מדינת ישראל
משרד האוצר

י"א בתשרי התשע"א
 17בספטמבר 0919
חש0919-31199 .
אל8
מר יהונתן גרטי
מנהל מינהלת הגמלאות
הנדון 8צו שירות המדינה (גימלאות)(תוספות לקצבה)(תיקון),התש"ע0919-
כללי
 .1ביום  12ביולי  0997התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  0997ו ,)0919-התשס"ט .0997-פרק ח' לחוק האמור כולל תיקוני חקיקה
לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל( 1759-להלן – חוק הגמלאות).
 .0עיקרו של פרק ח' לחוק האמור (להלן – התיקון לחוק) הינו שינוי שיטת העדכון האמורה ,כך
שהמשכורת הקובעת תעודכן אחת לשנה ,בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד).
השיטה האמורה החליפה את השיטה שנהגה לפי חוק הגימלאות עד לאותו מועד ,ולפיה
הקצבה תעודכן בהתאם לשינויים במשכורת קובעת של עובד פעיל בדרגתו של הגימלאי ערב
פרישתו.
 .1כמו-כן ,נקבעו בסעיף 7א לחוק הגימלאות מספר תוספות לקצבה שישולמו באופן הבא8
 )1לגבי מי שפרש מהשירות לפני יום  1בינואר  0996וערב פרישתו דורג ברשימת הדירוגים
הבסיסית שפורטה בתוספת השלישית לחוק (להלן – רשימת הדירוגים הבסיסית) או
בדירוג עובדי הוראה וכן שאיר של מי שמתקיים בו האמור או שאיר של עובד כאמור
שנפטר בשירות לפני המועד האמור ,תשולם לו תוספת שחיקה לקצבה ,וזאת בהתאם
למועד הפרישה או הפטירה (להלן – תוספת שחיקה) .אופן חישוב התוספת האמורה
לגבי מי שדורג ברשימת הדירוגים ולגבי מי שדורג בדירוג עובדי הוראה נקבע בסעיף
קטן 7א(ב) לחוק הגימלאות.
 )0לגבי מי שפרש מהשירות לפני יום  1בינואר  0997וערב פרישתו דורג ברשימת הדירוגים
הבסיסית או בדירוג עובדי הוראה ,וכן שאיר של מי שמתקיים בו האמור או שאיר של
עובד כאמור שנפטר בשירות לפני המועד האמור ,תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש
ינואר  0997ואילך בשל הצמדה למדד עבור שנת ( 0996להלן – תוספת בשל הצמדה
למדד בשנת  .)0996אופן חישוב התוספת האמורה לגבי מי שדורג ברשימת הדירוגים
ולגבי מי שדורג בדירוג עובדי הוראה נקבע בסעיף קטן 7א(ג) לחוק הגימלאות.
 )1לגבי מי שפרש מהשירות עד יום  19בנובמבר  0997וערב פרישתו דורג ברשימת
הדירוגים הבסיסית או בדירוג עובדי הוראה ,וכן שאיר של מי שמתקיים בו האמור או
שאיר של עובד כאמור שנפטר בשירות לפני המועד האמור ,תשולם לו תוספת בעד קצבת
חודש דצמבר  0997ואילך בשל הסכמי שכר (להלן – תוספת בשל הסכמי שכר).
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תוספת בשל הסכמי שכר תשולם גם למי שפרש מהשירות עד יום  11בדצמבר  0919וערב
פרישתו דורג בדירוג הרופאים ,וכן שאיר של מי שמתקיים בו האמור או שאיר של עובד
כאמור שנפטר בשירות לפני המועד האמור.
אופן חישוב התוספת האמורה לגבי מי שדורג ברשימת הדירוגים הבסיסית ,לגבי מי
שדורג בדירוג עובדי הוראה ולגבי מי שדורג בדירוג הרופאים ,נקבע בסעיף קטן 7א(ד)
לחוק הגימלאות.
 .2בסעיף קטן 7א(ג) לחוק הגימלאות נקבע כי תוספת בשל הצמדה למדד בשנת  0996תשולם גם
למי שפרש מהשירות לפני יום  1בינואר  0997וערב פרישתו דורג בדירוג שאינו ברשימת
הדירוגים הבסיסית ואינו דירוג עובדי הוראה ,או לשאירו ,לפי העניין ,שקבע לגביו שר האוצר
שיעור בצו לפי פסקה (()1ג).
עוד נקבע בסעיף קטן 7א(ה) לחוק הגימלאות כי שר האוצר רשאי לקבוע ,בצו ,כי תוספת
שחיקה תשולם למי שפרש מהשירות לפני יום  1בינואר  0996או לשאירו או כי תוספת בשל
הסכמי שכר תשולם למי שפרש מהשירות לפני יום  1בינואר  0911או לשאירו ,הכל לפי
העניין ,גם אם ערב פרישתו דורג בדירוג שאינו ברשימת הדירוגים הבסיסית ,אינו דירוג עובדי
הוראה ואינו דירוג הרופאים.
בסעיף קטן 7א(ו) לחוק הגימלאות נקבע כי אם שר האוצר לא קבע צו לפי סעיף קטן
7א(ג)(()1ג) או (ה) לחוק הגימלאות עד ליום  11ביולי  ,0919לגבי מי שנמנה ערב פרישתו על
דירוג אחר ,יראו את הדירוג האחר כאילו נמנה עם רשימת הדירוגים לעניין התוספות לקצבה
לפי סעיף 7א לחוק הגימלאות ,בכפוף לאמור באותו סעיף.
 .3ביום  01בדצמבר  0997הורה שר האוצר על צו שירות המדינה (גמלאות)(תוספות לקצבה),
התש"ע( 0997-להלן – הצו הקיים) .במסגרת הצו הקיים נקבע כי הדירוגים המנויים בהגדרה
"דירוג אחר" בסעיף  1לצו (להלן – דירוג אחר) ,יראו אותם לגבי כל אחת מהתוספות
האמורות ,כאילו נמנו על רשימת הדירוגים הבסיסית.
התיקון לצו
 .4ביום  07ביולי  0919הורה שר האוצר על תיקון לצו הקיים הכולל את השינויים הבאים8
א.

הרחבת הגדרה "דירוג אחר" – נקבע כי בהגדרה "דירוג אחר" גם את הדירוג
המשולב ברשות השידור ,דירוג  69במועצה להשכלה גבוהה ודירוג הרופאים
הוטרינרים.

ב.

דירוג המחקר הביטחוני ביחידת הסמך רשות לפיתוח אמצעי לחימה במשרד
הביטחון (להלן – יחידת הסמך רפא"ל) – מי שפרש מן השירות עד יום  11בדצמבר
 0990וערב פרישתו דורג בדירוג המחקר הביטחוני ושירת באותו מועד ביחידת הסמך
רפא"ל  ,תשולם לו או לשאירו ,תוספת בעד קצבת חודש ינואר  0919ואילך ,בשיעור
של  13.3%מקצבת הבסיס.
לפורש כאמור לא תשולם תוספת בשל מדד  0996או תוספת שחיקה.

רח'

ג .דירוג המחקר הביטחוני או בדירוג המחקר האזרחי ואינו גימלאי יחידת הסמך רפא"ל
– לגבי מי שפרש מן השירות עד יום  4ביולי  ,0919וערב פרישתו דורג בדירוג
המחקר הביטחוני או בדירוג המחקר האזרחי ולא מתקיים בו האמור בפסקה (ב),
תשולם לו או לשאירו ,תוספת בעד הקצבאות הבאות ,בשיעורים הנקובים לצדם ,הכל
לפי העניין ומועד פרישתו.
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שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים

מועד פרישה
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לפורש כאמור לא תשולם תוספת בשל מדד  0996או תוספת שחיקה.
דירוג המשפטנים או הפרקליטים ,כשהמשכורת הקובעת חושבה ערב מועד המעבר
לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית – לגבי מי שדורג בדירוג המשפטנים או
הפרקליטים ,ומשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי
משרה שיפוטית ופרש עד יום  11בדצמבר  ,0919תשולם לו או לשאירו תוספת בעד
הקצבאות כמפורט להלן ,בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לצדם ,הכל לפי העניין
ומועד פרישתו.

ד.

שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים
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לפורש כאמור לא תשולם תוספת בשל מדד  0996או תוספת שחיקה.
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 .5עוד נקבע בצו כי תשלום תוספת שחיקה בעד קצבת חודש יולי  0996עד קצבת חודש יולי
 ,0919תוספת בשל מדד לשנת  0996בעד קצבת חודש ינואר  0997עד קצבת חודש יולי ,0919
ותוספת בשל הסכמי שכר בעד קצבת חודש דצמבר  0997עד קצבת חודש יולי  0919בהתאם
לאמור ,ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש ספטמבר .0919
הוראות מסמך זה יחולו לגבי עובדי מדינה ועובדי תאגידים שסעיף  193לחוק הגימלאות חל לגביהם,
אשר מדורגים בדירוגים האמורים.
יובהר בזאת כי הוראות מסמך זה לא יחולו לגבי שוטרים ,סוהרים ,עובדי שירותי הביטחון ,כמשמעותם
בסעיף 41א לחוק הגימלאות ,ונושאי משרה ברשויות השלטון ,שחלות לגביהם הוראות חוק גמלאות
לנושאי משרה ברשויות השלטון ,התשכ"ט.1747-
בברכה,

דן ג'ונה
סגן בכיר לחשב הכללי

העתק8
מר שוקי אורן  -החשב הכללי ,משרד האוצר
מר אודי ניסן  -הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
מר אילן לוין  -הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
עו"ד יואל בריס  -היועץ המשפטי ,משרד האוצר
עו"ד קובי אמסלם  -יועץ משפטי לאגף השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
עו"ד אסי מסינג  -הלשכה המשפטית ,משרד האוצר
אבי מישראל  -חשב ,ממ"ג (מרכז למחקר גרעיני)
גב' איריס וגנר  -חשב ,המכון למחקר ביולוגי
רינה פרכטר  -רמ"ח שכר ,משרד הבטחון
מר אסף זמר  -מנהל מחלקת דיווח שכר ,קמ"ג
אורנה אברהם  -מנהלת שכר ,רפא''ל
רו"ח ערן הראל  -מנהל תחום שכר  ,משרד האוצר
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