוא:  )2(

ראש העירייה יקים, בתוך 30 ימים מיום קבלת הוראת 1 "צוות הבחירות  )א( 
השר כאמור בסעיף 152)ד( לפקודה, צוות לניהול בחירת נציגי 
החקלאים בוועדה החקלאית )בתוספת זו — צוות הבחירות 

והוועדה, בהתאמה( 

חברי צוות הבחירות יהיו -  )ב( 

שני עובדי עירייה בכירים שימנה ראש העירייה   )1(
באישור מועצת העירייה, ואחד מהם יהיה יושב ראש 

הצוות;

היועץ המשפטי לעירייה או נציגו מקרב עובדי   )2(
לשכתו;

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 ביוני   25( התשע"ב  בתמוז  ה'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 680, מיום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012( ]הונחה על שולחן הכנסת ביום ט' באייר התשע"ב 

)1 במאי 2012([, עמ' 782 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 235   3
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שני נציגים של ארגוני חקלאים שימנה יושב ראש   )3(
הוועדה היוצאת, ואם מוקמת ועדה לראשונה — שני 
נציגים של ארגון חקלאים המייצג 25 אחוזים לפחות 

מהחקלאים בתחום העירייה, שימנה ראש העירייה 

יהיה  לשכתו  עובדי  מקרב  נציגו  או  העירייה  מבקר  )ג( 
משקיף לעבודת צוות הבחירות 

לא יאוחר מהיום ה–15 מיום מינוי חברי צוות הבחירות, 2 רשימת חקלאים )א( 
יפרסם צוות הבחירות בתחום העירייה את רשימת החקלאים 
לעניין הבחירות; ברשימת החקלאים יירשם מי שהיה חקלאי 

ביום היבחרה של המועצה 

שר החקלאות ופיתוח הכפר יעביר לצוות הבחירות, לפי  )ב( 
בקשתו, מידע באשר לחקלאים שמתקיימים בהם התנאים 

המפורטים בהגדרה "חקלאי" שבסעיף 151 לפקודה ";

בסעיף 3, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";  )3(

4, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום "שפקיד  בסעיף   )4(
הבחירות" יבוא "שצוות הבחירות";

בסעיף 5, בכל מקום, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום   )5(
"ופקיד הבחירות" יבוא "וצוות הבחירות";

בסעיף 6, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )6(

בסעיף 7, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";  )7(

בסעיף 8, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )8(

בסעיף 9, במקום "מהיום ה–10 מתום המועד להגשת הדרישה לקיים בחירות   )9(
יחסיות" יבוא "מהיום ה–22 מיום פרסום רשימת החקלאים";

במקום סעיף 10 יבוא:  )10(

הבחירות יתקיימו לא יאוחר מהיום ה–70 ממינוי חברי צוות 10 "מועד הבחירות
הבחירות; צוות הבחירות יקבע את מועד הבחירות לאחר 

שנקבע מספר חברי הוועדה ";

בסעיף 12, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )11(

בסעיף 13, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";  )12(

בסעיפים 15 ו–17, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות"   )13(

על אף הוראות סעיף 152)ד( לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, וסעיף 163 לפקודה — 8 הוראת מעבר

שר הפנים יפעיל את סמכותו לפי סעיף 152)ד( האמור, לראשונה לאחר יום תחילתו   )1(
של חוק זה )להלן — יום התחילה(, בתוך 60 ימים מיום התחילה;

תקופת כהונתה של ועדה חקלאית שהוקמה עקב הוראה שנתן שר הפנים לפי   )2(
פסקה )1( תהיה למשך תקופות כהונתן של המועצה המכהנת ביום התחילה והמועצה 

שתכהן אחריה 

שני נציגים של ארגוני חקלאים שימנה יושב ראש   )3(
הוועדה היוצאת, ואם מוקמת ועדה לראשונה — שני 
נציגים של ארגון חקלאים המייצג 25 אחוזים לפחות 

מהחקלאים בתחום העירייה, שימנה ראש העירייה 

יהיה  לשכתו  עובדי  מקרב  נציגו  או  העירייה  מבקר  )ג( 
משקיף לעבודת צוות הבחירות 

לא יאוחר מהיום ה–15 מיום מינוי חברי צוות הבחירות, 2 רשימת חקלאים )א( 
יפרסם צוות הבחירות בתחום העירייה את רשימת החקלאים 
לעניין הבחירות; ברשימת החקלאים יירשם מי שהיה חקלאי 

ביום היבחרה של המועצה 

שר החקלאות ופיתוח הכפר יעביר לצוות הבחירות, לפי  )ב( 
בקשתו, מידע באשר לחקלאים שמתקיימים בהם התנאים 

המפורטים בהגדרה "חקלאי" שבסעיף 151 לפקודה ";

בסעיף 3, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";  )3(

4, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום "שפקיד  בסעיף   )4(
הבחירות" יבוא "שצוות הבחירות";

בסעיף 5, בכל מקום, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום   )5(
"ופקיד הבחירות" יבוא "וצוות הבחירות";

בסעיף 6, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )6(

בסעיף 7, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";  )7(

בסעיף 8, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )8(

בסעיף 9, במקום "מהיום ה–10 מתום המועד להגשת הדרישה לקיים בחירות   )9(
יחסיות" יבוא "מהיום ה–22 מיום פרסום רשימת החקלאים";

במקום סעיף 10 יבוא:  )10(

הבחירות יתקיימו לא יאוחר מהיום ה–70 ממינוי חברי צוות 10 "מועד הבחירות
הבחירות; צוות הבחירות יקבע את מועד הבחירות לאחר 

שנקבע מספר חברי הוועדה ";

בסעיף 12, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";  )11(

בסעיף 13, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";  )12(

בסעיפים 15 ו–17, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות"   )13(

הוראת מעברעל אף הוראות סעיף 152)ד( לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, וסעיף 163 לפקודה — 8 

שר הפנים יפעיל את סמכותו לפי סעיף 152)ד( האמור, לראשונה לאחר יום תחילתו   )1(
של חוק זה )להלן — יום התחילה(, בתוך 60 ימים מיום התחילה;

תקופת כהונתה של ועדה חקלאית שהוקמה עקב הוראה שנתן שר הפנים לפי   )2(
פסקה )1( תהיה למשך תקופות כהונתן של המועצה המכהנת ביום התחילה והמועצה 

שתכהן אחריה 
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המועצות 9 תיקון צווי כינון וצו  התשי"א—1950  2,  )א(,  המקומיות  המועצות  צו  את  יתקן  הפנים  שר 
המקומיות )ב(, התשי"ג—1953 3, בהתאם לחוק זה ובשינויים המחויבים, בתוך שישים 

ימים מיום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר              
                  יושב ראש הכנסת

חוק מבקר המדינה )תיקון מס' 45(, התשע"ב—2012*

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח—1958 ]נוסח משולב[  1, אחרי סעיף 8ב יבוא:1 הוספת סעיף 8ג

"סמכות להשלמת 
דין וחשבון וחוות 

דעת

מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות 8ג 
דעת והסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 8)1(, שלושה חודשים 
או יותר לאחר מסירת הטיוטה, יהיה מוסמך לסיים את הכנת 
הדין וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים 

מיום סיום כהונתו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                         
יושב ראש הכנסת                        

חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון — שיפוט 
בעבירות ועזרה משפטית(, התשע"ב—2012*

תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, 1 הארכת תוקף
התשכ"ז—1967  1, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת, מוארך בזה, עד יום 

ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ק"ת התשי"א, עמ' 178   2

ק"ת התשי"ג, עמ' 1174   3
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