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חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס'  ,)58התשע"ו*2016-
תיקון סעיף 9

.1

התש"ל( 11970-להלן  -החוק העיקרי),

בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
בסעיף (9ב) ,בהגדרה "העדכון הנוסף" ,בפסקה ( ,)1במקום "או בדירוג קלדניות שופטים"
יבוא "בדירוג קלדניות שופטים או בדירוג ביקורת המדינה".

החלפת סעיפים
63א 1עד 63א3
והוספת סעיף 63א4

.2

במקום סעיפים 63א 1עד 63א 3לחוק העיקרי יבוא:
"מועד המעבר,
63א( .1א) ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף  8תיקרא ,לגבי עובד
המשכורת הקובעת
שירותי הביטחון ,כך:
ורשימת הדירוגים
הבסיסית
""מועד המעבר"  -יום כ"ב בניסן התשע"ו ( 30באפריל
.";)2016

(ב) ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף  8תיקרא ,לגבי עובד
שירותי הביטחון ,כאילו בסופה נאמר:
"( )4על אף הוראות פסקאות ( )1ו–( ,)2שולמה ,לאחר
מועד המעבר ,תוספת על משכורתו של פלוני בעד
התקופה שלפני מועד המעבר ,שמקורה בהסכם קיבוצי
שהמדינה צד לו ושנכרת לאחר המועד האמור ,לא
תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות,
אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת ,בצו ,באישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת".
(ג) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף  8תיקרא
לגבי עובד שירותי הביטחון ,כאילו במקום הסיפה החל במילה
"שבחלק" נאמר "שבחלק ד' לתוספת השלישית".
עדכון המשכורת
הקובעת

63א( .2א) סעיף  9ייקרא ,לגבי עובד שירותי הביטחון ,כאילו -
( )1בסעיף קטן (א ,)1במקום "כ"ט באדר א' התשע"ד
( 1במרס  ")2014נאמר "כ"ג בניסן התשע"ו ( 1במאי
;")2016
()2

אחרי סעיף קטן (א )1נאמר:
"(א )2העדכון הנוסף בעד קצבאות חודש ינואר
 2011עד חודש דצמבר  2015ישולם בשיעורים
כמפורט בפסקאות שלהלן ובמועדים כמפורט
בהן:
( )1סכום השווה ל– 50%מסך העדכון
הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם
בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)( )1המובא
בסעיף 63א;3
( )2סכום השווה ל– 52%מסך העדכון
הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם
בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)( )2המובא
בסעיף 63א.3

*
1
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התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו ( 30במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1004 -מיום ח' בשבט התשע"ו ( 18בינואר  ,)2016עמ' .402
ס"ח התש"ל ,עמ'  ;65התשע"ד ,עמ' .813
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מי קטן (א ,)2נפטר מי
סעיף
נפטר
הוראות
קטן (א,)2
על אף
(א)3סעיף
(א )3על אף הוראות
כאמור באותו סעיף קטן,
סעיף קטן,
הנוסף
באותו
לעדכון
כאמור
שזכאי
שזכאי לעדכון הנוסף
זכאי סכום חד–פעמי
חד–פעמי
של אותו
סכום
ליורשיו
ישולם זכאי
ישולם ליורשיו של אותו
אותו סעיף קטן שטרם
התשלומיםקטןלפישטרם
בגובהאותו סעיף
בגובה התשלומים לפי
שיעור הריבית כאמור
כאמור
שיהוונו לפי
שיעור הריבית
שולמו לזכאי
שולמו לזכאי שיהוונו לפי
המובא בסעיף 63א.3
63א.3
9א(י)()2
בסעיף
בסעיף
בסעיף 9א(י)( )2המובא
סעיפים קטנים (א) ו–(א,)1
הוראות ו–(א,)1
קטנים (א)
סעיפיםאף
(א )4על
(א )4על אף הוראות
המעברלפני מועד המעבר
משירות
מועד
שפרש
משירותמילפני
לגבי מי שפרש לגבי
המעבר ערב מועד המעבר
מועד חושבה
הקובעת
ומשכורתוערב
ומשכורתו הקובעת חושבה
ושיעור שיפוטית ,ושיעור
נושאי משרה
שיפוטית,
משרה של
לפי שכר
לפי שכר של נושאי
חודש ינואר  2016ואילך,
ואילך,
קצבת
בעד2016
ינואר
לניכוי
היתרהחודש
היתרה לניכוי בעד קצבת
בשל המדד לשנים 2009
התוספת2009
המדד לשנים
בשלשיעור
עולה על
עולה על שיעור התוספת
היתרה לניכוי ,המגיעה לו
המגיעה לו
הפחתת
לניכוי,
היתרהבלא
עד 2013
עד  2013בלא הפחתת
שמגיעה ,יופחת ההפרש
ככלההפרש
יופחת
חודש,
שמגיעה,
בעד אותו
בעד אותו חודש ,ככל
משיעור העדכון לפי
האמוריםלפי
השיעורים העדכון
האמורים משיעור
שבין השיעורים שבין
ו– ;2017השנים  2016ו–;2017
ו–(א )1בעד
(א)2016
השנים
בעדקטנים
סעיפים
סעיפים קטנים (א) ו–(א)1
בסעיף -כהגדרתה בסעיף
כהגדרתהלניכוי"
לניכוי"זה" -,היתרה
לעניין זה" ,היתרהלעניין
המובא בסעיף 63א".3
63א".3
9א(א) המובא בסעיף9א(א)
(ב)

שירותי הביטחון ,כאילו -
עובדכאילו -
הביטחון,
שירותי לגבי
(9ב) ייקרא,
סעיףעובד
ייקרא ,לגבי
סעיף (9ב) (ב)
()1

()1
בהגדרה "המדד הקודם" -
"המדד הקודם" -
בהגדרה
(א) בפסקה (( ,)1א)
(31בטבת התשס"ט (31
התשס"ט"ד'
( ,)1במקום
בטבת
בפסקה
במקום "ד'
"כ"ו(30בתשרי התשע"ד (30
התשע"ד
 ")2008נאמר
בדצמברבתשרי
בדצמבר  ")2008נאמר "כ"ו
שפרש בחודש נובמבר
נובמבר
ולגבי מי
בחודש
)2013
שפרש
בספטמבר
בספטמבר  )2013ולגבי מי
"חודש  "2008נאמר "חודש
נאמרדצמבר
"חודש
"2008
ובמקום
דצמבר
"2013
 "2013ובמקום "חודש
דצמבר ;"2013
דצמבר ;"2013
"ד' בטבת התשס"ט
התשס"ט
בטבת במקום
בפסקה (,)2
במקום "ד'
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
"כ"ו בתשרי התשע"ד
התשע"ד
 ")2008נאמר
בדצמברבתשרי
נאמר "כ"ו
( 31בדצמבר 31(")2008
בחודש מי שפרש בחודש
 ,)2013למעט
בספטמברשפרש
(30למעט מי
( 30בספטמבר ,)2013
נובמבר ;"2013
נובמבר ;"2013

()2

"העדכון הנוסף" נאמר:
ההגדרהנאמר:
במקום הנוסף"
ההגדרה "העדכון
()2
במקום

שירותי הביטחון פלוני
פלוני
הביטחוןשל
לגבי עובד
שירותי
הנוסף",
""העדכון של
""העדכון הנוסף" ,לגבי עובד
ממשכורתו הקובעת השווה
הקובעת השווה
ממשכורתובשיעור
 עדכון בשיעור  -עדכוןהאמור בפסקה ( )1לבין
( )1לבין
השיעור
שביןבפסקה
האמור
להפרש
להפרש שבין השיעור
( ,)2ובלבד שההפרש
שההפרש
ובלבדבפסקה
(,)2האמור
השיעור
השיעור האמור בפסקה
ולעניין קצבאות חודש
חודש
חיובי,
קצבאות
ולענייןהפרש
כאמור הוא
כאמור הוא הפרש חיובי,
דצמבר  - 2015עדכון
חודשעדכון
- 2015
דצמבר עד
ינואר 2011
ינואר  2011עד חודש
כשהוא מוכפל ב–:0.395
ב–:0.395
כאמור
כאמור כשהוא מוכפל
שבובהתאם לדירוג שבו
להלן,
לדירוג
כמפורט
בהתאם
שיעור
()1להלן,
( )1שיעור כמפורט
משכורתו חישוב משכורתו
עובד או לאופן
אותוחישוב
דורגלאופן
דורג אותו עובד או
העניין ,ערב פרישתו:
פרישתו:
הקובעת ,לפי
הקובעת ,לפי העניין ,ערב
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(א) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג
מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית
 אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה'בטבת התשס"ט ( 1בינואר  )2009עד יום
כ"ב בתמוז התשע"ג ( 30ביוני - )2013
השיעור הקבוע לגביו בחלק א' לתוספת
שלישית א' ,בהתאם למועד פרישתו;
לעניין פסקה זו יקראו את פסקה ()6
לרשימת הדירוגים הבסיסית ,כך שבמקום
"ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד
הפרישה";
(ב) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות
חושבה משכורתו הקובעת לפי שכר
של נושאי משרה שיפוטית  -אם פרש
מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת
התשס"ט ( 1בינואר  )2009עד יום י"ח
בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר - )2012
השיעור הקבוע לגביו בחלק י' לתוספת
שלישית א' ,בהתאם למועד פרישתו;
( )2שיעור הניכוי כהגדרתו בסעיף 9א(א)
המובא בסעיף 63א ,3החל לגבי העובד".
תוספות לקצבה

63א .3סעיף 9א ייקרא ,לגבי עובד שירותי הביטחון ,כאילו נאמר בו:
"(א)

בסעיף זה -

"היתרה לניכוי"  -ההפרש שבין שיעור הניכוי לבין השיעור
האמור בפסקה ( )1להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף
(9ב) ,המובא בסעיף 63א ,2ואם ההפרש הוא שלילי ;0 -
"מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה"  -שיעור עליית מדד
חודש דצמבר של השנה שבה פרש העובד משירות
לעומת מדד החודש שבו פרש;
"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;
"מכפלת המדדים השנתיים" ,לגבי שנים מסוימות  -מכפלת
המדד השנתי לשנה הראשונה שבאותן שנים בכל אחד
מהמדדים השנתיים של שאר השנים האמורות;
"מקדם החלוקה" ,לגבי קצבה מסוימת  -שיעור הניכוי בעד
אותה קצבה ,ככל שקיים ,בתוספת  ,100%ואם לא קיים
שיעור ניכוי ;100% -
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כמפורט להלן ,לפי העניין:
לפי העניין:
הבסיס" -
כמפורט להלן,
"קצבת הבסיס" " -קצבת
כאמור בסעיף קטן (ב) -
קטן (ב) -
שחיקה
בסעיף
תוספת
כאמור
לעניין
( )1לעניין תוספת()1שחיקה
או שפרש משירות או
משירותלמי
שפרשחוק זה
המגיעה לפי
הקצבה זה למי
הקצבה המגיעה לפי חוק
במקדם החלוקה ,בצירוף
החלוקה ,בצירוף
כשהיא מחולקת
לשאירו במקדם
לשאירו כשהיא מחולקת
המגיעה במועד המעבר
המעבר
במועדאחר
המגיעהחיקוק
לקצבה לפי
תוספתאחר
תוספת לקצבה לפי חיקוק
לשאירו ,ככל שמגיעה לו;
שמגיעה לו;
כאמור ,או
משירות ככל
שפרש לשאירו,
כאמור ,או
למי שפרש משירות למי
כאמורלשנת  2008כאמור
2008המדד
לשנת בשל
המדדתוספת
( )2לעניין תוספת()2בשללעניין
הבסיס(,)1כאמור בפסקה (,)1
בפסקה
קצבת
כאמור
(ג) -
הבסיס
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ג)  -קצבת
משירותלמי שפרש משירות
שפרשהמגיעה
השחיקה
תוספת למי
בצירוףהמגיעה
בצירוף תוספת השחיקה
לשאירו ,ככל שמגיעה לו;
שמגיעה לו;
או לשאירו ,ככל או
בסעיףשכר כאמור בסעיף
כאמורהסכמי
שכר בשל
תוספת
הסכמי
( )3לעניין תוספת()3בשללעניין
בצירוףבפסקה ( ,)2בצירוף
(,)2כאמור
הבסיס
בפסקה
קצבת
כאמור
(ד) -
הבסיס
קטן (ד)  -קצבת קטן
המגיעה למי שפרש
שפרש
למי 2008
לשנת
המגיעה
 2008המדד
לשנת בשל
תוספת בשל המדדתוספת
לשאירו ,ככל שמגיעה לו;
שמגיעה לו;
משירות או
משירות או לשאירו ,ככל
לשנים  2009עד 2013
2013
המדד
 2009עד
לשנים בשל
המדדתוספת
( )4לעניין תוספת()4בשללעניין
קצבת הבסיס כאמור
כאמור
הבסיסו–(ו) -
קטנים (ה)
קצבת
בסעיפים
(ה) ו–(ו) -
כאמור
כאמור בסעיפים קטנים
הסכמי שכר המגיעה
המגיעה
תוספת בשל
הסכמי שכר
בשלבצירוף
תוספת (,)3
בפסקה ( ,)3בצירוף בפסקה
לשאירו ,ככל שמגיעה לו;
שמגיעה לו;
משירות או
לשאירו ,ככל
או שפרש
למי שפרש משירותלמי
הבסיס לפי פסקה ()1
קצבת()1
לפי-פסקה
ניכויים"
לצורךהבסיס
הבסיסקצבת
ניכויים" -
"קצבת
"קצבת הבסיס לצורך
להגדרה "קצבת הבסיס";
להגדרה "קצבת הבסיס";
כמפורט להלן ,לפי העניין:
לפי העניין:
הניכוי" -
כמפורט להלן,
"שיעור הניכוי" " -שיעור
מהמפורטיםבדירוג מהמפורטים
בדירוגפרישתו דורג
דורגשערב
לגבי מי
( )1לגבי מי שערב()1פרישתו
הדירוגים הבסיסית -
הבסיסית -
ברשימת הדירוגים ברשימת
כ"ד(31בטבת התשע"א (31
התשע"א
בטבת עד יום
אם פרש
יום כ"ד
(א) אם פרש עד (א)
בדצמבר  - )2010בדצמבר - )2010
חודש ינואר  2011עד
קצבאותעד
ינואר 2011
( )1לגבי קצבאות()1חודשלגבי
דצמבר ;2.25% - 2012
;2.25%
חודש
חודש דצמבר - 2012
( )2לגבי קצבאות()2
חודש ינואר  2013עד
קצבאותעד
ינואר 2013
חודשלגבי
יוני ;4.4643% - 2013
;4.4643%
חודש יוני  - 2013חודש
חודש יולי  2013ואילך
ואילך
קצבאות
יולי 2013
חודשלגבי
( )3לגבי קצבאות()3
 ;5.4643% ;5.4643%(ב)

השנים  2011ו–- 2012
ו–- 2012
2011במהלך
השניםפרש
במהלך אם
(ב)
אם פרש
חודש ינואר  2013עד
קצבאותעד
ינואר 2013
חודשלגבי
( )1לגבי קצבאות()1
יוני ;2.1655% - 2013
;2.1655%
חודש יוני  - 2013חודש
חודש יולי  2013ואילך
ואילך
קצבאות
יולי 2013
חודשלגבי
( )2לגבי קצבאות()2
 ;3.1435%;3.1435% -

בטבת התשע"ג ( 1בינואר
י"טבינואר
מיום (1
התשע"ג
בטבתפרש
י"ט אם
(ג) אם פרש מיום(ג)
התשע"ג ( 30ביוני ,)2013
בתמוז,)2013
( 30ביוני
התשע"גכ"ב
 )2013עד יום
 )2013עד יום כ"ב בתמוז
 2013ואילך ;0.9572% -
;0.9572%
חודש יולי
ואילך -
קצבאות
יולי 2013
לגבי קצבאות חודשלגבי
()2

לנושאי משרה שיפוטית -
שיפוטית -
מוקבל
משרה
לנושאילגבי
לגבי מוקבל ()2
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(א) אם פרש עד יום ד' בטבת התשס"ט (31
בדצמבר - )2008
( )1לגבי קצבאות חודש ינואר  2010עד
חודש דצמבר ;0.61% - 2010
( )2לגבי קצבאות חודש ינואר  2011עד
חודש דצמבר ;4.52% - 2011
( )3לגבי קצבאות חודש ינואר  2012עד
חודש דצמבר ;8.51% - 2012
( )4לגבי קצבאות חודש ינואר  2013עד
חודש דצמבר ;11.33% - 2013
( )5לגבי קצבאות חודש ינואר  2014עד
חודש דצמבר ;14.28% - 2014
( )6לגבי קצבאות חודש ינואר 2015
ואילך ;16.42% -
(ב)

אם פרש במהלך שנת - 2012
( )1לגבי קצבאות חודש ינואר  2013עד
חודש דצמבר ;2.38% - 2013
( )2לגבי קצבאות חודש ינואר  2014עד
חודש דצמבר ;5.091% - 2014
( )3לגבי קצבאות חודש ינואר 2015
ואילך .7.073% -

(ב) מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח
( 1בינואר  ,)2008וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים
ברשימת הדירוגים הבסיסית ,תשולם לו או לשאירו,
לפי העניין ,תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר
 2016ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו,
לגבי אותן קצבאות ,בחלק א' בתוספת הרביעית,
בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה  -תוספת שחיקה).
(ג) מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט
( 1בינואר  ,)2009וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים
ברשימת הדירוגים הבסיסית ,תשולם לו או לשאירו,
לפי העניין ,תוספת בעד קצבת חודש ינואר  2016ואילך
בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן ,והכול לפי
העניין (בפרק זה  -תוספת בשל המדד לשנת :)2008
( )1לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח
( 1בינואר  - )2008בשיעור ההפרש שבין המדד
השנתי לשנת  2008לבין השיעור הקבוע לגביו
בחלק ב' בתוספת הרביעית ,בהתאם למועד
פרישתו;
( )2לגבי מי שפרש משירות במהלך שנת 2008
 -בשיעור מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה.
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התש"עי"ג בכסלו התש"ע
בכסלועד יום
משירות
שפרשי"ג
משירותמיעד יום
(ד) מי שפרש (ד)
פרישתו דורג בדירוג
בדירוג
וערב
,)2009דורג
פרישתו
בנובמבר
( 30וערב
( 30בנובמבר ,)2009
למעט הבסיסית ,למעט
הדירוגים
הבסיסית,
הדירוגיםברשימת
מהמפורטים
מהמפורטים ברשימת
( )4עד ( )6לרשימה,
לרשימה,
המפורטים()6בפרטים
בפרטים ( )4עד
הדירוגים
הדירוגים המפורטים
קצבת תוספת בעד קצבת
בעדהעניין,
תוספתלפי
העניין,לשאירו,
לפי לו או
תשולם
תשולם לו או לשאירו,
 0.3%מקצבת הבסיס
הבסיס
מקצבת
0.3%ואילך
בשיעור2016
חודש ינואר
חודש ינואר  2016ואילך
בשיעור
שכר) .בשל הסכמי שכר).
הסכמיתוספת
(בסעיף זה -
(בסעיף זה  -תוספת בשל
כ"ו בתשרי התשע"ד
התשע"ד
בתשרילפני יום
משירות
שפרשכ"ו
לפני יום
משירות מי
(ה) מי שפרש (ה)
נובמבר  ,2013תשולם
תשולם
בחודש
,2013
נובמבר או
בספטמבר )2013
( 30בספטמבר 30()2013או בחודש
תוספת בעד קצבת חודש
קצבת חודש
בעדהעניין,
תוספתלפני
לשאירו,
העניין,
לו או לשאירו ,לפנילו או
כמפורט בפסקאות ( )1עד
בפסקאות ( )1עד
השווה להפרש
כמפורט
2016
להפרש
ינואר  2016השווה ינואר
והכולהפרש חיובי ,והכול
כאמור הוא
הפרש חיובי,
שההפרש
ובלבדהוא
(,)6כאמור
( ,)6ובלבד שההפרש
המדד תוספת בשל המדד
(בפרק זה -
תוספת בשל
למועד-פרישתו
(בפרק זה
בהתאם
בהתאם למועד פרישתו
לשנים  2009עד :)2013
לשנים  2009עד :)2013
יום ה' בטבת התשס"ט
התשס"ט
שפרש לפני
מי בטבת
לגבי ה'
( )1לגבי מי שפרש()1לפני יום
שבין מכפלת המדדים
המדדים
ההפרש
מכפלת
- )2009
שבין
בינואר
ההפרש
( 1בינואר 1( - )2009
 2009עד  2013כשהיא
כשהיא
השנים
לגבי2013
 2009עד
השנתיים
השנתיים לגבי השנים
הניכוילבין שיעור הניכוי
הבסיס,
שיעור
בקצבת
מוכפלתלבין
מוכפלת בקצבת הבסיס,
הבסיס לצורך ניכויים;
ניכויים;
בקצבת
לצורך
מוכפל
הבסיס
כשהוא
כשהוא מוכפל בקצבת
ההפרששנת  - 2009ההפרש
שפרש-במהלך
שנת 2009
לגבי מי
( )2לגבי מי שפרש()2במהלך
הקצבה בשנת הפרישה
חודשיהפרישה
מדד בשנת
הקצבה
שבין מדד חודשישבין
השנתייםהמדדים השנתיים
המדדיםבמכפלת
כשהוא מוכפל
כשהוא מוכפל במכפלת
ובקצבת הבסיס ,לבין
לבין
2013
הבסיס,
 2010עד
ובקצבת
השנים
2013
לגבי
לגבי השנים  2010עד
מוכפלת בקצבת הבסיס
כשהיאהבסיס
לניכויבקצבת
מוכפלת
היתרה
היתרה לניכוי כשהיא
לצורך ניכויים;
לצורך ניכויים;
ההפרששנת  - 2010ההפרש
שפרש-במהלך
שנת 2010
לגבי מי
( )3לגבי מי שפרש()3במהלך
הקצבה בשנת הפרישה
חודשיהפרישה
מדד בשנת
הקצבה
שבין מדד חודשישבין
השנתייםהמדדים השנתיים
המדדיםבמכפלת
כשהוא מוכפל
כשהוא מוכפל במכפלת
ובקצבת הבסיס ,לבין
לבין
2013
הבסיס,
 2011עד
ובקצבת
השנים
2013
לגבי
לגבי השנים  2011עד
מוכפלת בקצבת הבסיס
כשהיאהבסיס
לניכויבקצבת
מוכפלת
היתרה
היתרה לניכוי כשהיא
לצורך ניכויים;
לצורך ניכויים;
ההפרששנת  - 2011ההפרש
שפרש-במהלך
שנת 2011
לגבי מי
( )4לגבי מי שפרש()4במהלך
בשנת הפרישה כשהוא
כשהוא
הקצבה
הפרישה
חודשי
בשנת
הקצבהמדד
שבין מדד חודשי שבין
השנתיים לגבי השנים
השנים
המדדים
השנתיים לגבי
מוכפל במכפלת
מוכפל במכפלת המדדים
לניכוי לבין היתרה לניכוי
היתרההבסיס,
ובקצבת
לבין
ו–2013
הבסיס,
 2012ו– 2013ובקצבת2012
הבסיס לצורך ניכויים;
ניכויים;
בקצבת
לצורך
מוכפלת
הבסיס
כשהיא
כשהיא מוכפלת בקצבת
ההפרששנת  - 2012ההפרש
שפרש-במהלך
שנת 2012
לגבי מי
( )5לגבי מי שפרש()5במהלך
בשנת הפרישה כשהוא
כשהוא
הקצבה
הפרישה
חודשי
בשנת
הקצבהמדד
שבין מדד חודשי שבין
 2013ובקצבת הבסיס,
הבסיס,
ובקצבתלשנת
במדד השנתי
לשנת 2013
מוכפל במדד השנתימוכפל
כשהיא מוכפלת בקצבת
לניכוי בקצבת
מוכפלת
היתרה
כשהיא
לבין
לבין היתרה לניכוי
הבסיס לצורך ניכויים;
הבסיס לצורך ניכויים;
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( )6לגבי מי שפרש מיום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  )2013עד יום כ"ו בתשרי התשע"ד
( 30בספטמבר  )2013ולגבי מי שפרש בחודש
נובמבר  - 2013ההפרש שבין מדד חודשי
הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת
הבסיס ,לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת
בקצבת הבסיס לצורך ניכויים.
(ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה) ,היה
השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות ,לפי אותם
סעיפים קטנים ,מתוך קצבת הבסיס ,בתוספת השיעור
האמור בפסקה ( )1להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף (9ב),
המובא בסעיף 63א ,2לפורש שערב פרישתו היה מדורג
בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני
יום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012או לשאירו ,נמוך
מ– ,5%ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו לפי סעיף
קטן (ה) ,בעד חודש ינואר  2016ואילך ,שיעור מקצבת
הבסיס בגובה ההפרש שבין  5%לבין השיעור הכולל
כאמור; לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור
גם תוספת לקצבה שממנה הופחת שיעור הניכוי וכן
תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה
שקדמה למועד פרישתו משירות ,ככל שתיקבע לאחר
מועד המעבר.
(ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו) ,תוספות
לפי אותם סעיפים קטנים בעד קצבה מקצבאות חודש
ינואר  2016עד חודש דצמבר  2017ישולמו בהתאם
להוראות אלה:
( )1במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש
ינואר  2016עד חודש דצמבר  - 2016ישולם
שליש מכל אחת מהתוספות המגיעות בעד
אותה קצבה;
( )2במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש
ינואר  2017עד חודש דצמבר  - 2017ישולמו
שני שלישים מכל אחת מהתוספות המגיעות
בעד אותה קצבה;
( )3ההפרשים שבין מלוא התוספות בעד
הקצבאות כאמור בפסקאות ( )1ו–( )2לבין
התוספות ששולמו במועד תשלום הקצבאות
כאמור באותן פסקאות ,ישולמו בתשלומים
במהלך השנים  2019עד  ,2021כך שבכל שנה
ישולם שליש מההפרשים כאמור ,בתוספת
שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל
תשלום לעומת מדד החודש שבעדו שולמה
אותה תוספת.
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מהתוספות כאמור בסעיפים
כאמור בסעיפים
מהתוספותלתוספת
לתוספתמי שזכאי
(ח) מי שזכאי (ח)
לתוספת בשיעורים
בשיעורים
יהיה זכאי
לתוספת
זכאיעד (ו),
יהיה (ב)
קטנים (ב) עד (ו),קטנים
התוספות(ט) מסך התוספות
בסעיף קטן
כאמורמסך
ובמועדיםקטן (ט)
ובמועדים כאמור בסעיף
שלהלן ובעד הקצבאות
הקצבאות
בפסקאות
לגביו ובעד
המפורטותשלהלן
המפורטות לגביו בפסקאות
פסקאות ,לפי העניין -
העניין -
לפיבאותן
כמפורט
כמפורט באותן פסקאות,
לתוספת שחיקה  -תוספת
שזכאי -תוספת
שחיקה
לתוספת מי
( )1לגבי
( )1לגבי מי שזכאי
חודשלו בעד קצבת חודש
משולמת
שהיתהקצבת
השחיקהלו בעד
השחיקה שהיתה משולמת
אילודצמבר  ,2015אילו
,2015חודש
קצבת
דצמבר
 2008עד
יוליחודש
יולי  2008עד קצבת
אותן קצבאות ,כשהיא
כשהיא
קצבאות,לגבי
(ב) היה חל
אותן
לגביקטן
סעיף קטן (ב) היה חלסעיף
לעניין זה השיעורים
השיעורים
ב– ,0.395ויחולו
מוכפלתלעניין זה
מוכפלת ב– ,0.395ויחולו
שבתוספת בחלק א' שבתוספת
קצבאות אלה
בחלק א'
הקבועים לגבי
הקבועים לגבי קצבאות אלה
הרביעית;
הרביעית;
לתוספת בשל המדד לשנת
המדד לשנת
שזכאי
בשל
לתוספת מי
( )2לגבי מי שזכאי( )2לגבי
שהיתהלשנת  2008שהיתה
בשל המדד
תוספת 2008
המדד לשנת
 - 2008תוספת בשל- 2008
חודש ינואר  2009עד
 2009עד
ינוארקצבת
חודש בעד
משולמת לו
משולמת לו בעד קצבת
אילו סעיף קטן (ג) היה
,2015היה
קטן (ג)
דצמבר
חודשסעיף
 ,2015אילו
קצבת חודש דצמברקצבת
כשהיא מוכפלת ב–;0.395
ב–;0.395
קצבאות,
אותןמוכפלת
כשהיא
קצבאות,לגבי
חל
חל לגבי אותן
לתוספת בשל הסכמי שכר
הסכמי שכר
שזכאי
בשל
לתוספת מי
( )3לגבי
( )3לגבי מי שזכאי
שכרלושהיתה משולמת לו
משולמת
שהיתההסכמי
תוספת בשל
הסכמי שכר
 תוספת בשל 2009עד קצבת חודש
חודש
דצמבר
חודשקצבת
 2009עד
דצמברקצבת
בעד קצבת חודש בעד
קטן (ד) היה חל לגבי
סעיףלגבי
היה חל
(ד) אילו
,2015
דצמברקטן
דצמבר  ,2015אילו סעיף
כשהיא מוכפלת ב–;0.395
ב–;0.395
קצבאות,
אותןמוכפלת
אותן קצבאות ,כשהיא
לתוספת בשל המדד לשנים
המדד לשנים
בשלשזכאי
לגבי מי
( )4לגבי מי שזכאי()4לתוספת
בסעיף -קטן (ה)( )1או (- )2
כאמוראו ()2
( 2013ה)()1
בסעיף קטן
 2009עד
 2009עד  2013כאמור
ינואר  2010עד קצבת
קצבת
חודש
קצבתעד
ינואר 2010
תוספת בעד
תוספת בעד קצבת חודש
לפיכמפורט להלן ,לפי
בסכום
2010להלן,
כמפורט
דצמבר
בסכום
חודש דצמבר 2010חודש
כשהיא מוכפלת ב–:0.395
ב–:0.395
העניין,
העניין ,כשהיא מוכפלת
יום ה' בטבת התשס"ט
התשס"ט
פרש לפני
בטבת
יום ה'אם
(א) אם פרש לפני (א)
המדד השנתי לשנת
לשנת
- )2009
השנתי
בינואר
( 1בינואר 1(- )2009המדד
מוכפל בקצבת הבסיס;
הבסיס;
כשהוא
בקצבת
 2009כשהוא מוכפל2009
במהלך שנת  - 2009מדד
 - 2009מדד
אם פרש
במהלך שנת
(ב)
(ב) אם פרש
בשנת הפרישה כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
מוכפל בקצבת הבסיס;
מוכפל בקצבת הבסיס;
לתוספת בשל המדד לשנים
המדד לשנים
בשלשזכאי
לגבי מי
( )5לגבי מי שזכאי()5לתוספת
בסעיף -קטן (ה)( )1עד (- )3
כאמורעד ()3
( 2013ה)()1
בסעיף קטן
 2009עד
 2009עד  2013כאמור
ינואר  2011עד קצבת
קצבת
חודש
קצבתעד
ינואר 2011
תוספת בעד
תוספת בעד קצבת חודש
ההפרש שבין הסכום
הסכום
בסכום
שבין
ההפרש2011
בסכוםדצמבר
חודש דצמבר  2011חודש
השווה לבין סכום השווה
סכוםהעניין,
להלן ,לפי
העניין ,לבין
כמפורט להלן ,לפיכמפורט
לצורך ניכויים בשיעור
בשיעור
הבסיס
ניכויים
קצבת
לצורך
למכפלת
למכפלת קצבת הבסיס
בעד אותה קצבה ,לפי
לניכוי ,לפי
ביתרה קצבה,
בעד אותה
הניכוי או
הניכוי או ביתרה לניכוי,
האמור מוכפל ב–:0.395
ב–:0.395
ההפרש
מוכפל
כשסכום
העניין,האמור
העניין ,כשסכום ההפרש
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(א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט
( 1בינואר  - )2009המדד השנתי לשנת
 2009כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת
 2010ובקצבת הבסיס;
(ב) אם פרש במהלך שנת  - 2009מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה ,כשהוא
מוכפל במדד השנתי לשנת  2010ובקצבת
הבסיס;
(ג) אם פרש במהלך שנת  - 2010מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה ,כשהוא
מוכפל בקצבת הבסיס;
( )6לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים
 2009עד  2013כאמור בסעיף קטן (ה)( )1עד (- )4
תוספת בעד קצבת חודש ינואר  2012עד קצבת
חודש דצמבר  2012בסכום ההפרש שבין הסכום
כמפורט להלן ,לפי העניין ,לבין סכום השווה
למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור
הניכוי או ביתרה לניכוי ,בעד אותה קצבה ,לפי
העניין ,כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב–:0.395
(א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט
( 1בינואר  - )2009המדד השנתי לשנת
 2009כשהוא מוכפל במכפלת המדדים
השנתיים לגבי השנים  2010ו–2011
ובקצבת הבסיס;
(ב) אם פרש במהלך שנת  - 2009מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה ,כשהוא
מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי
השנים  2010ו– 2011ובקצבת הבסיס;
(ג) אם פרש במהלך שנת  - 2010מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא
מוכפל במדד השנתי לשנת  2011ובקצבת
הבסיס;
(ד) אם פרש במהלך שנת  - 2011מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא
מוכפל בקצבת הבסיס;
( )7לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים
 2009עד  2013כאמור בסעיף קטן (ה)( )1עד (- )5
תוספת בעד קצבת חודש ינואר  2013עד קצבת
חודש דצמבר  2013בסכום ההפרש שבין הסכום
כמפורט להלן ,לפי העניין ,לבין סכום השווה
למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור
הניכוי או ביתרה לניכוי ,בעד אותה קצבה ,לפי
העניין ,כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב–:0.395

746

ספר החוקים  ,2548כ"ח באדר ב' התשע"ו7.4.2016 ,

יום ה' בטבת התשס"ט
התשס"ט
פרש לפני
בטבת
יום ה'אם
(א) אם פרש לפני (א)
המדד השנתי לשנת
לשנת
- )2009
השנתי
בינואר
( 1בינואר 1(- )2009המדד
המדדים במכפלת המדדים
כשהוא מוכפל
במכפלת
2009
 2009כשהוא מוכפל
השנים  2010עד 2012
לגבי 2012
 2010עד
השנתיים
השנתיים לגבי השנים
ובקצבת הבסיס; ובקצבת הבסיס;
במהלך שנת  - 2009מדד
 - 2009מדד
אם פרש
במהלך שנת
(ב)
(ב) אם פרש
בשנת הפרישה ,כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה,
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
המדדים השנתיים לגבי
השנתיים לגבי
מוכפל במכפלת
מוכפל במכפלת המדדים
 2012ובקצבת הבסיס;
הבסיס;
 2010עד
ובקצבת
השנים
השנים  2010עד 2012
במהלך שנת  - 2010מדד
 - 2010מדד
שנת פרש
במהלך אם
(ג)
(ג) אם פרש
בשנת הפרישה ,כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה,
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
המדדים השנתיים לגבי
השנתיים לגבי
מוכפל במכפלת
מוכפל במכפלת המדדים
ו– 2012ובקצבת הבסיס;
הבסיס;
2011
ובקצבת
השנים  2011ו–2012השנים
במהלך שנת  - 2011מדד
 - 2011מדד
שנת פרש
במהלך אם
(ד)
(ד) אם פרש
בשנת הפרישה כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
ובקצבתלשנת  2012ובקצבת
 2012השנתי
לשנתבמדד
מוכפל
מוכפל במדד השנתי
הבסיס;
הבסיס;
במהלך שנת  - 2012מדד
 - 2012מדד
שנת פרש
במהלך אם
(ה) אם פרש
(ה)
בשנת הפרישה כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
מוכפל בקצבת הבסיס;
מוכפל בקצבת הבסיס;
לתוספת בשל המדד לשנים
המדד לשנים
בשלשזכאי
לגבי מי
( )8לגבי מי שזכאי()8לתוספת
בסעיף -קטן (ה)( )1עד (- )6
כאמורעד ()6
( 2013ה)()1
בסעיף קטן
 2009עד
 2009עד  2013כאמור
ינואר  2014עד קצבת
קצבת
חודש
קצבתעד
ינואר 2014
תוספת בעד
תוספת בעד קצבת חודש
ההפרש שבין הסכום
הסכום
בסכום
שבין
ההפרש2015
בסכוםדצמבר
חודש דצמבר  2015חודש
השווה לבין סכום השווה
סכוםהעניין,
להלן ,לפי
העניין ,לבין
כמפורט להלן ,לפיכמפורט
לצורך ניכויים בשיעור
בשיעור
הבסיס
ניכויים
קצבת
לצורך
למכפלת
למכפלת קצבת הבסיס
בעד אותה קצבה ,לפי
לניכוי ,לפי
ביתרה קצבה,
בעד אותה
הניכוי או
הניכוי או ביתרה לניכוי,
האמור מוכפל ב–:0.395
ב–:0.395
ההפרש
מוכפל
כשסכום
העניין,האמור
העניין ,כשסכום ההפרש
יום ה' בטבת התשס"ט
התשס"ט
פרש לפני
בטבת
יום ה'אם
(א) אם פרש לפני (א)
המדד השנתי לשנת
לשנת
- )2009
השנתי
בינואר
( 1בינואר 1(- )2009המדד
המדדים במכפלת המדדים
כשהוא מוכפל
במכפלת
2009
 2009כשהוא מוכפל
השנים  2010עד 2013
לגבי 2013
 2010עד
השנתיים
השנתיים לגבי השנים
ובקצבת הבסיס; ובקצבת הבסיס;
במהלך שנת  - 2009מדד
 - 2009מדד
אם פרש
במהלך שנת
(ב)
(ב) אם פרש
בשנת הפרישה ,כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה,
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
המדדים השנתיים לגבי
השנתיים לגבי
מוכפל במכפלת
מוכפל במכפלת המדדים
 2013ובקצבת הבסיס;
הבסיס;
 2010עד
ובקצבת
השנים
השנים  2010עד 2013
במהלך שנת  - 2010מדד
 - 2010מדד
שנת פרש
במהלך אם
(ג)
(ג) אם פרש
בשנת הפרישה כשהוא
הקצבהכשהוא
הפרישה
חודשי
חודשי הקצבה בשנת
המדדים השנתיים לגבי
השנתיים לגבי
מוכפל במכפלת
מוכפל במכפלת המדדים
 2013ובקצבת הבסיס;
הבסיס;
 2011עד
ובקצבת
השנים
השנים  2011עד 2013
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(ד) אם פרש במהלך שנת  - 2011מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא
מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי
השנים  2012ו– 2013ובקצבת הבסיס;
(ה) אם פרש במהלך שנת  - 2012מדד
חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא
מוכפל במדד השנתי לשנת  2013ובקצבת
הבסיס;
(ו) אם פרש מיום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  )2013עד יום כ"ו בתשרי
התשע"ד ( 30בספטמבר  )2013או שפרש
בחודש נובמבר  - 2013מדד חודשי
הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל
בקצבת הבסיס.
(ט) התוספות לפי סעיף קטן (ח) יהיו בשיעורים
כמפורט בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט
בהן:
( )1סכום השווה ל– 50%מסך התוספות לפי
סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים
 2016עד  ,2025במועדי תשלום הקצבה בעד
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות,
כך שבכל שנה ישולמו  10%מהסכום האמור
בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של
השנה שבה שולם כל תשלום כאמור לעומת
מדד חודש דצמבר ;2015
( )2סכום השווה ל– 52%מסך התוספות לפי
סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים
 2016עד  ,2025במועדי תשלום הקצבה בעד
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות,
כך שבכל שנה ישולמו  10%מהסכום האמור
בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה
לשנה שבה מבוצע התשלום.
(י) על אף האמור בסעיפים קטנים (ז) ו–(ט) ,נפטר
מי שזכאי לתוספות כאמור באותם סעיפים קטנים,
ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד–פעמי בגובה
התשלומים לפי אותם סעיפים קטנים שטרם שולמו
לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית כמפורט להלן ,לפי
העניין:
( )1לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ז)(- )3
;0.64%
()2
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לעניין קצבה לשאיר
לשאיר
קצבהיחולו
לענייןזה לא
יחולו סעיף
הוראות
(יא) לא
(יא) הוראות סעיף זה
לקצבה לפי סעיף ,28
הזכאי,28
לפי סעיף
פרישה,
לקצבה
לקצבת
הזכאי
זכאי
פרישה,
של זכאי לקצבת של
לעניין חישוב התוספות
התוספות
אותו סעיף
הוראותחישוב
סעיף לעניין
ויחולו עליו
ויחולו עליו הוראות אותו
לקצבה כאמור בסעיף זה.
לקצבה כאמור בסעיף זה.
דין תוספת לקצבה
לפי חיקוק אחר

תוספת
דין
שירותי הביטחון ,כאילו -
עובדכאילו -
הביטחון,
שירותי לגבי
9ב ייקרא,
עובד
סעיף
לגבי
63א.4
לקצבהייקרא,
סעיף 9ב
63א.4
לפי חיקוק אחר

"ו–(62ב)" נאמר "(62ב),
"(62ב),
במקום
נאמר
"ו–(62ב)"ובו,
מסומן "(א)"
במקום
האמור בו
מסומן "(א)" ובו,
( )1האמור בו ()1
63ב ו–63ה";
63ב ו–63ה";

()2

אחרי סעיף קטן (א) בא:
(()2א) בא:
אחרי סעיף קטן
לעניין סעיף קטן (א) -
"(ב)(א) -
"(ב) לעניין סעיף קטן
המשולמות כאמור
כאמור
לקצבה
המשולמות
לקצבה תוספות
()1
( )1תוספות
9א( ,ט) של סעיף 9א,
סעיף או
קטנים (ז)()3
בסעיפים (ט) של
בסעיפים קטנים (ז)( )3או
אותן לעניין הסעיפים
הסעיפים
63א ,3יראו
לעניין
בסעיף
המובאאותן
המובא בסעיף 63א ,3יראו
למעט לעניין סעיפים
סעיפים
קטן (א),
לעניין
בסעיף
למעט
האמורים
האמורים בסעיף קטן (א),
שבעדה הן משולמות
משולמות
מהקצבה
כחלק הן
ו–,37שבעדה
מהקצבה
31
 31ו– ,37כחלק
הן משולמות בפועל;
בפועל;
מועד שבו
משולמות
באותו
באותו מועד שבו הן
המשולמות כאמור
כאמור
לקצבה
המשולמות
לקצבה תוספות
()2
( )2תוספות
9א( ,ט) של סעיף 9א,
סעיף או
קטנים (ז)()3
בסעיפים (ט) של
בסעיפים קטנים (ז)( )3או
סעיפיםאותן לעניין סעיפים
63א ,3יראו
בסעיףלעניין
יראו אותן
המובא
המובא בסעיף 63א,3
שבעדה הן משולמות ,אף
משולמות ,אף
כחלקהןמהקצבה
שבעדה
מהקצבהו–37
31
 31ו– 37כחלק
תשלום הקצבה כאמור".
כאמור".
מועד
הקצבה
תשלוםלאחר
ששולמו
ששולמו לאחר מועד

במקום63ד1
החלפת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 63ד1
במקום סעיף
63ד 1לחוק
סעיף .3
.3
"הגבלת גמלאות
כפל

גמלאות
"לעניין סעיף  "35יבוא
 "35יבוא
סעיףאחרי
כאילו
"לעניין
אחריייקרא
(32א)()4
כאילו
סעיף
ייקרא
63ד.1
(32א)()4
"הגבלתסעיף
63ד.1
כפל
הוראות סעיף 63ד"."2
63ד"."2
אילולא
סעיף
"כנוסחו
"כנוסחו אילולא הוראות

במקום63ד2
החלפת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 63ד2
במקום סעיף
63ד 2לחוק
סעיף .4
.4
"קצבה ומשכורת

החלפת סעיף 63ד1

החלפת סעיף 63ד2

שירותי הביטחון ,כאילו -
עובדכאילו -
הביטחון,
שירותי לגבי
 35ייקרא,
עובד
סעיף
לגבי
63ד.2
ומשכורת ייקרא,
"קצבה סעיף 35
63ד.2
()1

במקום סעיף ()1
במקום סעיף קטן (א) בא:
קטן (א) בא:
עובד שירותי הביטחון,
הביטחון,
שירותי שהוא
לקצבת פרישה
שהוא עובד
פרישהזכאי
"(א) זכאי לקצבת "(א)
והכנסתו הכוללת עולה
הביטחון,עולה
בשירותיהכוללת
לשירותוהכנסתו
הביטחון,
שחזר
שחזר לשירות בשירותי
שני קצבה בשיעור שני
תשולם לו
הקובעת,בשיעור
המשכורתלו קצבה
הקובעת ,תשולם
על
על המשכורת
בשיעור הקצבה הרגילה
הרגילה
הקצבהאו
בשיעורהרגילה
שלישיםאומקצבתו
שלישים מקצבתו הרגילה
עודפת ההכנסה הכוללת
שבוהכוללת
ההכנסה
מהסכום
עודפת
שליש
שבו
בניכוי
בניכוי שליש מהסכום
יותר;הסכום הגבוה יותר;
הגבוה לפי
הקובעת ,והכול
לפי הסכום
משכורתו
הקובעת ,והכול
על
על משכורתו
משכורתו הקובעת ,לא
הקובעת ,לא
הכוללת על
משכורתו
ההכנסה
עלתהעל
הכוללת
לא עלתה ההכנסה לא
זה;".מכוח סעיף קטן זה;".
קצבתו
תופחת קטן
תופחת קצבתו מכוח סעיף

מקופה ציבורית"  -לא
"או  -לא
ציבורית"
המילים
מקופה
קטן (ב),
בסעיף "או
( )2המילים
( )2בסעיף קטן (ב),
ייקראו;
ייקראו;
בגוף שנקבע כקופה
כקופה
המילים "או
בגוף שנקבע
"או(ד)(,)1
המיליםקטן
(ד)( ,)1בסעיף
( )3בסעיף קטן ()3
סעיף זה"  -לא ייקראו;
ייקראו;
לעניין
ציבורית לא
ציבורית לעניין סעיף זה" -
מקופה ציבורית"  -לא
"או  -לא
ציבורית"
המילים
מקופה
קטן (ה),
בסעיף "או
( )4המילים
( )4בסעיף קטן (ה),
ייקראו;
ייקראו;
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()5

בסעיף קטן (ז) ,אחרי ההגדרה "משכורת קובעת" יקראו:
""הכנסה כוללת"  -המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה
הרגילה;
"המשכורת הקיימת"  -המשכורת שהזכאי לקצבת
פרישה מקבל מאוצר המדינה;
"קצבה רגילה"  -קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות
סעיף זה".

תיקון התוספת
השלישית

.5

תיקון תוספת
שלישית א'

.6

תיקון התוספת
הרביעית

.7

תחילה והוראת
מעבר

.8

בתוספת השלישית לחוק העיקרי ,אחרי חלק ג' יבוא:
"חלק ד'
ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף  ,8כפי שהוחלה לגבי עובדי שירותי
הביטחון בסעיף 63א1
()1

הדירוג המינהלי;

()2

דירוג המח"ר;

()3

דירוג המח"ר המיוחד;

()4

דירוג המהנדסים;

()5

דירוג ההנדסאים והטכנאים;

( )6דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי
שכר של נושאי משרה שיפוטית);
()7

דירוג הקצינים הטכניים".

בתוספת שלישית א' לחוק העיקרי -
( )1בכותרת ,במקום "(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים (9ב) ו–71א(1ג))" יבוא
"(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים (9ב)63 ,א(2ב)( )2ו–71א(1ג))";
( )2בכותרת חלק א' ,אחרי "פסקאות ( )1ו–( )2להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף (9ב)"
יבוא "פסקה (()1א) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א(2ב)(;")2
( )3בכותרת חלק י' ,אחרי "פסקה ( )10להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף (9ב)" יבוא
"פסקה (()1ב) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א(2ב)(.")2
בתוספת הרביעית לחוק העיקרי -
()1

בכותרת חלק א' ,במקום "(סעיף 9א(ב))" יבוא "(סעיפים 9א(ב)63 ,א(3ב) ו–71א(2ב))";

()2

בכותרת חלק ב' ,במקום "(סעיף 9א(ג))" יבוא "(סעיפים 9א(ג)63 ,א(3ג) ו–71א(2ג))".

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשע"ו ( 1במאי  ,)2016ואולם התשלומים שלהלן
ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני :2016
( )1העדכון הנוסף ,לגבי מי שדורג בדירוג ביקורת המדינה ,בעד קצבת חודש ינואר
 2011עד קצבת חודש מאי  ,2016כאמור בסעיף (9ב) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק
זה;
( )2עדכון המשכורת הקובעת והעדכון הנוסף ,לגבי עובדי שירותי הביטחון ,בעד
קצבת חודש ינואר  2016עד קצבת חודש מאי  ,2016כאמור בסעיף  9המובא בסעיף
63א 2לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה;
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תוספתהסכמי שכר ,תוספת
תוספת בשל
הסכמי שכר,
לשנת ,2008
תוספת בשל
בשל המדד
תוספת,2008
המדד לשנת
שחיקה,
בשל
תוספת
()3תוספת
( )3תוספת שחיקה,
בעד קצבת חודש ינואר
הביטחון,ינואר
קצבת חודש
שירותי
עובדיבעד
הביטחון,
שירותי לגבי
עובדיעד ,2013
לגבי2009
לשנים
,2013
המדד
 2009עד
בשל המדד לשנים בשל
העיקרי63 ,א 3לחוק העיקרי,
המובא בסעיף
63א 3לחוק
9א(ז)()1
בסעיף
בסעיף
המובא
כאמור
9א(ז)()1
מאי 2016
בסעיף
חודש
כאמור
קצבת
מאיעד2016
2016
 2016עד קצבת חודש
כנוסחו בסעיף  2לחוק זה.
כנוסחו בסעיף  2לחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'  ,)50התשע"ו*2016-
התשכ"ז11967-
התשכ"ז11967-
תיקון סעיף
תיקון סעיף 6
אחרי 6סעיף
בסעיף ,6
סעיף
העיקרי),
החוק ,6אחרי
בסעיף
(להלן -
העיקרי),
(להלן  -החוק 
לפועל,
בחוק ההוצאה 
ההוצאה לפועל,
בחוק
.1
.1
קטן (ב )1יבוא:
קטן (ב )1יבוא:

"(ב )1( )2על אף "(ב)2
בקשהאו שטר
פסק דין
לביצוע
בקשה
הוגשה
לביצוע פסק דין או שטר
הוגשה
הסכם,
דין או
הסכם ,בכל
או האמור
דיןאף
האמור()1בכלעל
לביצועלפועל
ההוצאה
אפשרבלשכת
לביצוע
שנה אפשר
שבו היה
בחלוף שנה מהמועד
בלשכת ההוצאה לפועל
להגישה
להגישההיה
מהמועד שבו
בחלוף
הפרשי
אורק
העניין,
בשטר,
לסכום או
בפסק הדין
הקבוע
לפילסכום
לפי פסקה ( ,)2ייווספו
לפי העניין ,רק הפרשי
בשטר,
לפי הדין
בפסק
הקבוע
ייווספו
פסקה (,)2
מהמועד שבו
והצמדה,
פסיקת
וריבית 1,לחוק
הצמדה בסעיף
הצמדה וריבית ,כהגדרתם
והצמדה ,מהמועד שבו
פסיקת ריבית
ריביתלחוק
בסעיף 1
כהגדרתם
ההוצאהשבו
ועד למועד
לביצועלפועל
ההוצאה
בלשכת
היה אפשר להגיש את
לפועל ועד למועד שבו
בלשכת
הבקשה
לביצועאת
הבקשהלהגיש
היה אפשר
הוגשהואולם -
הוגשה הבקשה לביצוע;
הבקשה לביצוע; ואולם -
ההצמדה
הצמדההפרשי
הפרשי ייווספו
אחרים -
הצמדה
(א) נקבעו בהסכם(א)הפרשי
ייווספו הפרשי ההצמדה
אחרים -
בהסכם
נקבעו
כפי שנקבעו בהסכם;
כפי שנקבעו בהסכם;
(ב)

הדין.
מכוח
הסכם או
מכוח
תעלה על
הסכם או מכוח הדין.
מכוח
ריבית
תעלה על
ריביתלא
הריבית
הריבית לא (ב)

כמפורט היה
כמועד שבו
כמפורט להלן
יראו את
קטן זה,
להלן כמועד שבו היה
המועדים
המועדיםיראו את
סעיף קטן זה,
לעניין
( )2לעניין סעיף ()2
לביצועלפועל:
ההוצאה
ללשכת
לביצוע
אפשר להגיש בקשה
ללשכת ההוצאה לפועל:
בקשה
להגיש
אפשר
לביצועו,
בפסק
שנקבע
(א) -לאחר
(א) לעניין פסק דין
בפסק הדין לביצועו,
הדין שנקבע
המועד
שחלף
המועדלאחר
שחלף דין -
לעניין פסק
מיום
- 30ימים
שחלפו
לאחר
כאמור -
הדיןמיום מתן פסק הדין
פסקימים
מתן 30
שחלפו
לאחר
כאמור
מועד
נקבע
ואם לא נקבע מועדואם לא
החייב;
במעמד
שלא במעמד החייב;
אם ניתן
גם אם ניתן שלא גם
(ב)

הפירעון81,א(3א)(.)1
כהגדרתו בסעיף
הפירעון,
כהגדרתו בסעיף 81א(3א)(.)1
לעניין שטר (-ב)
שטר  -מועד
מועדלעניין

יותר מזו
ארוכה
תקופה
לקבוע
הזוכה,
לבקשת
רשאי,
( )3רשם ההוצאה()3לפועל
תקופה ארוכה יותר מזו
לקבוע
הזוכה,
לבקשת
רשאי,
לפועל
ההוצאה
רשם
שבפסקה ( ,)1מטעמים
שיירשמו .מטעמים שיירשמו.
שבפסקה (,)1
()4

למזונות".
זהדין
פסק
יחולו
קטן זה לא
הוראות סעיף()4
על פסק דין למזונות".
לא יחולו
סעיףעלקטן
הוראות

תחולהשל חוק זה,
לפניזה,תחילתו
העניין,חוק
תחילתו של
שנחתם ,לפי
העניין ,לפני
שנמשך או
שנחתם ,לפי
שניתן ושטר
שנמשך או
פסק דין
ושטר
לעניין
דין שניתן
תחולה לעניין פסק .2
.2
בחוק זה ,מיום תחילתו
תחילתו
כנוסחו
העיקרי,מיום
בחוק זה,
לחוק
כנוסחו
(6ב)1()2
העיקרי,
לחוקבסעיף
האמורה
(6ב)1()2
התקופה
תימנהבסעיף
תימנה התקופה האמורה
81א(א) לחוק העיקרי.
העיקרי.
לחוקבסעיף
כהגדרתו
בסעיף 81-א(א)
כהגדרתו "שטר"
זה;-לעניין זה,
"שטר"
של חוק
של חוק זה; לעניין זה,
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
*
1

איילת שקד
שרת המשפטים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו ( 30במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,628 -מיום כ"ז באדר א' התשע"ו ( 7במרס  ,)2016עמ' .82
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ו ,עמ' .533

ספר החוקים  ,2548כ"ח באדר ב' התשע"ו7.4.2016 ,
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חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס'  ,)6התשע"ו*2016-
הוספת סעיף 1א

.1

תיקון סעיף 2

.2

התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף

בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי,
 1יבוא:
"בקשה לקביעת
זכאות לדיור ציבורי

1א.

בקשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי תוגש למשרד הבינוי
והשיכון; משרד הבינוי והשיכון יודיע למבקש ,בתוך  30ימים
ממועד הגשת הבקשה ,אם הוא עמד בכללים ועל הדרכים
להשיג או לערער על ההחלטה בעניינו".

בסעיף  2לחוק העיקרי -
()1

האמור בו יסומן "(א)" ,ובו -
(א) בפסקה ( ,)4בסופה יבוא "חברה לדיור ציבורי תמציא לשוכר ,לפני תחילת
ביצוע התיקון ,את פירוט הליקויים ,עלות תיקונם ,שיעור ההשתתפות העצמית
של השוכר וסכום ההשתתפות העצמית;";
(ב)

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5להמציא לשוכר ,לא יאוחר מ– 15בינואר ו– 15ביולי בכל שנה ,דיווח
לגבי ששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל מועד הדיווח ,בעניינים אלה:
(א) החיובים בתקופת הדיווח  -פירוט הסכומים שבהם חויב
השוכר בתקופה זו ,סכומם הכולל וכן פירוט יתרת החובות שלא
שילם עד למועד הדיווח;
(ב) אופן חישוב שכר הדירה בתקופת הדיווח והשינויים שחלו
בשכר הדירה בתקופת הדיווח ,אם חלו;
( )6להמציא לשוכר חודשיים לפני תום תקופת הזכאות להנחה בשכר
הדירה ,הודעה על סיומה ,שבה יפורטו המסמכים שעליו לצרף לבקשה
לחידוש הזכאות להנחה; הוגשה בקשה כאמור ולא צורפו אליה כל
המסמכים האמורים ,תודיע החברה לדיור ציבורי לשוכר ,בתוך עשרה
ימים ממועד הגשת הבקשה ,אילו מסמכים חסרים עליו להמציא;
( )7להמציא לשוכר עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינו ,את נימוקיה
ואת הדרכים להשיג או לערער עליה ,בתוך  14ימי עסקים ממועד קבלתה,
בצירוף חוות הדעת שעליהן התבססה ההחלטה ,אם ניתנו; הוראות פסקה
זו לא יחולו על חוות דעת פנימית של משרד הבינוי והשיכון או של החברה
לדיור ציבורי שניתנו לצורך קבלת ההחלטה;
( )8להמציא לשוכר ,בעת דרישת תשלום או חוב ,פירוט של התשלומים
הנדרשים;
( )9לאפשר לשוכר לקבל מידע ומסמכים מתיקו ,לרבות חוות דעת שאינן
פנימיות;".

()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) חברה לדיור ציבורי שלא דיווחה לשוכר על יתרת חובותיו כאמור בסעיף
קטן (א)(()5א) ,לא תגבה ,בעד התקופה שלא דיווחה כאמור ,ריבית ,הפרשי
הצמדה או כל תוספת אחרת בשל אי־תשלום במועד של החובות.

*
1
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התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו ( 30במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,584 -מיום י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר  ,)2014עמ' .32
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;278התשע"ו ,עמ' .324
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לדיור ציבורי להמציא
להמציא
ציבוריחברה
דיווח שעל
אולדיור
חברה
בכתב
שעל
לפנייה
מענהדיווח
בכתב או
לפנייהמידע,
(ג) כל
(ג) כל מידע ,מענה
בשפה ברורה ופשוטה.
ופשוטה.
בכתב,
ברורה
בשפהיינתנו
סעיף זה,
בכתב,
יינתנולפי
לשוכר לפי סעיף זה,לשוכר
(ד) משרד הבינוי(ד)
מטעמם,מי שפועל מטעמם,
ציבורי ,לרבות
לדיורשפועל
לרבות מי
ציבורי,חברה
והשיכון או
הבינוי לדיור
או חברה
משרד
והשיכון
שהמציא ,בדרך שבה
שבה
בקשות
או בדרך
שהמציא,
בקשותמסמכים
אישור על
מסמכים או
ימסרו לשוכר
אישור על
העניין,
לשוכר
לפי העניין ,ימסרו לפי
הומצאו.
הומצאו.
מידעהזכות לקבל מידע
לקבלתצוין
שלט ,ובו
הזכות
במשרדיה
תציבובו תצוין
ציבורישלט,
במשרדיה
תציבלדיור
ציבוריחברה
(ה) חברה לדיור (ה)
יהיהשילוט כאמור יהיה
המידע;
כאמור
לקבלת
שילוט
והדרכים
הציבוריהמידע;
בדיור לקבלת
והדרכים
דיירים
הציבורי
בדיורזכויות
על זכויות דיירים על
באופןר".ובנוסח שקבע השר".
שקבע הש
והכול
ובנוסח
והרוסית,
באופן
הערבית
העברית ,והכול
בשפות והרוסית,
בשפות העברית ,הערבית
(2ה) .",סעיף 8
"למעט לפי סעיף תיקון
תיקון סעיף 8
יבוא(2ה).",
זה"סעיף
חוקלפי
"למעט
יבוא "לפי
זה"אחרי
העיקרי,
"לפי חוק
אחרילחוק
בסעיף (8ג)
לחוק העיקרי,
בסעיף (8ג) .3
.3

ביום פרסומו; ואולם -
ואולם -
חוק זה
פרסומו;
תחילתו של
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .4
.4

תחילה

( )1תחילתן של ()1
חודשיםזה ,שלושה חודשים
כנוסחן בחוק
לחוק
העיקרי(2 ,ה)
הוראות סעיף
תחילתן של
העיקרי,שלושה
בחוק זה,
כנוסחן
(2ה) לחוק
הוראות סעיף
מיום פרסומו;
מיום פרסומו;
( )2תחילתן של ()2
העיקרי ,כנוסחן בחוק זה,
לחוק
העיקרי,ו–(2ב)
(2א)( )5עד ()9
סעיפים
הוראות
סעיפיםשל
הוראותתחילתן
בחוק זה,
כנוסחן
ו–(2ב) לחוק
עד ()9
(2א)()5
חודשים מיום פרסומו.
שישה
פרסומו.
שישה חודשים מיום
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון
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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)223התשע"ו*2016-
תיקון סעיף 131
הכנס-ה ,1בסעיף (131א) -
(131א)
בסעיףמס
בפקודת
הכנסה,1
בפקודת מס .1
.1

()1

תיקון סעיף 131

פסקת משנה ( )6יבוא:
אחרי
בפסקה (5ב),
בפסקה (5ב))1( ,
יבוא:
משנה ()6
אחרי פסקת
נהנה ,אלא אם כן הוא
שמלאו לו
תושב25ישראל
ישראלנהנה
"( )7נהנה תושב "()7
היותוהוא
בדבראם כן
שנים ,אלא
 25נהנה,
היותו
שנים ,בדבר
שמלאו לו
שנת המס אינו פחות
פחות
בסוף
אינו
הנאמנות
שנת המס
נכסי
בסוף
ששווי
הנאמנות
נכסיובלבד
ששווינהנה,
ובלבדשהוא
לא ידע
לא ידע שהוא נהנה,
לרבות מזומן ,פיקדונות,
פיקדונות,
הנאמנות" -
לרבות מזומן,
זה" ,נכסי
הנאמנות" -
חדשים; לעניין
שקלים "נכסי
לעניין זה,
מ–500,000
מ– 500,000שקלים חדשים;
בהוראות פסקת משנה זו
פסקתאין
לישראל;
אין מחוץ
בישראל או
ניירות ערך
משנה זו
בהוראות
ומקרקעין ,לישראל;
בישראל או מחוץ
ניירות ערך ומקרקעין,
(א);";לפי סעיף קטן (א);";
כאמור
החלה
אחרת
אחרתמחובת
דיווחלגרוע
כדי לגרוע מחובת כדי
נהנהקטן
לפיעלסעיף
כאמור
דיווחנהנה
החלה על

()2

אחרי פסקה (5ד) יבוא:
אחרי פסקה ()2
(5ד) יבוא:
(א)( )2להגדרה ""תושב
""תושב
בפסקה
להגדרה
הקבועה
החזקה(א)()2
הקבועהבובפסקה
שמתקיימת
החזקה
יחיד
שמתקיימת בו
"(5ה)
"(5ה) יחיד
היחיד כאמור בפסקה
בפסקה
לטענת
כאמור
נסתרת
היחיד
והחזקה
לטענת
שבסעיף ,1
והחזקה נסתרת
"תושב"",
או ,1
שבסעיף
ישראל"
ישראל" או "תושב"",
מבוססת טענתו בלבד,
בלבד,
שעליהן
העובדותטענתו
אתמבוססת
שעליהן
המפרט
העובדות
הגדרה  -דוח
המפרט את
לאותה
(א)()3דוח
(א)( )3לאותה הגדרה -
בהוראותואולם אין בהוראות
ואולםאםאיןיש כאלה,
בטענתו,
כאלה,
התומכים
המסמכים אם יש
התומכים בטענתו,
המסמכיםיצרף את
שאליו יצרף את שאליו
אםסעיף קטן (א)( ,)4אם
(א)(,)4לפי
על יחיד
החלהקטן
לפי סעיף
הדיווח
מחובתיחיד
החלה על
לגרוע
הדיווח
מחובתזו כדי
לגרוע משנה
פסקת משנה זו כדי פסקת
אלה:זו לא יחולו על אלה:
פסקה
הוראותעל
המס;לא יחולו
פסקה זו
הוראותבשנת
המס; חייבת
בשנתהכנסה
היתה לו
היתה לו הכנסה חייבת
וילדיו של יחיד כאמור;
כאמור;
יחידזוגו
של בן
(א) בן זוגו וילדיו (א)

*
1

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו ( 30במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1003 -מיום ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר  ,)2016עמ' .393
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ו ,עמ' .722
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753

(ב) יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)( )4להגדרה
""תושב ישראל" או "תושב"" ,שבסעיף ;1
(ג)

עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א;

(5ו) יחיד תושב ישראל שהעביר ,במהלך  12חודשים ,כספים אל מחוץ לישראל
בסכום כולל של  500,000שקלים חדשים או יותר (להלן  -סכום לדיווח); דוח לפי
פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח ,כולו או חלקו ,לראשונה אל
מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה;".
תחולה

.2

הוראות סעיף  131לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,יחולו על דוח שיש להגישו
לגבי שנת המס  2016ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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משה כחלון
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
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