
(תיקון), וסגניו) רשות לראש (גמלאות המקומיות הרשויות חוק
* תשכ"ט1969

תשי"ט וסגניו), רשות לראש (גמלאות המקומיות הרשויות לחוק 2 סעיף במקום , 1

יבוא: העיקרי), החוק  (להלן 11959
2 סעיף החלפת

לקצבת 'זכות
פרישה

אחד בו נתקיים אם פרישה לקצבת זכאי לכהן שחדל רשות ראש .2
מאלה:

היה לכהן חדלו וערב ומעלה וחמש ארבעים בן הוא (1)
לפחות; שנים עשר רשות כראש שכיהן לאחר רשות ראש
ראש היה לכהן חדלו וערב ומעלה חמישים בן הוא (2)

לפחות; שנים שש רשות כראש שכיהן לאחר רשות
ראש היה לכהן חדלו וערב חמישים מבן למטה הוא (3)
אלא לפחות, שנים שש רשות כראש שכיהן לאחר רשות
בריאותו מצב בגלל כי קבעה סעיף30, לפי רפואית, שועדה
הכנסה מקור לו ואין מחייתו, כדי להשתכר מסוגל הוא אין

". מחייתו כדי אחר

יבוא: העיקרי לחוק 3 סעיף אחרי , סעיפים2 הוספת
3א3ב

קודם "שירות
הרשות כעובד

תקופת מחצית תצורף זה חוק לפי הקצבה שיעור קביעת לענין 3א.
למועצת לבחירתו שקדמה רשות אותה כעובד הרשות ראש של שירותו
ובלבד המועצה, כחבר בחירתו שלפני שנה תוך נסתיימה ואשר הרשות
ששולם סכום כל הפנים, שר שקבע ותנאים לסדרים בהתאם שהוחזר,

ברשות. משירותו פרישתו עם לו

גיל שנת על180חישוב העולה שנה של עודף יראו זה חוק לענין גיל שנת בחישוב 3ב.
יובא לא יום על180 עולה שאינו שנה של עודף ואילו כשנה,  יום

", בחשבון

3א". סעיף "או יבוא "3 סעיף "לפי אחרי העיקרי, לחוק 4 בסעיף . 34 סעיף תיקון

וחמש". "חמישים יבוא "ששים" במקום ,(1) בפסקה העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 45 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי , סעיפים5 הוספת
5א5ב

ראש סגן ''דין
שכיהן רשות
רשות כראש

כראש כיהן אך לכהן, שחדל בשעה רשות ראש כסגן שכיהן מי 5א.
רשות ראש היה כאילו הקובעת משכורתו תהיה לפחות, שנים שלוש רשות

לכהן. שחדל בשעה

רשות ראש
על שוויתר
משכורתו

שוויתר משום משכורת קיבל לא לכהן חדלו שערב רשות, .ראש 5ב
אילולא הקובעת משכורתו לפי תחושב והיא לקצבה זכאי יהיה עליה,

". כאמור ויתר

בטל.  העיקרי לחוק 6 סעיף . 66 סעיף ביטול

,תשכ''ט, 816 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1969 ביוני 10) תשכ"ט בסיון כ"ד בכנסתביום *נתקבל
. 120 עמ'

. 211 עמ' תשי"ט, ס"ח 1



6 סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 5ב סעיף אחרי . 7



המשכורת ''חישוב

במשכורת הקובעת
חלקית

חלקית משכורת שקיבל רשות ראש של הקובעת משכורתו בחישוב , 6

אלה: מיוחדות הוראות יחולו ממנה, בחלק או כהונתו תקופת בכל
חלקיותה ששיעור חלקית משכורת הרשות ראש קיבל (1)
ביום הקובעת משכורתו תהא כהונתו, תקופת כל נשתנה לא
באחד המגיעה הקבועות, התוספות לרבות המשכורת,  פלוני
משכורתו שדרגת רשות לראש יום אותו חל שבו לחודש
בשיעור כפול פרישתו, ערב הרשות לראש שהיתה כדרגה

האמור:

חלקיותה ששיעור חלקית משכורת הרשות ראש קיבל (2)
פלוני ביום הקובעת משכורתו תהא לתקופה, מתקופה נשתנה
המשוקלל בממוצע כפול (1) בפסקה כאמור המגיעה המשכורת
הוראה כהונתו: של השונות בתקופות משכורתו שיעורי של
משכורת הרשות ראש קיבל שבהן התקופות לגבי גם תחול זו

מלאה:

חדשים, 210 על הרשות ראש של כהונתו תקופת עלתה (3)
המש שיעורי לפי (2) פסקה לפי המשוקלל הממוצע יחושב

ביותר? לו הנוחים החדשים ב210 כורת

ממנה חלק על או משכורתו על שוויתר רשות ראש (4)
". ויתר לא כאילו זה, סעיף לענין יראו,

7 סעיף האחרונה,תיקון ממשכורתו "או יבוא החדשית" "ממשכורתו אחרי העיקרי, לחוק 7 בסעיף . 8
יותר'/ הגבוה הסכום לפי

8 מעיף .תיקון שנתיים" "תוך יבוא שנה" "תוך במקום העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 9

13 סעיף יבוא?תיקון בסופו העיקרי, לחוק 13 בסעיף . 10

עלתה או הרשות ראש של האחרונה מהמשכורת 50% זו קצבה "היתה
מהמשכורת עשר שנים פי שהוא בסכום מענק גם לשאירים ישולם עליה,
עלתה שבו אחוז כל בעד מהמענק 5% בניכוי לנפטר, ששולמה האחרונה

". האחרונה מהמשכורת 50% על האמורה הקצבה

14 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 14 סעיף במקום , 11

לשאירי "גמלאות
שנפטר רשות ראש

שנות 4 לאחר
כהונה

יותר לא אך לפחות שנים ארבע שכיהן לאחר שנפטר רשות ראש . 14

זכאי והוא שנים שש כיהן כאילו 13 סעיף לענין יראוהו שנים, משש
לענין יראוהו ,50 לגיל פטירתו בשעת הגיע לא ואם ,2 סעיף לפי לקצבה

". 50 לגיל הגיע כאילו זה

ערבתחילה לה זכאי אדם שהיה מזו שונה גמלה לקבל או גמלה, לקבל זה חוק לפי הזכות . 12

בכנסת. זה חוק קבלת ביום  תחילתה זה, חוק של תחילתו

שפירא משה חיים
הפנים שר

אלון יגאל
הממשלה ראש סגן

הממשלה ראש מקום ממלא
שזר זלמן שביאור

המדינה נשיא


