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חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 54(, התשע"ד-2013*

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 9
בסעיף 9 - 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

בדירוג  פרישתו  ערב  שדורג  מי  )א(,  קטן  סעיף  מהוראות  לגרוע  ")א1( בלי 
מהדירוגים המפורטים בתוספת שלישית א' ופרש בתקופות כמפורט באותה 
התשע"ד א'  באדר  כ"ט  מיום  יאוחר  לא  הקובעת  משכורתו  תעודכן   תוספת, 

)1 במרס 2014( גם בעדכון הנוסף החל לגביו, בעד קצבאות החודשים כמפורט 
בתוספת האמורה ואילך ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי ההגדרה "המדד הקודם" יבוא:  )2(

""העדכון הנוסף", לגבי אדם פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג שבו 
דורג אותו אדם ערב פרישתו:

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות   )1(
)14( ו–)16( עד  )12( עד   ,)9(  ,)8( )6( למעט סניגורים ציבוריים,   ,)5( )1( עד 
)19( לרשימת הדירוגים הבסיסית וכן בדירוג מעברי הגבול או בדירוג 
קלדניות שופטים - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט 
2013( - עדכון  )30 ביוני  2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג  )1 בינואר 
בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים 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";

לגבי מי שערב פרישתו היה עובד כבאות בפנסיה תקציבית כהגדרתו   )2(
בסעיף 107ג)ב( ודורג בדירוג הכבאים או בדירוג עובדי המינהל והשירותים 
)דירוג אחיד( - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום כ"ח בשבט התשע"ג 
)8 בפברואר 2013( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( - עדכון 
בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' לתוספת שלישית 

א', בהתאם למועד פרישתו; 

)7( לרשימת  כאמור בפסקה  בדירוג  לגבי מי שערב פרישתו דורג   )3(
הדירוגים הבסיסית, וכן מי שערב פרישתו שירת כסניגור ציבורי - אם 
פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד 
יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( - עדכון בשיעורים ממשכורתו 
הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ב' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד 
פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו את פסקה )7( לרשימת הדירוגים הבסיסית 

כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות   )4(
)10(, )11( או )15( לרשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה 
 שמיום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג

)30 ביוני 2013( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו 
בחלק ג' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 812, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(, עמ' 60 

ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ב, עמ' 742   1
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פרש  אם   - הוראה  עובדי  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )5(
מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב 
בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, 

הקבועים לגביו בחלק ד' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים - אם פרש מהשירות   )6(
בתקופה שמיום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010( עד יום כ"ט בתמוז התשע"א 
)31 ביולי 2011( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו 

בחלק ה' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

)16( לרשימת  לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה   )7(
הדירוגים הבסיסית - עדכון כמפורט להלן, לפי העניין: 

התשס"ט בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   )א( 
 -  )2013 ביוני   30( התשע"ג  בתמוז  כ"ב  יום  עד   )2009 בינואר   1(
תיווסף למשכורתו הקובעת תוספת בסכומים הקבועים לגביו בחלק 

ו' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

התשס"ט בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   )ב( 
)1 בינואר 2009( עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(, וערב 
הקובעת,  משכורתו  תעודכן   - הבריאות  במשרד  שירת  פרישתו 
לאחר עדכונה כאמור בפסקת משנה )א(, בשיעורים מהמשכורת 
ז' לתוספת שלישית א', בהתאם  הקובעת, הקבועים לגביו בחלק 

למועד פרישתו;

עדכון כאמור בפסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוצע לפני העדכון  )ג( 
כאמור בפסקה )1(;

לגבי מי שערב פרישתו מהשירות שירת כעובד מינהל ומשק בבית   )8(
חולים, ודורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות )1( עד )4( לרשימת 
בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   - הבסיסית  הדירוגים 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011( - 
עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ח' לתוספת 
שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרגה שבה דורג באותו מועד; עדכון 

כאמור בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה )1(;

לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג כאמור בפסקה )19(   )9(
לרשימת הדירוגים הבסיסית בדרג מזכיר שני, מזכיר ראשון, יועץ, ציר-

בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   - שגריר  או  ציר  יועץ, 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 
עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ט' לתוספת 
שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרג שבו דורג כאמור; עדכון כאמור 

בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה )1(;

או  המשפטנים  בדירוג  דורג  מהשירות  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )10(
בדירוג הפרקליטים ומשכורתו הקובעת חושבה באותו מועד לפי שכר של 
נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 
 עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק י' לתוספת

שלישית א', בהתאם למועד פרישתו "

פרש  אם   - הוראה  עובדי  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )5(
מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב 
בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, 

הקבועים לגביו בחלק ד' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים - אם פרש מהשירות   )6(
בתקופה שמיום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010( עד יום כ"ט בתמוז התשע"א 
)31 ביולי 2011( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו 

בחלק ה' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

)16( לרשימת  לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה   )7(
הדירוגים הבסיסית - עדכון כמפורט להלן, לפי העניין: 

התשס"ט בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   )א( 
 -  )2013 ביוני   30( התשע"ג  בתמוז  כ"ב  יום  עד   )2009 בינואר   1(
תיווסף למשכורתו הקובעת תוספת בסכומים הקבועים לגביו בחלק 

ו' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

התשס"ט בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   )ב( 
)1 בינואר 2009( עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(, וערב 
הקובעת,  משכורתו  תעודכן   - הבריאות  במשרד  שירת  פרישתו 
לאחר עדכונה כאמור בפסקת משנה )א(, בשיעורים מהמשכורת 
ז' לתוספת שלישית א', בהתאם  הקובעת, הקבועים לגביו בחלק 

למועד פרישתו;

עדכון כאמור בפסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוצע לפני העדכון  )ג( 
כאמור בפסקה )1(;

לגבי מי שערב פרישתו מהשירות שירת כעובד מינהל ומשק בבית   )8(
חולים, ודורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות )1( עד )4( לרשימת 
בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   - הבסיסית  הדירוגים 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011( - 
עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ח' לתוספת 
שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרגה שבה דורג באותו מועד; עדכון 

כאמור בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה )1(;

לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג כאמור בפסקה )19(   )9(
לרשימת הדירוגים הבסיסית בדרג מזכיר שני, מזכיר ראשון, יועץ, ציר-

בטבת  ה'  שמיום  בתקופה  מהשירות  פרש  אם   - שגריר  או  ציר  יועץ, 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 
עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ט' לתוספת 
שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרג שבו דורג כאמור; עדכון כאמור 

בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה )1(;

או  המשפטנים  בדירוג  דורג  מהשירות  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )10(
בדירוג הפרקליטים ומשכורתו הקובעת חושבה באותו מועד לפי שכר של 
נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 
 עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק י' לתוספת

שלישית א', בהתאם למועד פרישתו "
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בסעיף 9א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:2 תיקון סעיף 9א

הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי  ")ז( 
לקצבה לפי סעיף 28, ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות לקצבה 

כאמור בסעיף זה "
בסעיף 28)ב( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בצירוף תוספות לפי סעיף 9א, ככל שהיה זכאי 3 תיקון סעיף 28 

להן" 
בסעיף 71א1 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 71א1

בסעיף קטן )א( -   )1(

ברישה, במקום "אחרי סעיף קטן )א(" יבוא "אחרי סעיף קטן )א1("; )א( 

"סעיף במקום  מקום,  בכל  ובו,  ")א2(",  יסומן  בו  המובא  )א1(  קטן  סעיף   )ב( 
קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים )א( ו–)א1(";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב( תיקרא כך: ")ג( 

""העדכון הנוסף", לגבי שוטר פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג 
שבו דורג אותו שוטר או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, 

ערב פרישתו:

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים   )1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום 
ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 
ביוני 2013( - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו 
בחלק א' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה 
)6( לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום  זו יקראו את פסקה 

"ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";

פרש  אם   - הרופאים  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )2(
מהשירות בתקופה שמיום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010( עד יום 
כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011( - עדכון בשיעורים מהמשכורת 
הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ה' לתוספת שלישית א', בהתאם 

למועד פרישתו;

לגבי מי שערב פרישתו מהשירות חושבה משכורתו הקובעת   )3(
מהשירות  פרש  אם   - שיפוטית  משרה  נושאי  של  שכר  לפי 
2009( עד יום י"ח  )1 בינואר  בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט 
בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - עדכון בשיעורים מהמשכורת 
י' לתוספת שלישית א', בהתאם  הקובעת, הקבועים לגביו בחלק 

למועד פרישתו "
בסעיף 71א2 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 71א2

בסעיף קטן )א( המובא בו, ההגדרה "השיעור הקובע" - תימחק;  )1(

בסעיף קטן )ח( המובא בו -   )2(

 - זה  )בסעיף  העניין  לפי  להלן,  כמפורט  לתוספות  "גם  במקום  ברישה,  )א( 
תוספות ההפרשים(" יבוא "לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן )ט( 
מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד הקצבאות כמפורט באותן 

פסקאות, לפי העניין";
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)1(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי  בפסקה  )ב( 
מי שזכאי לתוספת שחיקה - תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו" ובמקום 
"בשיעור הקובע מתוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות 

לפי סעיף קטן )ב(, אילו הסעיף הקטן האמור" יבוא "אילו סעיף קטן )ב(";

בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי מי  )ג( 
שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 - תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה 
משולמת לו" ובמקום "בשיעור הקובע מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה 
משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ג(, אילו הסעיף הקטן האמור" 

יבוא "אילו סעיף קטן )ג(";

בפסקה )3(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי מי  )ד( 
שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר - תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת 
לו" ובמקום "בשיעור הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו 
בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ד(, אילו הסעיף הקטן האמור" יבוא "אילו 

סעיף קטן )ד(";

)4(, ברישה, במקום "מי שזכאי" יבוא "לגבי מי שזכאי", במקום  בפסקה  )ה( 
 "כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2(, תשולם לו תוספת" יבוא "כאמור בסעיף קטן )ה()1(

)2( - תוספת", במקום "בשיעור הקובע מהסכום" יבוא "בסכום" ובמקום  או 
"מהתוספת האמורה" יבוא "מהסכום האמור";

)5(, ברישה, במקום "מי שזכאי" יבוא "לגבי מי שזכאי", במקום  בפסקה  )ו( 
"כאמור בסעיף קטן )ה()1( עד )3(, תשולם לו תוספת" יבוא "כאמור בסעיף קטן 
)ה()1( עד )3( - תוספת", במקום "בשיעור הקובע מהסכום" יבוא "בסכום" ובכל 

מקום, במקום "מהתוספת האמורה" יבוא "מהסכום האמור";

במקום סעיף קטן )ט( המובא בו יבוא:   )3(

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

ישולם  )ח(  קטן  סעיף  לפי  התוספות  מסך  ל–50%  השווה  סכום   )1(
בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקצבה בעד 
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% 
מהסכום האמור בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של השנה שבה 

שולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012;

ישולם  )ח(  קטן  סעיף  לפי  התוספות  מסך  ל–52%  השווה  סכום   )2(
בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקצבה בעד 
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% 
מהסכום האמור בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה 

שבה מבוצע התשלום 

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

ריבית של 64% 0 

הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה,  )יא( 
חישוב  לעניין  סעיף  אותו  הוראות  עליו  ויחולו   ,28 סעיף  לפי  לקצבה  הזכאי 

התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה "

)1(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי  בפסקה  )ב( 
מי שזכאי לתוספת שחיקה - תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו" ובמקום 
"בשיעור הקובע מתוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות 

לפי סעיף קטן )ב(, אילו הסעיף הקטן האמור" יבוא "אילו סעיף קטן )ב(";

בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי מי  )ג( 
שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 - תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה 
משולמת לו" ובמקום "בשיעור הקובע מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה 
משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ג(, אילו הסעיף הקטן האמור" 

יבוא "אילו סעיף קטן )ג(";

בפסקה )3(, במקום הרישה עד המילים "תשולם לו תוספת" יבוא "לגבי מי  )ד( 
שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר - תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת 
לו" ובמקום "בשיעור הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו 
בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ד(, אילו הסעיף הקטן האמור" יבוא "אילו 

סעיף קטן )ד(";

)4(, ברישה, במקום "מי שזכאי" יבוא "לגבי מי שזכאי", במקום  בפסקה  )ה( 
 "כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2(, תשולם לו תוספת" יבוא "כאמור בסעיף קטן )ה()1(

)2( - תוספת", במקום "בשיעור הקובע מהסכום" יבוא "בסכום" ובמקום  או 
"מהתוספת האמורה" יבוא "מהסכום האמור";

)5(, ברישה, במקום "מי שזכאי" יבוא "לגבי מי שזכאי", במקום  בפסקה  )ו( 
"כאמור בסעיף קטן )ה()1( עד )3(, תשולם לו תוספת" יבוא "כאמור בסעיף קטן 
)ה()1( עד )3( - תוספת", במקום "בשיעור הקובע מהסכום" יבוא "בסכום" ובכל 

מקום, במקום "מהתוספת האמורה" יבוא "מהסכום האמור";

במקום סעיף קטן )ט( המובא בו יבוא:   )3(

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

ישולם  )ח(  קטן  סעיף  לפי  התוספות  מסך  ל–50%  השווה  סכום   )1(
בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקצבה בעד 
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% 
מהסכום האמור בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של השנה שבה 

שולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012;

ישולם  )ח(  קטן  סעיף  לפי  התוספות  מסך  ל–52%  השווה  סכום   )2(
בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקצבה בעד 
חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% 
מהסכום האמור בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה 

שבה מבוצע התשלום 

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

ריבית של 64% 0 

הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה,  )יא( 
חישוב  לעניין  סעיף  אותו  הוראות  עליו  ויחולו   ,28 סעיף  לפי  לקצבה  הזכאי 

התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה "
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לפני סעיף 78 לחוק העיקרי יבוא:6 הוספת סעיף 77ב

"קופה ציבורית 
לעניין גמלאות כפל

יבוא 77ב   "35 סעיף  "לעניין  אחרי  כאילו  ייקרא  32)א()4(  סעיף 
"כנוסחו אילולא הוראות סעיף 78א"  

במקום סעיף 78א לחוק העיקרי יבוא:7 החלפת סעיף 78א

סעיף 35 ייקרא כך:78א "קצבה ומשכורת

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

זכאי לקצבת פרישה שהוא שוטר, שחזר לשירות  ")א( 
במשטרה או החל לשרת בשירות בתי הסוהר, והכנסתו 
הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה 
בשיעור  או  הרגילה  מקצבתו  שלישים  שני  בשיעור 
הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת 
ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, הכול לפי 
הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על 
משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן 

זה "; 

לא   - ציבורית"  מקופה  "או  המילים  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
ייקראו;

כקופה  שנקבע  בגוף  "או  המילים  )ד()1(,  קטן  בסעיף   )3(
ציבורית לעניין סעיף זה" - לא ייקראו;

לא   - ציבורית"  מקופה  "או  המילים  )ה(,  קטן  בסעיף   )4(
ייקראו;

בסעיף קטן )ז(, אחרי ההגדרה "משכורת קובעת" יקראו:  )5(

""הכנסה כוללת" - המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה 
הרגילה;

לקצבת  שהזכאי  המשכורת   - הקיימת"  "המשכורת 
פרישה מקבל מאוצר המדינה;

"קצבה רגילה" - קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות 
סעיף זה "

בסעיף 81 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:8 תיקון סעיף 81

בסעיף 78א)1(, בסעיף קטן )א( המובא בו, במקום הרישה עד המילים "בשירות בתי   )7("
הסוהר" יבוא "זכאי לקצבת פרישה שהוא סוהר, שחזר לשירות בשירות בתי הסוהר או 

החל לשרת במשטרה "

בסעיף 105 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:9 תיקון סעיף 105

הוראות  התשכ"ה-1965 2,  השידור,  רשות  לחוק  24)ב(  בסעיף  האמור  אף  ")ג1( על 
סעיף 9)א1( לא יחולו על עובדי רשות השידור שפרשו משירותם, שחוק זה חל לגביהם 
מכוח סעיף 24 לחוק האמור, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, והכול במועד שקבע 

ובשינויים שקבע "

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106   2
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הוספת תוספת 
שלישית א'

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 10 

"תוספת שלישית א'

)ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9)ב( ו–71א1)ג((

חלק א' 

)פסקאות )1( ו–)2( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב( ופסקה )1( להגדרה "העדכון 
הנוסף" שבסעיף 71א1)ג((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

מינואר 2009 עד 
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–1488 0

000

128100 250 2אפריל 2010

273600 250 2מאי 2010

419100 250 2יוני 2010 

564700 250 2יולי 2010

710200 250 2אוגוסט 2010

855700 250 2ספטמבר 2010

001300 251 2אוקטובר 2010

146800 251 2נובמבר 2010

292400 251 2דצמבר 2010

437900 01ינואר 2011

583400 01פברואר 2011

01720 71150 01מרס 2011

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011

58950 71150 01יולי 2011

73260 71150 01אוגוסט 2011

87570 71150 01ספטמבר 2011

01880 71151 01אוקטובר 2011

16190 71151 01נובמבר 2011

30490 71151 01דצמבר 2011

44800 001ינואר 2012

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 10 
שלישית א'

"תוספת שלישית א'

)ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9)ב( ו–71א1)ג((

חלק א' 

)פסקאות )1( ו–)2( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב( ופסקה )1( להגדרה "העדכון 
הנוסף" שבסעיף 71א1)ג((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

מינואר 2009 עד 
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–1488 0

000

128100 250 2אפריל 2010

273600 250 2מאי 2010

419100 250 2יוני 2010 

564700 250 2יולי 2010

710200 250 2אוגוסט 2010

855700 250 2ספטמבר 2010

001300 251 2אוקטובר 2010

146800 251 2נובמבר 2010

292400 251 2דצמבר 2010

437900 01ינואר 2011

583400 01פברואר 2011

01720 71150 01מרס 2011

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011

58950 71150 01יולי 2011

73260 71150 01אוגוסט 2011

87570 71150 01ספטמבר 2011

01880 71151 01אוקטובר 2011

16190 71151 01נובמבר 2011

30490 71151 01דצמבר 2011

44800 001ינואר 2012
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

59110 001פברואר 2012

73420 001מרס 2012

87730 001אפריל 2012

02040 002מאי 2012 

16350 002יוני 2012

1569 16350 002יולי 2012

3137 16350 002אוגוסט 2012

4706 16350 002ספטמבר 2012

6275 16350 002אוקטובר 2012

7843 16350 002נובמבר 2012

9412 16350 002דצמבר 2012

מינואר 2013 עד 
יוני 2013

0000 9412

חלק ב'

)פסקה )3( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
אפריל 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש 
יולי 2013

35020000 0ינואר 2009

61080000 0פברואר 2009

91670000 0מרס 2009

22290000 1אפריל 2009

52950000 1מאי 2009

83650000 1יוני 2009

14370000 2יולי 2009

45130000 2אוגוסט 2009

75920000 2ספטמבר 2009

06750000 3אוקטובר 2009

37610000 3נובמבר 2009

68510000 3דצמבר 2009

99440000 3ינואר 2010

30400000 4פברואר 2010

61400000 4מרס 2010

92430000 4אפריל 2010

23490000 5מאי 2010
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
אפריל 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש 
יולי 2013

54590000 5יוני 2010

85720000 5יולי 2010

16890000 6אוגוסט 2010

2173000 25000 6ספטמבר 2010

5113000 25000 6אוקטובר 2010

8056000 25000 6נובמבר 2010

099200 00000 25001 6דצמבר 2010

391200 00000 01ינואר 2011

683500 00000 01פברואר 2011

976100 00000 01מרס 2011

269100 001אפריל 2011

562300 001מאי 2011

855900 001יוני 2011

149800 002יולי 2011

444000 002אוגוסט 2011

738500 002ספטמבר 2011

12470 90510 002אוקטובר 2011

41150 90510 002נובמבר 2011

6980 90510 002דצמבר 2011

98610 0000ינואר 2012

27380 0001פברואר 2012

56190 0001מרס 2012

85020 0001אפריל 2012

13890 0002מאי 2012

42790 0002יוני 2012

73380 0002יולי 2012

04010 0003אוגוסט 2012

0149 33130 0003ספטמבר 2012

3120 33130 0003אוקטובר 2012

6093 33130 0003נובמבר 2012

9070 33130 0003דצמבר 2012

 מינואר 2013 עד
יוני 2013

00000 9070

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
אפריל 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש 
יולי 2013

54590000 5יוני 2010

85720000 5יולי 2010

16890000 6אוגוסט 2010

2173000 25000 6ספטמבר 2010

5113000 25000 6אוקטובר 2010

8056000 25000 6נובמבר 2010

099200 00000 25001 6דצמבר 2010

391200 00000 01ינואר 2011

683500 00000 01פברואר 2011

976100 00000 01מרס 2011

269100 001אפריל 2011

562300 001מאי 2011

855900 001יוני 2011

149800 002יולי 2011

444000 002אוגוסט 2011

738500 002ספטמבר 2011

12470 90510 002אוקטובר 2011

41150 90510 002נובמבר 2011

6980 90510 002דצמבר 2011

98610 0000ינואר 2012

27380 0001פברואר 2012

56190 0001מרס 2012

85020 0001אפריל 2012

13890 0002מאי 2012

42790 0002יוני 2012

73380 0002יולי 2012

04010 0003אוגוסט 2012

0149 33130 0003ספטמבר 2012

3120 33130 0003אוקטובר 2012

6093 33130 0003נובמבר 2012

9070 33130 0003דצמבר 2012

 מינואר 2013 עד
יוני 2013

00000 9070
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חלק ג'

)פסקה )4( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

 מינואר 2009 עד
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–2679 0

00

226500 05000 4אפריל 2010

484000 05000 4מאי 2010

741400 05000 4יוני 2010

998800 05000 4יולי 2010

256300 05001 4אוגוסט 2010

513700 05001 4ספטמבר 2010

771100 05001 4אוקטובר 2010

028600 05002 4נובמבר 2010

286000 05002 4דצמבר 2010

543400 02ינואר 2011

800900 02פברואר 2011

058300 03מרס 2011

09310 21960 03אפריל2011

34250 21960 03מאי 2011

59190 21960 03יוני 2011

84130 21960 03יולי 2011

09070 21961 03אוגוסט 2011

34010 21961 03ספטמבר 2011

58950 21961 03אוקטובר 2011

83890 21961 03נובמבר 2011

08830 21962 03דצמבר 2011

33770 002ינואר 2012

58710 002פברואר 2012

83650 002מרס 2012

08590 003אפריל 2012

33530 003מאי 2012
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

58470 003יוני 2012

1498 58470 003יולי 2012

2996 58470 003אוגוסט 2012

4494 58470 003ספטמבר 2012

5993 58470 003אוקטובר 2012

7491 58470 003נובמבר 2012

8989 58470 003דצמבר 2012

מינואר 2013 עד יוני 
2013

0000 8989

חלק ד'

)פסקה )5( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

אפריל 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

מינואר 2009 עד 
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–1488 0

000

128100 25000 2אפריל 2010

273600 25000 2מאי 2010

419100 25000 2יוני2010

564700 25000 2יולי 2010

710200 25000 2אוגוסט 2010

855700 25000 2ספטמבר 2010

001300 25001 2אוקטובר 2010

146800 25001 2נובמבר 2010

292400 25001 2דצמבר 2010

437900 01ינואר 2011

583400 01פברואר 2011

01720 71150 01מרס 2011

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

58470 003יוני 2012

1498 58470 003יולי 2012

2996 58470 003אוגוסט 2012

4494 58470 003ספטמבר 2012

5993 58470 003אוקטובר 2012

7491 58470 003נובמבר 2012

8989 58470 003דצמבר 2012

מינואר 2013 עד יוני 
2013

0000 8989

חלק ד'

)פסקה )5( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

אפריל 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

מינואר 2009 עד 
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–1488 0

000

128100 25000 2אפריל 2010

273600 25000 2מאי 2010

419100 25000 2יוני2010

564700 25000 2יולי 2010

710200 25000 2אוגוסט 2010

855700 25000 2ספטמבר 2010

001300 25001 2אוקטובר 2010

146800 25001 2נובמבר 2010

292400 25001 2דצמבר 2010

437900 01ינואר 2011

583400 01פברואר 2011

01720 71150 01מרס 2011

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

אפריל 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

58950 71150 01יולי 2011

73260 71150 01אוגוסט 2011

87570 71150 01ספטמבר 2011

01880 71151 01אוקטובר 2011

6190 71151 01נובמבר 2011

30490 71151 01דצמבר 2011

44800 001ינואר 2012

59110 001פברואר 2012

73420 001מרס 2012

87730 001אפריל 2012

02040 002מאי 2012

16350 002יוני 2012

1569 16350 002יולי 2012

3137 16350 002אוגוסט 2012

4706 16350 002ספטמבר 2012

6275 16350 002אוקטובר 2012

7843 16350 002נובמבר 2012

9412 16350 002דצמבר 2012

מינואר 2013 עד 
מרס 2013

002 16350 9412

מאפריל 2013 עד 
יוני 2013

0000 9412

חלק ה'

)פסקה )6( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב( ופסקה )2( להגדרה "העדכון הנוסף" 
שבסעיף 71א1)ג((

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש אוגוסט 2011מועד הפרישה

ג' באלול  2010( עד יום  )14 ביולי  ג' באב התש"ע  מיום 
התש"ע )13 באוגוסט 2010(

0 191

ה'  יום  עד   )2010 באוגוסט   14( התש"ע  באלול  ד'  מיום 
בתשרי התשע"א )13 בספטמבר 2010(

0 382

מיום ו' בתשרי התשע"א )14 בספטמבר 2010( עד יום ה' 
בחשון התשע"א )13 באוקטובר 2010(

0 573

מיום ו' בחשוון התשע"א )14 באוקטובר 2010( עד יום ו' 
בכסלו התשע"א )13 בנובמבר 2010(

0 764
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קצבת חודש אוגוסט 2011מועד הפרישה

מיום ז' בכסלו התשע"א )14 בנובמבר 2010( עד יום ו' בטבת 
התשע"א )13 בדצמבר 2010(

0 955

מיום ז' בטבת התשע"א )14 בדצמבר 2010( עד יום ח' בשבט 
התשע"א )13 בינואר 2011(

1 146

מיום ט' בשבט התשע"א )14 בינואר 2011( עד יום ט' באדר 
א' התשע"א )13 בפברואר 2011(

1 337

מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011( עד יום ז' 
באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

1 528

מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011( עד יום ט' בניסן 
התשע"א )13 באפריל 2011(

1 719

מיום י' בניסן התשע"א )14 באפריל 2011( עד יום ט' באייר 
התשע"א )13 במאי 2011(

1 910

מיום י' באייר התשע"א )14 במאי 2011( עד יום י"א בסיוון 
התשע"א )13 ביוני 2011(

2 101

מיום י"ב בסיוון התשע"א )14 ביוני 2011( עד יום י"א בתמוז 
התשע"א )13 ביולי 2011( 

2 292

כ"ט  יום  עד   )2011 ביולי   14( התשע"א  בתמוז  י"ב  מיום 
בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

2 483

חלק ו'

)פסקה )7()א( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

תוספת )סכום בשקלים חדשים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

80000 20ינואר 2009

54000 41פברואר 2009

22000 62מרס 2009

84000 82אפריל 2009

40000 103מאי 2009

89000 123יוני 2009

33000 144יולי 2009

71000 164אוגוסט 2009

02000 185ספטמבר 2009

28000 205אוקטובר 2009

48000 225נובמבר 2009

61000 245דצמבר 2009

69000 265ינואר 2010

71000 285פברואר 2010

68000 305מרס 2010

קצבת חודש אוגוסט 2011מועד הפרישה

מיום ז' בכסלו התשע"א )14 בנובמבר 2010( עד יום ו' בטבת 
התשע"א )13 בדצמבר 2010(

0 955

מיום ז' בטבת התשע"א )14 בדצמבר 2010( עד יום ח' בשבט 
התשע"א )13 בינואר 2011(

1 146

מיום ט' בשבט התשע"א )14 בינואר 2011( עד יום ט' באדר 
א' התשע"א )13 בפברואר 2011(

1 337

מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011( עד יום ז' 
באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

1 528

מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011( עד יום ט' בניסן 
התשע"א )13 באפריל 2011(

1 719

מיום י' בניסן התשע"א )14 באפריל 2011( עד יום ט' באייר 
התשע"א )13 במאי 2011(

1 910

מיום י' באייר התשע"א )14 במאי 2011( עד יום י"א בסיוון 
התשע"א )13 ביוני 2011(

2 101

מיום י"ב בסיוון התשע"א )14 ביוני 2011( עד יום י"א בתמוז 
התשע"א )13 ביולי 2011( 

2 292

כ"ט  יום  עד   )2011 ביולי   14( התשע"א  בתמוז  י"ב  מיום 
בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

2 483

חלק ו'

)פסקה )7()א( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

תוספת )סכום בשקלים חדשים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

80000 20ינואר 2009

54000 41פברואר 2009

22000 62מרס 2009

84000 82אפריל 2009

40000 103מאי 2009

89000 123יוני 2009

33000 144יולי 2009

71000 164אוגוסט 2009

02000 185ספטמבר 2009

28000 205אוקטובר 2009

48000 225נובמבר 2009

61000 245דצמבר 2009

69000 265ינואר 2010

71000 285פברואר 2010

68000 305מרס 2010
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חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

58000 325אפריל 2010

43000 345מאי 2010

22000 365יוני 2010

95000 384יולי 2010

1800 4416 388אוגוסט 2010

3600 8836 387ספטמבר 2010

4800 3256 387אוקטובר 2010

5500 7676 386נובמבר 2010

5500 2196 386דצמבר 2010

1500 0102ינואר 2011

4900 0121פברואר 2011

7700 0140מרס 2011

000 0160אפריל 2011

1700 0179מאי 2011

2900 0198יוני 2011

3500 0217יולי 2011

3600 0236אוגוסט 2011

3200 0255ספטמבר 2011

930 297 0266אוקטובר 2011

720 3527 0265נובמבר 2011

460 4147 0264דצמבר 2011

610 0030ינואר 2012

300 0049פברואר 2012

930 0067מרס 2012

520 0086אפריל 2012

93 123 00101מאי 2012

53 0023 00100יוני 2012

07 7543 0098יולי 2012

55 5062 0097אוגוסט 2012

97 2581 0096ספטמבר 2012

33 01101 0095אוקטובר 2012

62 77120 0093נובמבר 2012

86 54139 0092דצמבר 2012

מינואר 2013 עד 
יוני 2013

00082 40
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חלק ז'

)פסקה )7()ב( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש ינואר 2012קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 

0440 0ינואר 2009
0870 0פברואר 2009

1310 0מרס 2009
1750 0אפריל 2009

2180 0מאי 2009
2620 0יוני 2009
3060 0יולי 2009

3500 0אוגוסט 2009
3930 0ספטמבר 2009
4370 0אוקטובר 2009

4810 0נובמבר 2009
5240 0דצמבר 2009

5680 0ינואר 2010
6120 0פברואר 2010

6550 0מרס 2010
6990 0אפריל 2010

7430 0מאי 2010
7860 0יוני 2010
8300 0יולי 2010

8740 0אוגוסט 2010
9170 0ספטמבר 2010
9610 0אוקטובר 2010

0050 1נובמבר 2010
0490 1דצמבר 2010

043 00ינואר 2011
086 00פברואר 2011

129 00מרס 2011
172 00אפריל 2011

215 00מאי 2011
258 00יוני 2011
301 00יולי 2011

345 00אוגוסט 2011
388 00ספטמבר 2011
431 00אוקטובר 2011

474 00נובמבר 2011
517 00דצמבר 2011

חלק ז'

)פסקה )7()ב( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש ינואר 2012קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 

0440 0ינואר 2009
0870 0פברואר 2009

1310 0מרס 2009
1750 0אפריל 2009

2180 0מאי 2009
2620 0יוני 2009
3060 0יולי 2009

3500 0אוגוסט 2009
3930 0ספטמבר 2009
4370 0אוקטובר 2009

4810 0נובמבר 2009
5240 0דצמבר 2009

5680 0ינואר 2010
6120 0פברואר 2010

6550 0מרס 2010
6990 0אפריל 2010

7430 0מאי 2010
7860 0יוני 2010
8300 0יולי 2010

8740 0אוגוסט 2010
9170 0ספטמבר 2010
9610 0אוקטובר 2010

0050 1נובמבר 2010
0490 1דצמבר 2010

043 00ינואר 2011
086 00פברואר 2011

129 00מרס 2011
172 00אפריל 2011

215 00מאי 2011
258 00יוני 2011
301 00יולי 2011

345 00אוגוסט 2011
388 00ספטמבר 2011
431 00אוקטובר 2011

474 00נובמבר 2011
517 00דצמבר 2011
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חלק ח'

)פסקה )8( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב((

מי שערב פרישתו דורג בדירוג המינהלי בדרגה שאינה עולה על דרגה 17+ או 
בדירוג המח"ר, בדירוג המהנדסים או בדירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה שאינה 

עולה על דרגה 38+

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש 
אוגוסט 2010

 קצבת חודש 
אוגוסט 2011

מספר החודשים שחלפו מינואר 2009 עד יולי 2010
מתחילת חודש ינואר 2009 

עד תום החודש שבו חל 
מועד הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–3684 0

0

234 00אוגוסט 2010

467 00ספטמבר 2010

701 00אוקטובר 2010

935 00נובמבר 2010

168 01דצמבר 2010

402 01ינואר 2011

636 01פברואר 2011

869 01מרס 2011

103 02אפריל 2011

336 02מאי 2011

570 02יוני 2011

804 02יולי 2011

מי שערב פרישתו דורג בדירוג המינהלי בדרגה 18 ומעלה או בדירוג המח"ר, בדירוג 
המהנדסים או בדירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה 39 ומעלה

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש אוגוסט 2011קצבת חודש אוגוסט 2010חודש הפרישה

מספר החודשים שחלפו מינואר 2009 עד יולי 2010
מתחילת חודש ינואר 2009 

עד תום החודש שבו חל 
מועד הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–2631 0

0

238 00אוגוסט 2010

48 00ספטמבר 2010

71 00אוקטובר 2010

95 00נובמבר 2010
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קצבת חודש אוגוסט 2011קצבת חודש אוגוסט 2010חודש הפרישה

19 01דצמבר 2010

43 01ינואר 2011

67 01פברואר 2011

90 01מרס 2011

14 02אפריל 2011

38 02מאי 2011

62 02יוני 2011

86 02יולי 2011

חלק ט'

)פסקה )9( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב(( 

דרג מזכיר שני, מזכיר ראשון או יועץ

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

074900 0ינואר 2009

149600 0פברואר 2009

224000 0מרס 2009

298200 0אפריל 2009

372200 0מאי 2009

446000 0יוני 2009

519600 0יולי 2009

592900 0אוגוסט 2009

666100 0ספטמבר 2009

739000 0אוקטובר 2009

811700 0נובמבר 2009

884200 0דצמבר 2009

956500 0ינואר 2010

028600 1פברואר 2010

100400 1מרס 2010

172100 1אפריל 2010

243500 1מאי 2010

314800 1יוני 2010

385800 1יולי 2010

456600 1אוגוסט 2010

527300 1ספטמבר 2010

קצבת חודש אוגוסט 2011קצבת חודש אוגוסט 2010חודש הפרישה

19 01דצמבר 2010

43 01ינואר 2011

67 01פברואר 2011

90 01מרס 2011

14 02אפריל 2011

38 02מאי 2011

62 02יוני 2011

86 02יולי 2011

חלק ט'

)פסקה )9( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב(( 

דרג מזכיר שני, מזכיר ראשון או יועץ

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

074900 0ינואר 2009

149600 0פברואר 2009

224000 0מרס 2009

298200 0אפריל 2009

372200 0מאי 2009

446000 0יוני 2009

519600 0יולי 2009

592900 0אוגוסט 2009

666100 0ספטמבר 2009

739000 0אוקטובר 2009

811700 0נובמבר 2009

884200 0דצמבר 2009

956500 0ינואר 2010

028600 1פברואר 2010

100400 1מרס 2010

172100 1אפריל 2010

243500 1מאי 2010

314800 1יוני 2010

385800 1יולי 2010

456600 1אוגוסט 2010

527300 1ספטמבר 2010
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חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

597700 1אוקטובר 2010

667900 1נובמבר 2010

737900 1דצמבר 2010

12640 00ינואר 2011

25240 00פברואר 2011

37800 00מרס 2011

50330 00אפריל 2011

62820 00מאי 2011

75280 00יוני 2011

87710 00יולי 2011

00100 01אוגוסט 2011

12450 01ספטמבר 2011

24770 01אוקטובר 2011

37060 01נובמבר 2011

49310 01דצמבר 2011

1224 000ינואר 2012

2445 000פברואר 2012

3663 000מרס 2012

4877 000אפריל 2012

6088 000מאי 2012

7296 000יוני 2012

8499 000יולי 2012

9698 000אוגוסט 2012

0894 001ספטמבר 2012

2086 001אוקטובר 2012

3275 001נובמבר 2012

4460 001דצמבר 2012

דרג ציר-יועץ, ציר או שגריר

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

059900 0ינואר 2009

119600 0פברואר 2009

179200 0מרס 2009

238600 0אפריל 2009
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קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

297800 0מאי 2009

356800 0יוני 2009

415700 0יולי 2009

474400 0אוגוסט 2009

532900 0ספטמבר 2009

591200 0אוקטובר 2009

649400 0נובמבר 2009

707400 0דצמבר 2009

765200 0ינואר 2010

822900 0פברואר 2010

880300 0מרס 2010

937700 0אפריל 2010

994800 0מאי 2010

051800 1יוני 2010

108700 1יולי 2010

165300 1אוגוסט 2010

221800 1ספטמבר 2010

278200 1אוקטובר 2010

334300 1נובמבר 2010

390300 1דצמבר 2010

15850 00ינואר 2011

20260 00פברואר 2011

30340 00מרס 2011

40400 00אפריל 2011

50430 00מאי 2011

60430 00יוני 2011

70400 00יולי 2011

80350 00אוגוסט 2011

90270 00ספטמבר 2011

00160 01אוקטובר 2011

10020 01נובמבר 2011

19850 01דצמבר 2011

0986 000ינואר 2012

1968 000פברואר 2012

2949 000מרס 2012

קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

297800 0מאי 2009

356800 0יוני 2009

415700 0יולי 2009

474400 0אוגוסט 2009

532900 0ספטמבר 2009

591200 0אוקטובר 2009

649400 0נובמבר 2009

707400 0דצמבר 2009

765200 0ינואר 2010

822900 0פברואר 2010

880300 0מרס 2010

937700 0אפריל 2010

994800 0מאי 2010

051800 1יוני 2010

108700 1יולי 2010

165300 1אוגוסט 2010

221800 1ספטמבר 2010

278200 1אוקטובר 2010

334300 1נובמבר 2010

390300 1דצמבר 2010

15850 00ינואר 2011

20260 00פברואר 2011

30340 00מרס 2011

40400 00אפריל 2011

50430 00מאי 2011

60430 00יוני 2011

70400 00יולי 2011

80350 00אוגוסט 2011

90270 00ספטמבר 2011

00160 01אוקטובר 2011

10020 01נובמבר 2011

19850 01דצמבר 2011

0986 000ינואר 2012

1968 000פברואר 2012

2949 000מרס 2012
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קצבת חודש ינואר 2011חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

3926 000אפריל 2012

4901 000מאי 2012

5873 000יוני 2012

6842 000יולי 2012

7807 000אוגוסט 2012

8770 000ספטמבר 2012

9729 000אוקטובר 2012

0686 001נובמבר 2012

1640 001דצמבר 2012

חלק י'

)פסקה )10( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9)ב(
ופסקה )3( להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 71א1)ג((

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

2009 עד  מינואר 
דצמבר 2009

מספר חודשי 
השירות שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2009 עד 
מועד הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–0511 0

000

עד   2010 מינואר 
דצמבר 2010

מספר חודשי 0
השירות שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2010 עד 
מועד הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–3234 0

00

עד   2011 מינואר 
דצמבר 2011

מספר חודשי 00
השירות שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2011 עד 
מועד הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–3185 0 

0
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חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

עד   2012 מינואר 
דצמבר 2012

מספר חודשי 000
השירות שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2012 עד 
מועד הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–2166 0

לעניין חלק זה, בחישוב חודשי השירות יחול האמור בסעיף 10)1( "

תיקון חוק שירות 
הקבע בצבא הגנה 

לישראל )גמלאות( - 
מס' 28

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985 3 -11 

בסעיף 6 -   )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )א( 

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, מי שדורג ערב פרישתו בדירוג 
מהדירוגים המפורטים בתוספת ראשונה א' ופרש בתקופות כמפורט באותה 
תוספת, תעודכן משכורתו הקובעת לא יאוחר מיום כ"ט באדר א' התשע"ד 
2014( גם בעדכון הנוסף החל לגביו, בעד קצבאות החודשים  )1 במרס 

כמפורט בתוספת האמורה ואילך ";

)ב(, בכל מקום, במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים  בסעיף קטן  )ב( 
)א( ו–)א1(";

בסעיף קטן )ג(, אחרי ההגדרה "המדד הקודם" יבוא: )ג( 

""העדכון הנוסף", לגבי אדם פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג 
שבו דורג אותו אדם או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, 

ערב פרישתו:

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים   )1(
 )8( בפסקה  כאמור  דירוג  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
לרשימה האמורה - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( 
- עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' 
לתוספת ראשונה א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו 
את פסקה )6( לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום "ערב מועד 

המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה"; 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה )8( לרשימת   )2(
הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( 
- עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ב' 

לתוספת ראשונה א', בהתאם למועד פרישתו;

פרש  אם   - הרופאים  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )3(
מהשירות בתקופה שמיום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010( עד יום 
כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011( - עדכון בשיעורים ממשכורתו 
ג' לתוספת ראשונה א', בהתאם  הקובעת, הקבועים לגביו בחלק 

למועד פרישתו;

חודש הפרישה
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

 קצבת חודש
ינואר 2013

עד   2012 מינואר 
דצמבר 2012

מספר חודשי 000
השירות שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2012 עד 
מועד הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–2166 0

לעניין חלק זה, בחישוב חודשי השירות יחול האמור בסעיף 10)1( "

תיקון חוק שירות בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985 3 -11 
הקבע בצבא הגנה 
לישראל )גמלאות( 

- מס' 28
בסעיף 6 -   )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )א( 

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, מי שדורג ערב פרישתו בדירוג 
מהדירוגים המפורטים בתוספת ראשונה א' ופרש בתקופות כמפורט באותה 
תוספת, תעודכן משכורתו הקובעת לא יאוחר מיום כ"ט באדר א' התשע"ד 
2014( גם בעדכון הנוסף החל לגביו, בעד קצבאות החודשים  )1 במרס 

כמפורט בתוספת האמורה ואילך ";

)ב(, בכל מקום, במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים  בסעיף קטן  )ב( 
)א( ו–)א1(";

בסעיף קטן )ג(, אחרי ההגדרה "המדד הקודם" יבוא: )ג( 

""העדכון הנוסף", לגבי אדם פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג 
שבו דורג אותו אדם או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, 

ערב פרישתו:

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים   )1(
 )8( בפסקה  כאמור  דירוג  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
לרשימה האמורה - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( 
- עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' 
לתוספת ראשונה א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו 
את פסקה )6( לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום "ערב מועד 

המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה"; 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה )8( לרשימת   )2(
הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת 
התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013( 
- עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ב' 

לתוספת ראשונה א', בהתאם למועד פרישתו;

פרש  אם   - הרופאים  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  מי  לגבי   )3(
מהשירות בתקופה שמיום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010( עד יום 
כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011( - עדכון בשיעורים ממשכורתו 
ג' לתוספת ראשונה א', בהתאם  הקובעת, הקבועים לגביו בחלק 

למועד פרישתו;

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשע"ב, עמ' 462   3
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לגבי מי שערב פרישתו מהשירות חושבה משכורתו הקובעת   )4(
לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה 
שמיום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( עד יום ה' בטבת התשע"ב 
)31 בדצמבר 2011( - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים 

לגביו בחלק ד' לתוספת ראשונה א', בהתאם למועד פרישתו ";

בסעיף 6א, אחרי סעיף קטן )י( יבוא:   )2(

היה על הזכאי להשיב סכומים לתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות  ")י1( 
)רישוי(, התשמ"א-1981  4, אילולא נפטר, בעד הלוואה שקיבל מהתאגיד הבנקאי 
בשל התשלומים לפי סעיפים קטנים )ז( ו–)ט(, ינוכו הסכומים האמורים מהסכום 

החד–פעמי שישולם ליורשיו של אותו זכאי כאמור בסעיף קטן )י( ";

בסעיף 62, בסופו יבוא "ואם ביקש זאת הזכאי - גם לשם ביצוע תשלום אחר   )3(
שנקבע בפקודות הצבא כי ניתן לעשות כן לגביו ";

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:  )4(

"תוספת ראשונה א'

)ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 6)ג((

חלק א'

)פסקה )1( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

 מינואר 2009 עד
מרס 2010

מספר החודשים 
שחלפו מתחילת 

חודש ינואר 2009 
עד תום החודש 

שבו חל מועד 
הפרישה, כשהוא 

מוכפל ב–1488 0

000

128100 250 2אפריל 2010

273600 250 2מאי 2010

419100 250 2יוני 2010 

564700 250 2יולי 2010

710200 250 2אוגוסט 2010

855700 250 2ספטמבר 2010

001300 251 2אוקטובר 2010

146800 251 2נובמבר 2010

292400 251 2דצמבר 2010

437900 01ינואר 2011

583400 01פברואר 2011

01720 71150 01מרס 2011

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   4
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011

58950 71150 01יולי 2011

73260 71150 01אוגוסט 2011

87570 71150 01ספטמבר 2011

01880 71151 01אוקטובר2011

16190 71151 01נובמבר 2011

30490 71151 01דצמבר 2011

44800 001ינואר 2012

59110 001פברואר 2012

73420 001מרס 2012

87730 001אפריל 2012

02040 002מאי 2012 

16350 002יוני 2012

1569 16350 002יולי 2012

3137 16350 002אוגוסט 2012

4706 16350 002ספטמבר 2012

6275 16350 002אוקטובר 2012

7843 16350 002נובמבר 2012

9412 16350 002דצמבר 2012

 מינואר 2013 עד
יוני 2013

0000 9412

חלק ב'

)פסקה )2( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

ינואר 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

 מינואר 2009 עד
מרס 2010

מספר 
החודשים 

שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2009 עד 

תום החודש 
שבו חל מועד 

הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–2679 0

000

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2011

קצבת חודש 
ינואר 2012

קצבת חודש 
ינואר 2013

 קצבת חודש
יולי 2013

16030 71150 01אפריל 2011

30330 71150 01מאי 2011

44640 71150 01יוני 2011

58950 71150 01יולי 2011

73260 71150 01אוגוסט 2011

87570 71150 01ספטמבר 2011

01880 71151 01אוקטובר2011

16190 71151 01נובמבר 2011

30490 71151 01דצמבר 2011

44800 001ינואר 2012

59110 001פברואר 2012

73420 001מרס 2012

87730 001אפריל 2012

02040 002מאי 2012 

16350 002יוני 2012

1569 16350 002יולי 2012

3137 16350 002אוגוסט 2012

4706 16350 002ספטמבר 2012

6275 16350 002אוקטובר 2012

7843 16350 002נובמבר 2012

9412 16350 002דצמבר 2012

 מינואר 2013 עד
יוני 2013

0000 9412

חלק ב'

)פסקה )2( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

ינואר 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

 מינואר 2009 עד
מרס 2010

מספר 
החודשים 

שחלפו 
מתחילת חודש 
ינואר 2009 עד 

תום החודש 
שבו חל מועד 

הפרישה, 
כשהוא מוכפל 

ב–2679 0

000
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חודש הפרישה 
קצבת חודש 

ינואר 2011
קצבת חודש 

ינואר 2012
קצבת חודש 

ינואר 2013
 קצבת חודש

יולי 2013

226500 05000 4אפריל 2010

484000 05000 4מאי 2010

741400 05000 4יוני 2010

998800 05000 4יולי 2010

256300 05001 4אוגוסט 2010

513700 05001 4ספטמבר 2010

771100 05001 4אוקטובר 2010

028600 05002 4נובמבר 2010

286000 05002 4דצמבר 2010

543400 02ינואר 2011

800900 02פברואר 2011

058300 03מרס 2011

09310 21960 03אפריל 2011

34250 21960 03מאי 2011

59190 21960 03יוני 2011

84130 21960 03יולי 2011

09070 21961 03אוגוסט 2011

34010 21961 03ספטמבר 2011

58950 21961 03אוקטובר 2011

83890 21961 03נובמבר 2011

08830 21962 03דצמבר 2011

33770 002ינואר 2012

58710 002פברואר 2012

83650 002מרס 2012

08590 003אפריל 2012

33530 003מאי 2012

58470 003יוני 2012

1498 58470 003יולי 2012

2996 58470 003אוגוסט 2012

4494 58470 003ספטמבר 2012

5993 58470 003אוקטובר 2012

7491 58470 003נובמבר 2012

8989 58470 003דצמבר 2012

מינואר 2013 עד יוני 
2013

0000 8989
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חלק ג'

)פסקה )3( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש אוגוסט 2011מועד הפרישה

ג' באלול  2010( עד יום  )14 ביולי  ג' באב התש"ע  מיום 
התש"ע )13 באוגוסט 2010(

0 191

ה'  יום  עד   )2010 באוגוסט   14( התש"ע  באלול  ד'  מיום 
בתשרי התשע"א )13 בספטמבר 2010(

0 382

מיום ו' בתשרי התשע"א )14 בספטמבר 2010( עד יום ה' 
בחשוון התשע"א )13 באוקטובר 2010(

0 573

מיום ו' בחשוון התשע"א )14 באוקטובר 2010( עד יום ו' 
בכסלו התשע"א )13 בנובמבר 2010(

0 764

מיום ז' בכסלו התשע"א )14 בנובמבר 2010( עד יום ו' בטבת 
התשע"א )13 בדצמבר 2010(

0 955

מיום ז' בטבת התשע"א )14 בדצמבר 2010( עד יום ח' בשבט 
התשע"א )13 בינואר 2011(

1 146

מיום ט' בשבט התשע"א )14 בינואר 2011( עד יום ט' באדר 
א' התשע"א )13 בפברואר 2011(

1 337

מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011( עד יום ז' 
באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

1 528

מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011( עד יום ט' בניסן 
התשע"א )13 באפריל 2011(

1 719

מיום י' בניסן התשע"א )14 באפריל 2011( עד יום ט' באייר 
התשע"א )13 במאי 2011(

1 910

מיום י' באייר התשע"א )14 במאי 2011( עד יום י"א בסיוון 
התשע"א )13 ביוני 2011(

2 101

מיום י"ב בסיוון התשע"א )14 ביוני 2011( עד יום י"א בתמוז 
התשע"א )13 ביולי 2011( 

2 292

כ"ט  יום  עד   )2011 ביולי   14( התשע"א  בתמוז  י"ב  מיום 
בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

2 483

חלק ד'

)פסקה )4( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

051100 0ינואר 2009

102100 0פברואר 2009

153200 0מרס 2009

204200 0אפריל 2009

חלק ג'

)פסקה )3( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

קצבת חודש אוגוסט 2011מועד הפרישה

ג' באלול  2010( עד יום  )14 ביולי  ג' באב התש"ע  מיום 
התש"ע )13 באוגוסט 2010(

0 191

ה'  יום  עד   )2010 באוגוסט   14( התש"ע  באלול  ד'  מיום 
בתשרי התשע"א )13 בספטמבר 2010(

0 382

מיום ו' בתשרי התשע"א )14 בספטמבר 2010( עד יום ה' 
בחשוון התשע"א )13 באוקטובר 2010(

0 573

מיום ו' בחשוון התשע"א )14 באוקטובר 2010( עד יום ו' 
בכסלו התשע"א )13 בנובמבר 2010(

0 764

מיום ז' בכסלו התשע"א )14 בנובמבר 2010( עד יום ו' בטבת 
התשע"א )13 בדצמבר 2010(

0 955

מיום ז' בטבת התשע"א )14 בדצמבר 2010( עד יום ח' בשבט 
התשע"א )13 בינואר 2011(

1 146

מיום ט' בשבט התשע"א )14 בינואר 2011( עד יום ט' באדר 
א' התשע"א )13 בפברואר 2011(

1 337

מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011( עד יום ז' 
באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

1 528

מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011( עד יום ט' בניסן 
התשע"א )13 באפריל 2011(

1 719

מיום י' בניסן התשע"א )14 באפריל 2011( עד יום ט' באייר 
התשע"א )13 במאי 2011(

1 910

מיום י' באייר התשע"א )14 במאי 2011( עד יום י"א בסיוון 
התשע"א )13 ביוני 2011(

2 101

מיום י"ב בסיוון התשע"א )14 ביוני 2011( עד יום י"א בתמוז 
התשע"א )13 ביולי 2011( 

2 292

כ"ט  יום  עד   )2011 ביולי   14( התשע"א  בתמוז  י"ב  מיום 
בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

2 483

חלק ד'

)פסקה )4( להגדרה "העדכון הנוסף"(

שיעור העדכון )באחוזים(

חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

051100 0ינואר 2009

102100 0פברואר 2009

153200 0מרס 2009

204200 0אפריל 2009
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חודש הפרישה 
 קצבת חודש
ינואר 2010

 קצבת חודש
ינואר 2011

 קצבת חודש
ינואר 2012

255300 0מאי 2009

306300 0יוני 2009

357400 0יולי 2009

408400 0אוגוסט 2009

459500 0ספטמבר 2009

510500 0אוקטובר 2009

561600 0נובמבר 2009

612600 0דצמבר 2009

32340 00ינואר 2010

64690 00פברואר 2010

97030 00מרס 2010

29380 01אפריל 2010

61720 01מאי 2010

94070 01יוני 2010

26410 02יולי 2010

58750 02אוגוסט 2010

91100 02ספטמבר 2010

23440 03אוקטובר 2010

55790 03נובמבר 2010

88130 03דצמבר 2010

3185 000ינואר 2011

6370 000פברואר 2011

9554 000מרס 2011

2739 001אפריל 2011

5924 001מאי 2011

9109 001יוני 2011

2293 002יולי 2011

5478 002אוגוסט 2011

8663 002ספטמבר 2011

1848 003אוקטובר 2011

5032 003נובמבר 2011

8217 3"00דצמבר 2011
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תחילתם של סעיפים 78א ו–81 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 7 ו–8 לחוק זה, ביום ו' 12 תחילה ותחולה
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, ואולם החזר תשלומים שנוכו לפי סעיפים 78א או 81 
לחוק העיקרי, כנוסחם ערב תחילתו של חוק זה, בעד קצבאות חודש ינואר 2012 עד 
חודש ינואר 2014, ואשר לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה אין לנכותם, ישולם 

לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש פברואר 2014 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

תחילתם של סעיפים 78א ו–81 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 7 ו–8 לחוק זה, ביום ו' 12 
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, ואולם החזר תשלומים שנוכו לפי סעיפים 78א או 81 
לחוק העיקרי, כנוסחם ערב תחילתו של חוק זה, בעד קצבאות חודש ינואר 2012 עד 
חודש ינואר 2014, ואשר לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה אין לנכותם, ישולם 

לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש פברואר 2014 

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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