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 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ״ט-1969

ו י ר י א ש ל ה ו נ י ד מ א ה י ש נ ת ל ו א ל מ ן ג י נ ת בע ס נ כ ל ה ם ש י פ ס כ ת ה ד ע ת ו ט ל ח  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
ר: , מחליטה ועדת הכספים לאמו 1  תשכ״ט—1969

 1. בהחלטה זו —
רות;  ״גמלה״ — קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שי

 ״משכורת הנשיא״, לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני — סכום המשכורת, לרבות
 התוספות הקבועות, המגיע באותו יום לנשיא המדינה

; ו  ״זכאי״ — שאיריו של נשיא המדינה, נשיא המדינה לשעבר ושאירי

; י פעמ  ״מענקי׳ — תשלום חד-

דש;  ״קצבה״ — סכום המשתלם מדי חו

 ״שאיר״ —

; תו י שהיתה אשת הנשיא ביום מו  (1) מ

 (2) ילדו של הנשיא, לרבות ילד חורג וילד מאומץ ונכדו של הנשיא שפרנסתו
 היתה עליו ביום מותו, כל עוד לא מלאו להם עשרים שנה, או אף שמלאו להם עשרים
ה אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל עצמם ואין להם הכנסה  שנ

יתם;  כדי מחי

 ״נשיא לשעבר״ — אדם שכיהן כנשיא וחדל לכהן.

 2. נשיא לשעבד, תשולם לו כל ימי חייו קצבה בסכום משכורת הנשיא.

 3. לשאירים של נשיא שנפטר ונשיא לשעבר תשולם קצבה בסכום משכורת הנשיא.

 4. לנשיא לשעבר ובני משפחתו, לשאירי נשיא ולשאירי נשיא לשעבר יינתן שירות
 רפואי ואשפוז באותם תנאים ובאותו היקף כפי שהיו זכאים להם בעת כהונת הנשיא.

 5. (א) נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לטלפון בדירתם,
 והוא יותקן על חשבון אוצר המדינה.

ן  (ב) מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) לא יחוייב בתשלום בעד החזקת טלפו
 שהותקן בדירתו, מתן שירותים לו וכל יתר התשלומים בקשר אליו, למעט שיחות טלפון

 לחוץ לארץ.

 6. (א) נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לדיור בדירת שרד
 נאותה בירושלים.

 (ב) בדירת השרד ייכללו גם שירותי הבית ועזרה לניהול משק הבית.

 הנדרוי*

 י*גה לנשיא
 ״ושעבר

 י,*כה לשאירי
 נשיא

 פיטות רפואי

 שיוומי «לפון

 דירו* שוד

 1 ס״זז 555, תשג״ט, עמי 98.
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ה שירותי הבעה ד ו מ  7. נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר יהיו זכאים למכונית צ
, לנשיא לשעבר - ״ » , » 
• ולאלמנת נשיא ג , ם ״ ג  ׳
 ונשיא לשעבר

 8. נשיא לשעבר זכאי למזכיר פרטי וכן לשירותי מזכירות. שירותי מזבירומ

 9. טובות ההנאה והשירותים הניתנים לפי סעיפים 4 עד 8 יהיו פטורים מכל מס המוטל פ«ר־ ממפ
ה 8 ״  על הכנסה. ה

 10. זכאי שביום תחילת החלטה זו קיבל קצבה בסכום העולה על האמור בסעיף 3 שמירת זכויות
 יהיה זכאי לקצבה באותו סכום.

 11. תחילתה של החלטה זו מיום י״ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט 1969). תחילת

ן מ ג ר ק ל א ר ש  י״ב באלול תשכ״ט (26 באוגוסט 1969) י
) יושב ראש ועדת הכספים 7 8 7 5 מ 0 ן י ) 

 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, השב״ס-1969

 החלטת ועדת הכספים של הכנסת בעגין גמלאות לשרים ולשאיריהם

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
ד: עדת הכספים לאמו  תשכ״ט—1969 מחליטה ו

_ הגדרות ן  1. בהחלטה ן

ת; רו  ״גמלה״ — קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שי

 ״המשכורת הקובעת״, לענין חישוב קצבתו של זכאי ביום פלוני — סכום המשכורת, לרבות
 התוספות הקבועות; המגיע באותו יום, לשר שתפקידו כתפקיד השר לשעבר שמכוחו

 נתבעת הקצבה;

; ו  ״זכאי״ — שאיריו של שר, שר לשעבר ושאירי

; י  ״מענק״ — תשלום חד פעמ

 ״קצבה״ — סכום המשתלם מדי חודש

 ״שאיר״ —

פטר;  (1) בן זוג של נ

 (2) ילדו של נפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו שפרנסתו היתד! עליו
ה אך  ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה, או אף שמלאו להם עשרים שנ
 עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי

יתם;  מחי

 1 ס״ח 555, תשכ״ט, עמ׳ 98.
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 (3) הורים של נפטר שפרנסתם היתד. עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר בני
 משפחה כאמור בפסקאות (1) ו־(2) ;

 (4) קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר גם הודים כאמור
 בפסקה (3) ;

 ״שר לשעבר״ — אדם שכיהן כשר וחדל לכהן.

 2. משכורתו של שר לשעבר תשולם לו עד סוף החודש שבו חדל לכהן.

 3. שר לשעבר, שכיהן כשר שנתיים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, החל מתחילת
 החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 2, קצבה בסכום שהוא

ת כהונתו, אך לא פחות מ־21%. ו  7% מהמשכורת הקובעת כפול במספר שנ

 4. על אף האמור בסעיף 3, שר לשעבר, שכיהן כראש ממשלה שמונה עשר חודש
 לפחות, תשולם לו קצבה כאמור בסעיף 3 בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן

 בהיותו ראש ממשלה.

 משכורת לשר
 לשעבר

 קצבה לשר
 לשעבד

 קצבה למי
 שכיהן כראש

 ממשלה

נתן לו  5. (א) שר לשעבר, שבשעה שחדל לכהן היה גילו למעלה מ-55 שנה, תי
 תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיפים 3 או 4, בשיעור של 2% מהמשכורת

 הקובעת בעד כל שנת גילו שהיתה למעלה מ-55 בשעה שחדל לכהן.

 (ב) בעד כל חודש מחדשי גילו של שר כאמור שאינם מגיעים לשנה תמימה
 ישולם החלק השנים עשר של האחוז האמור.

 תופפת לק1נגה
 בשל גיל

 בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה, לענין סעיפים 3 ו-4, יחושבו —

; ת ח  (1) כל תקופות כהונתו בתור שר בזמן מן הזמנים — כתקופת כהונה א

 (2) כל תקופות כהונתו בתור חבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל
 או בתור חבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני קום המדינה,
 שקדמו, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממשלה — בכהונת שר במשך

 ארבע חמישיות מאותה תקופה.

 חישוב תקופת 6.
 כהונה לענין

 היגות לקצבה
 ושיעורה

 7. (א) בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר תחושב גם כל תקופת חברות בכנסת,
 בזמן מן הזמנים, אשר בה לא כיהן כשד והמובאת בחשבון לצורך הזכות לגמלאות, לרבות
 תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה שצורפו — בכהונת שר במשך מחצית

 מאותה תקופה.

) יחול גם לגבי תקופת כהונה בכנסת שלגביה קיבל השר לשעבר, א ) ן  (ב) סעיף קט
 בעת שחדל לכהן כחבר כנסת, מענק, אם בחר — תוך ששה חדשים מעת פרסום החלטה
 זו ברשומות או מעת שחזר וכיהן כחבר הכנסת, לפי המאוחר יותר — להחזיר את המענק
 שקיבל, והחזירו לאחד מכן, בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מהיום שבחר להחזיר
 את המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים שלא יפחתו מחמישית ממשכורתו החדשית,

 החל מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.

 קצבאות לשר
 לשעבר כשל

 בהונה בכנסת
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ס חישוב ז«ני8 י נ  8. כל חודש מחדשי הכהונה בתור שר שאינם עולים לשנה תמימה יזכה בחלק ש
נו עולה לחודש ת כהונה, וכל פרק זמן של כהונה שאי  עשר מן הקצבה המגעת בעד כל שנ

 ייחשב כחודש מלא.

י  9. •קצבה המשתלמת לשר לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על 70% מהמשכורת ־יי:לשיעי
 הקובעת.

 10. (א) בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה תחושב תקופת שירות במשרה י צירו!־ תקופות
ה שירומג־ודינה נ ו ה ת ב פ 1 ק ת ׳ ב ה ג , ד מ ר ה צ ו א ת מ ו א ^ מ ג ן זכויות ל י  ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענ

 כשר במשך רבע מאותה תקופה, ובלבד —

נה ן זכות לגמלה מאוצר המדי  (1) שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לעני
; ו ן חישוב שיעורה של גמלה כז י  או לענ

 (2) שהשר לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו משירות
 כאמור, תוך שלושה חדשים מעת פרסום החלטה זו ברשומות או מעת שהחל

 לכהן כשר, לפי המאוחר יותר, והחזירו כאמור בסעיף 7(ב);

 (3) שהשר לשעבר היה לשר תוך שלוש שנים מיום שפרש משירותו באותה
;  משרה

 (4) שאותה תקופה לא הובאה כבר בחשבון לענין גמלאות בשל חברותו
 של השר לשעבר בכנסת.

 (ב) ״משרה ציבורית״, לענין סעיף קטן (א) — שירות במדינה כעובד המדינה
 או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

 11. עבד שר לשעבר לפני שהיה לשר במשרה שאחד הסעיפים 61, 62 או 62א לחוק הגדלת.קצבה
, חל עליה, ואותה תקופת עבודה, כולה או  שירות המדינה (גמלאות), תשט״ו—1955 2

נה במועד ציבורי ן זכות לגמלאות אילו עבר לשירות המדי  מקצתה, היתה מובאת בחשבון לעני
 שבו היה לשר, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו
 היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים

 שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.

ר טשגורמוקצגה ש ם ע י נ ד ש ע ב ר ו ט פ ו נ ב  12. שר שנפטר תשולם משכורתו לשאיריו, בעד החודש ש
 י « « . לשאיריו של שו*

 חדשים נוספים, ומכאן ואילך תשולם להם קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו פרש •
 ביום פטירתו.

 13. נפטר שר לאחר שכיהן כשר פחות משנתיים, רואים את זכויות שאיריו לקצבה לפי ?צבה לשאירי

6 י, ש1מ :י ,״ש  סעיף 3 כאילו כיהן שנתיים. ו״י

 14. לשאיריו של שר לשעבר תשולם מיום פטירתו של השר לשעבר הקצבה שהיתה קצגה לשאירי
י ב ע ש ל י  משתלמת לו. ש

 בשל תקופת
 עבודה במופד

 י ס״ח תשט״ו, ««׳ 135.
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 15. אלמן של חברת ממשלה או של חברה לשעבר לא יהא זכאי לקצבה אפ הוא עוד
 ברשות עצמו.

 יוצגה לשאירי
 חגרת ממשלה

 16. (א) זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמים לו מאוצר המדינה
 שלא לפי החלטה זו, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 28 לחוק שירות
נה (גמלאות), תשט״ו~1955, יופחת מקצבתו כל סכום שבו עולה הקצבה לפי  המדי

 החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

 (ב) לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון מחצית הקצבאות המשתלמות לזכאי
 על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ה—968! 3,

 17. לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד׳ תחולק ביניהם הקצבה
ניהם; לא הסכימו, הרי אם —  בדרך שיסכימו הזכאים בי

 (1) השאיר הנפטר אלמנה וילדים — תיטול האלמנה מחצית הקצבה
וה;  והילדים חולקים את היתרה בשו

 (2) לא השאיר הנפטר אלמנה — כל הזכאים חולקים בשווה.

 18. (א) שר לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמשה אחוזים מקצבתו לתקופה של
 עשר שנים.

 (ב) בהיוון על פי סעיף קטן (א) יהוון, ממועד ההיוון ועד תום עשר שנים מאותו
 מועד, האחוז הקובע מהקצבה המגיעה לשר לשעבר אילולא ההיוון, כפי שקצבה זו
ה מזמן לזמן, ולא יביאו בחשבון כי לשר לשעבר לא משתלמת הקצבה או חלק  משתנ

ה עקב הוראות סעיף 16.  ממנ

 (ג) שר לשעבר אשר הקצבה שהוא זכאי לה בחודש פלוני הוונה בחלקה, ועקב
 הוראת סעיף 16 לא ניתן לנכות מאותה קצבה את האחוז הקובע שהוון כאמור בסעיף
 קטן(ב), כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון לחודש שלאחר

 החודש האמור, את הסכום שלא ניתן לנכותו.

 (ד) לענין סעיף זה, ״האחוז הקובע״ — האחוז אשר השר לשעבר מבקש להוון
 מקצבתו.

 19. (א) אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים להיחשב שאירה, אולם
 ישולם לה מענק כשיעור קצבת החודש שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כפול 36.

 (ב) בחישוב המענק לא יובאו בחשבון ניכויים מקצבה על פי הוראות סעיף 16.

 (ג) הופקעו הנישואין השניים בשל מות בן-הזוג תוך שנתיים מהיום שנתקיימו,
 או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך שנתיים מיום שנתקיימו, תשוב
; אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף זה, ו  האשד. להיחשב שאירה לענין החלטה ז
 יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה,

 ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש יותר משליש מהקצבה המשתלמת.

 הקטנת קצגאות
 לז9אי0 גשל
 ההנסה אהדת

 חלוקת קצגאות

 היוון

 הפפקת קצגאות
 לאלמנה שנישאה

 שנית

 3 פ״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
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 20. לשר לשעבר ולבני משפחתו, לשאירי שר ולשאירי שר לשעבר יינתנו שירות ־י־יוחדפואי

 רפואי ואשפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת השר.

 21. (א) שר לשעבר, אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר זכאים לטלפון בדירתם, והטלפון שירותי טלפון

 יותקן על חשבון אוצר המדינה.

 (ב) מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) לא יחוייב בתשלום בעד החזקת טלפון
 שהותקן בדירתו, מתן שירותים לו, וכל יתר התשלומים בקשר אליו, למעט שיחות טלפון

 לחוץ לארץ.

 22. (א) לשר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשיעור של 50% מהמשכורת השתתפות
י חודש סך 200 של שיר״ישעגר  הקובעת או למעלה מזה, או שחדל לכהן כשגילו 65 או יותר, ישולם מד

י * י נ מ ל  לירות לכיסוי הוצאות נסיעה. י״י א

, תהיה זכאית למחצית ( א ) ן  (ב) אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר, כאמור בסעיף קט
 מהסכום המשתלם לפי סעיף יקטן(א).

 23. . (א) ראש הממשלה לשעבר הזכאי לקצבה לפי סעיף 4 יהיה זכאי למכונית צמודה שירותי תפעה
ו לראש הממשלה ד n ו w 

* לשעגר ולאלמנה ג ה ם ג  ע

 ראש הממשלה

 (ב) אלמנת ׳ראש ממשלה כאמור בסעיף קטן (א) ואלמנת ראש ממשלה לשעבד וראש ממשלה
ר ,gt, לשעפר ב ע ש ד ל ש ה זכאית לתשלום בעד שירותי הסעה בסכום המשתלם ל  כאמור, תהי

 סעיף 22.

י הו**ההעפרה ן ס י כ  24. (א) לשר לשעבר ישולם, בשעה שחדל לכהן, מענק בסך 5000 לירות ל
 הוצאות הכרוכות בדיורו.

 (ב) לא ישולם סכום לפי סעיף קטן (א) לשר לשעבד אלא פעם אחת בלבד.

 (ג) אלמנת שר הזכאית לקצבה לפי סעיף 12 תהיה זכאית גם למענק כאמור .
 בסעיף קטן (א).

ל פרפומי הממשלה  25. שר לשעבר הזכאי לקצבה לפי. החלטה זו זכאי לקבל חינם כל חומר פרסום ש
 הממשלה כפי שזכאי לכך חבר הכנסת.

 26. שר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשיעור של 70% מהמשכורת הקובעת, שירותי מז־ידוי!
 זכאי לשירותי מזכירות לכתיבת זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי

 וציבורי.

 27. טובות ההנאה, השירותים והתשלומים הניתנים לפי סעיפים 20 עד 26 יהיו פטורים פטור מ«פ
ה פ ג 9 ?  מכל מס המוטל על הכנסה. י

 28. תחילתה של החלטה זו ביום י״ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט 1969). החילה

ן מ ג ר ל ק א ר ש  ט״ו באלול תשכ״ט (29 באוגוסט 1969) י
< יושב ראש ועדת הכספים י 8 7 5 מ 0 ח < 
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 חוק גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון, תשב״ט -1969

 החלטת ועדת הכספים של הכנסת בענץ גמלאות למבקר המדינה ולשאיריו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969/ מחליטה ועדת הכספים לאמר:

נה ושאירי מבקר המדינה לשעבר  1. מבקר המדינה שחדל לכהן, שאירי מבקר המדי
 זכאים לגמלה לפי החלטת ועדת הכספים לענין גמלאות לשרים ולשאיריהם ־; כיהן מבקר

 המדינה שלוש תקופות כהוגה או יותר — יחול עליו סעיף 23 להחלטה האמורה.

 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט 1969).

 ט׳׳ו באלול תשכ״ט (29 באוגוסט 1969)

ן מ ג ר ל ק א ר ש ) י 7 8 7 5  >״מ 0
 .> יושב ראש ועדת הכספים

 1 פ״ח 555, תשכ״ט, עמי 98.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 27.

 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, חשכ״ט-969 ו

 החלטת ועדת הכספים של הכנסת בענין גמלאות לנגיד בנק ישראל ולשאיריו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 !, מחליטה ועדת הכספים לאמר:

 1. נגיד בנק ישראל שחדל לכהן, שאירי נגיד בנק ישראל ושאירי נגיד בנק ישראל
; 2 ם ה י ר י א ש ל  לשעבר זכאים לגימלה לפי החלטת ועדת הכספים לענין גמלאות לשרים ו

 כיהן הנגיד שלוש תקופות כהונה או יותר יחול עליו סעיף 23 להחלטה האמורה.

 2. תחילתה של החלטה זו ביום י׳׳ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט 1969).

ו באלול תשכ״ט (24 באוגוסט 1969)  ט״
ן מ ג ר ל ק א ר ש ) י ד 8 י 5 0 ן ג ז י < 

 יושב ראש ועדת הכספים

 1 ס״ח 555. תשכ״ט, עמי 98.

 2 ק״ ת תש״ל, עמ׳ 27.
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 חוק נמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון, תשב״ט-969 ן

 החלטת ועדת הכנסת בעניו גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהמ

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 מחליטה ועדת הכנסת לאמר:

 1. בהחלטה זו —

ת; רו  ״גמלה״ — קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שי

ן תשלום מענק לחבר הכנסת לשעבר או לזכאים מכוחו —  ״המשכורת האחרונה״, לעני
, לרבות התוספות  סכום המשכורת לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, תש״ט—1949 2
; י שחדל לכהן ד לפנ  לפי סעיפים 3 ו-3א לחוק האמור ששולם לאותו חבר הכנסת מי

 •״המשכורת הקובעת״, לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני — סכום המשכורת לפי
 סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, תש״ט—1949, לרבות התוספות לפי סעיפים 3 ו3א
 •לחוק האמור, המגיע באותו יום לרוב חברי הכנסת שהרכב משפחתם כהרכב משפחת
 חבר הכנסת לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה; ואולם לגבי חבר הכנסת שהיה סגן
 יושב ראש הכנסת או סגן שר (להלן — סגן) יבוא במקום המשכורת האמורה סכום
 ממוצע, שהוא סכום המשכורת האמורה כפול במספר החדשים שבהם לא היה סגן
 בצירוף סכום המשכורת המגיע לפי החוק האמור באותו יום על תוםפותיה כאמור כפול
 במספר החדשים שבהם היה סגן, והכל מחולק לסך כל חדשי כהונתו בכנסת; היתד•
 קצבתו של הזכאי, אילולא ההגבלה לפי סעיף 12, עולה על 70% ממשכורתו הקובעת,
 תחושב משכורתו כאמור לעיל תחילה לפי •חדשי המשכורת הגבוהה, ואילו חדשי
 המשכורת הנמוכה יצורפו בחישוב ככל שדרוש להשלמת הסכום המהווה 70% מן

בעת;  ׳המשכורת הקו

; י פעמ  ״מענק״ — תשלום חד-

דש;  ״קצבה" — סכום המשתלם מדי חו

 ״שאיר״ —

פטר;  (1) בן־זוגו של הנ

 ,(2) ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו של הנפטר שפרנסתו
 היתד. עליו ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה, או אף שמלאו להם עשרים
ה אד עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם  שנ

יתם;  : הכנסה כדי מחי

 * 8״ח 555, תשכ״ט, עמי 98,

 2 ס״ח תש״ט, עמ׳ 41 ; תשי״ב, עמ׳ 142 ; תשט״ז, עמ׳ 76 ; תש״ד, «מ׳ 20, 99 ; תשכ״ג, עמ׳ 134, תשכ״ח, ע«׳
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 (3) הוריו של נפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה
 כאמור בפסקאות (1) ו־(2);

 (4) קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו אם לא השאיר גם הורים כאמור
 בפסקה (3);

 ״חבר הכנסת לשעבר״ — אדם שכיהן כחבר הכנסת וחדל לכהן.

 2. חבר הכנסת לשעבר תשולם לו כל ימי חייו, החל מהיום בו חדל מלכהן, קצבה
 בסכום שהוא שליש האחוז מהמשכורת הקובעת כפול במספר חדשי כהונתו בכנסת אם —

 (1) חדל לכהן אחרי שהגיע לגיל חמישים וכיהן כחבר הכנסת שש שנים
ת;  לפחו

 (2) חדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וחמש וכיהן כחבר הכנסת עשר
 שנים לפחות, או שכיהן כחבר הכנסת תשע שנים לפחות וכיהן ברציפות

סת;  בשלוש תקופות כהונה של הכנ

 (3) חדל לכהן לפני שהגיע לגיל ארבעים וחמש אך הגיע לגיל ארבעים
 וכיהן כחבר הכנסת תקופה של עשר שנים ועוד מספר שנים כמספד השנים

 שבהן גילו למטה מגיל ארבעים וחמש.

 3. חבר הכנסת לשעבר, שבשעה שחדל לכהן היה גילו למעלה מ-55 שנה, תינתן
 לו תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיף 2 בשיעור של 2% מהמשכורת הקובעת

ת גילו שהיחד, למעלה מ-55 בשעה שחדל לכהן.  בעד כל שנ

 4. חבר הכנסת לשעבר, שבשעה שחדל לכהן היה גילו שבעים וחמש או למעלה מזה
 וכיהן חמש שנים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, החל מהיום בו חדל לכהן, קצבה בסכום

 שהוא 70% מהמשכורת הקובעת.

 5. מי שהיה חבר הכנסת תשע שנים וכיהן ברציפות בשלוש תקופות כהונה של הכנסת,
 או מי שהיה חבר הכנסת יותר מעשר שנים, והם זכאים לקצבה לפי סעיף 2, לא תפחת

 קצבתם מ-50% מהמשכורת הקובעת.

 6. בקביעת זכות הקצבה של חבר הכנסת לשעבד ושיעורה, לענין החלטה זו, יחושבו —

 (1) כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת, למעט תקופה שבעדה שולם לו מענק
 לפי סעיף 15 שלא הוחזר כאמור בסעיף 16 ;

ת; י מנ נה הז  (2) כל תקופת כהונתו כחבר מועצת המדי

 (3) התקופה שבין הגשת רשימת המועמדים שעל פיה נבחר לכנסת ובין
 יום כינוסה של אותה כנסת, אם היה לחבר הכנסת באותו יום ונתקיים בו

: ה  אחת מאל

 (א) תוך השנה שקדמה לבחירות פרש מכהונה או משירות שחל עליהם
; ד: הכנסת 3  סעיף 7 לחוק יסו

 קצבה לוו9ר
 הבנפת לשעבר

 תופפת לקצפה
 כשל גיל

 קצבה קבועה

 הצגה מינימלית

 הישוג מקופת
 בהוגה לעגיל

 הזבות לקצבה
 ושיעורה

 3 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 69 ; תשי״ט, עמ׳ 146, 158, 210; תשכ״ז, עמי 24.
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י ששמו נכלל ברשימת המועמדים לכנסת היה עובד המדינה  (ב) לפנ
 או חייל וחדל לכד׳ז או הופסק שירותו על פי סעיפים 2 או 3 לחוק
 הבחירות לכנסת, תשי״ט—1959 *, או על פי סעיף 56 לחוק הבחירות
, או שיצא לחופשה ללא תשלום  לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969 5
 משירות כאמור תוך 100 ימים לפני ששמו נכלל ׳ברשימת המועמדים.

 גמלאות שר
ן לשעפר  7. בקביעת שיעור הקצבה של חבר הכנסת לשעבר שכיהן גם כשר, לא תבוא בחשבו

 כל תקופת כהונה בכנסת, המובאת בחשבון לצרכי גמלאות בשל כהונתו כשר.

 גמלאות ליושפ
 ראש הגנ8ת

 8. יושב-ראש הכנסת לשעבר זכאי, לגבי תקופת כהונתו כיושב-ראש. הכנסת, לגמלאות
די יושב-ראש הכנסת, והוראת סעיף 7  כאילו היה ראש הממשלה, וכן זכאים שאיריו ושאי

 תחול עליו.

ה חישוג זמו פ ו ק >1ן ת י א ש ן ד ו ח  9. לענין החלטה זו כל תקופת זמן העולה על 15 ימים תיחשב כ
ו לא תבוא בחשבון.  קטנה מז

ן החלטה זו יראו עודף של שנה העולה על 180 יום כשנה חישו־ גיל ת גיל לעני  10. בחישוב שנ
 ואילו מספר ימים קטן מזה לא יובא בחשבון.

 גיל תגרות
 הכנפת

 11. לגבי חברת הכנסת יבוא לענין סעיפים 2, 3 ו-4 ״ארבעים״ במקום ״ארבעים וחמש״,
 ״ארבעים וחמש״ במקום ״חמישים״, /,חמישים״ במקום //חמישים וחמש״, ו־״ששים וחמש״

 במקום ״שבעים וחמש״.

 בייג לשיעור
 הקצפת

 12. קצבה המשתלמת לחבר הכנסת לשעבד לפי החלטה זו לא תעלה על 70%
 מהמשכורת הקובעת.

 13. (א) בקביעת הזכות לקצבה של חבר הכנסת לשעבר ושיעורה תחושב תקופת צירוף תקופות
ן זכויות לגמלאות מאוצר המדינה, י  שירות במשרה ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענ

 כתקופת כהונה כחבר הכנסת במשך מחצית מאותה תקופה, ובלבד —

 (1) שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה מאוצר המדינה
; ו  או חישוב שיעורה של גמלה כז

 (2) שחבר הכנסת לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו
 משירות כאמור תוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות או מעת
 שהחל לכהן כחבר הכנסת, לפי המאוחר יותר, והחזירו כאמור בסעיף 34;

 (3) שחלה על אותו חבר הכנסת לשעבר הוראת סעיף 6(3);

נה או (א) — שירות במדינה, כעובד המדי  (ב) ״משדה ציבורית״, לענין סעיף קטן
 כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

 * ס״ח 281, תשי״ט, עמי 114.
 5 ם״ח 556, תשב״ט, עמ׳ 103.
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 14. עבד חבר הכנסת לשעבר בטרם נבחר לכנסת במשרה שאחד הסעיפים 61, 62 או
נה (גימלאות), תשט״ו—1955 », חל עליה, ואותה תקופת עבודה,  62א לחוק שירות המדי
ן זכויות לגמלאות אילו עבר חבר הכנסת  כולה או מקצתה, היתד, מובאת בחשבון לעני

 לשעבר לשירות המדינה במועד שבו היה לחבר הכנסת, תוגדל הקצבה שאותו חבר הכנסת ׳
 לשעבד זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו
 היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים

 או על פיהם.

 הגדלה יןצגה
 פשל הקופה

 עגודה במופד
 ציגורי

 15. (א) חבר הכנסת לשעבר שאינו זכאי לקצבה לפי החלטה זו, ישולם לו בשעה
 שיחדל לכהן מענק בסכום של 11% מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כחבר הכנסת כפול

 במספר החדשים שכיהן כחבר הכנסת אחרי ט״ז בניסן תשי״ח (6 באפריל 1958).

 מענק להגר
 הכנפה הפורש

 ואינו זכאי
 לקצבה

 16. חבר הכנסת לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף 15 ואחרי-כן חזר ונבחר לחבר הכנסת,
ק; רצה — לא יחזירו, ובמקרה כזה לא תבוא : רצה — יחזיר את המענ דו  הברירה בי
 בחשבון תקופת הכהונה שבעדה קיבל מענק בקביעת הזכות לקצבה של חבר הכנסת

 לשעבר ושיעורה, כאמור בסעיף 6(1).

 17. לשאיריו של חבר הכנסת שנפטר תשולם קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר
 אילו פרש ביום פטירתו.

 חפר הכנפה
 לשעכר שנפחר

 • שניה

 גמלה לשאיריו
 של חפר הכנפה

 18. היו שאירים זכאים לקצבה לפי סעיף 17 הפחותה מ-50% מהמשכורת הקובעת,
 ישולם לשאירים גם מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר;
ק כאמור  היתד, הקצבה 50% ממשכורת חברי הכנסת או עלתה עליה, ישולם לשאירים מענ
 בניכוי 5% מהמענק בעד כל אחוז שבו עלתה הקצבה האמורה על 50% מהמשכורת

 הקובעת.

 מעני, לשאיריו
 של הפרי הכנפה

 19. לשאיריו של חבר הכנסת אשר לא היה זכאי לקצבה אילו׳ פרש ביום פטירתו
 ישולם מענק בסכום שחבר הכנסת לשעבר היה זכאי לו לפי סעיף 15 אילו פרש ביום
 פטירתו, ובנוסף לכך מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר.

 20. ליורשיו על פי הדין של חבר הכנסת, אשר היה זכאי לקצבה אילו פרש מהכנסת
 ביום פטירתו ואשר לא השאיר אחריו שאירים הזכאים לקצבה, ישולם מענק כאמור

 בסעיף 19.

 21. שאיר שהוא אלמן והוא עומד ברשות עצמו, לא יהיה זכאי לקצבה לפי סעיף 17
 או למענק לפי סעיף 18.

 22. חבר הכנסת שנפטר לאחר שכיהן ארבע שנים לפחות יראוהו לענין החלטה זו
 כאילו כיהן שש שנים, ואם לא מלאו לו בשעת פטירתו חמישים שנה יראוהו לענין החלטה

 זו כאילו מלאו לו חמישים.

 מעני! לשאירי
 הפר הכנפה

 שאינפ זנאיפ
 לקצפה

 מענק לפני
 משפחה חפר

 הפנפה שנפטר
 •שאינפ זפאיפ

 לקצבה

 הגכלת זכויות
 אלמן

 קצפה לשאירי
 חפר הגנפת
 שכיהן פחות
 משש שניפ

 6 ם״ח תשט״ו, עמ׳ 135.
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ר גמלה לשאירי ב ע ש ת ל ס נ כ י ה ב  23. לשאיריו של חבר הכנסת לשעבר תשולם מיום פטירתו של ח
 חכר הכנפה

׳ אולם קצבה זו לא תשולם לאלמן אלא אם היה נשוי לחברת לשעפר ו  הקצבה שהיתר. משתלמת ל

 הכנסת לשעבר שלוש שנים לפחות והיא ילדה לו ילד.

 24. לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק הקצבה ביניהם בדרך חלוקה קצבאות

 , שיסכימו עליה, ואם לא הסכימו —

 (1) השאיר הנפטר אלמנה וילדים — תיטול האלמנה מחצית הקצבה

וה;  והילדים חולקים את היתרה בשו

 (2) לא השאיר הנפטר אלמנה — כל הזכאים חולקים בשווה.

י הקפנה קצבאות פ א ל ל  25. מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת המשתלמת לו מאוצר המדינה ש
 לזכאיפ בשל י

נה ה־נפהאחרה ה זו, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 28 לחוק שירות המדי ט ל ח ה . 

 (גימלאות), תשט״ו—1955, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף

 ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

נה שלא הקטנה קצפאוה  26. , (א) מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת לו מאוצר המדי
 , , , לזפאיפ כשל

נה קצפה אחרה  לפי החלטה זו, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 28 לחוק שירות המדי

 (גימלאות), תשט״ו—1955, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף

 הקצבה האמורה על 70% מהמשכורת הגבוהה ביותר המשמשת בסיס לחישוב אחת

 הקצבאות.

 (ב) לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון מחצית הקצבאות המשתלמות לזכאי
. פי חוק הביטוח הלאומי, [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 7  על-

 27. (א) חבר הכנסת לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמשה אחוזים מקצבתו לתקופה היייד
 של עשר שנים.

 (ב) בהיוון על פי סעיף קטן (א) יהוון, ממועד ההיוון ועד תום עשר שנים מאותו

 .מועד, האחוז הקובע מהקצבה המגיעה לחבר הכנסת לשעבר אילולי ההיוון, כפי שקצבה

ה מזמן לזמן, ולא יביאו בחשבון כי לחבר הכנסת לשעבר לא משתלמת הקצבה או  זו משתנ

 חלק ממנה עקב הוראות סעיפים 25 או 26.

 (ג) חבר הכנסת לשעבר אשר הקצבה שהוא זכאי לה בחודש פלוני הוונה בחלקה,

 ועקב הוראות סעיפים 25 או 26 לא ניתן לנכות מאותה קצבה את האחוז הקובע שהתהוון

 כאמור בסעיף קטן (ב), כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה לא יאוחר מהיום האחרון

 לחודש שלאחר החודש האמור את הסכום שלא ניתן לנכותו.

 7 ס״ו! תשכ״ח, עמי 108.
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 (ד) לענין סעיף זה, ״האחוז הקובע״ — האחת אשר חבר הכנסת לשעבר מבקש

 להוון מקצבתו.

 הפט?״ ?*9״יי* 28. (א) אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים מהיות בבחינת
 לאל«נת שנישאה , , , , ,

ן  שני* שאירה, אולם ישולם לה מענק כשיעור הקצבה שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואי

 כפול 36.

 (ב) בחישוב המענק לפי סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון ניכויים מקצבה על

 פי הוראות סעיפים 25 או 26.

 (ג) הופקעו הנישואים השניים בשל מות בן-הזוג תוך שנתיים מהיום שנתקיימו,

 או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך שנתיים מיום שנתקיימו, תשוב

 האשד. 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 שיעור הקצבה בשום חודש ביותר משליש מהקצבה המשתלמת.

 שירותי»לפיז 29. (א) חבר הכנסת לשעבד הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לטלפון בדירתו, והוא

ן אוצר המדינה.  יותקן על חשבו

 (ב) מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) לא יחוייב בתשלום בעד מספר שיחות

 טלפוניות כפי שתקבע ועדת הכנסת בהודעה.

 פר««י ה«ששלה 30. חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לקבל חינם כל חומר פרסום
 של הממשלה כפי שזכאי לכך חבר הכנסת.

 31. חבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לנסיעה חינם בתחומי

 המדינה ברכבת ובאוטובוסים שבשירות ציבורי להסעת נוסעים.

 זכות נפיעה

 )32. (א) לחבר הכנסת לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו בשיעור של 50%

 מהמשכורת הקובעת או למעלה מזה ישולם מדי חודש, לכיסוי הוצאות נסיעה, סכום השווה

 ל-60% מהסכום המשתלם לשד לשעבר לאותה מטרה.

ינה זכאיות לתשלום  (ב) אלמנת חבר הכנסת ואלמנת חבר הכנסת לשעבר תהי

. א) ) ן ת מהסכום המשתלם לפי סעיף קט  בשיעור מחצי

 השתתפות
 גהוצאות נפיעה

 33. לחבר הכנסת לשעבד שכיהן כסגן שר ולבני משפחתו, לשאירי חבר הכנסת כאמור

 ולשאירי חבר הכנסת לשעבר כאמור יינתנו שירות רפואי ואישפוז באותם תנאים ובאותו

 היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת חבר הכנסת כסגן שד.

 פיטוה רפואי
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 34. חבר הכנסת לשעבר שבחר להחזיר מענק לפי סעיף 13 (א)(2) או לפי סעיף 6! החזרת מענקים

 יחזירו בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מהיום שבחר להחזיר את המענק, ובין

 בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ מהאחרון שבהם שבו ישולם העודף, לא

 יפחת מחמישית ממשכורתו החדשית, החל מתחילת החודש שלאחר החודש בו בחר

 לעשות כן.

 35. טובות ההנאה, השירותים והתשלומים הניתנים לפי סעיפים 29 עד 33 יהיו פטורים כטור«מפ
ה 8 נ ־ ז  מכל מס המוטל על הכנסה. י

 36. תחילתה של החלטה זו ביום י״ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט 1969). זחילה

ו באלול תשכ״ט (29 באוגוסט 1969)  ט״
ח י נ ז ך א ו ר ) ב י 8 ד 5 0 1 נ ח ) 

 יושב ראש ועדת הכנסת
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 המוויי 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליפ


