
וסגניו), רשות לראש (גמלאות המקומיות הרשויות חוק
תשל"ז1977*

 זה בחוק . 1

מקומית: מועצה או עיריה  מקומית" "רשות

בשכר. סגניו לרבות מקומית' רשות ראש  רשות" "ראש

הגדרות

אחרים ותשלומים גמלאות המקומית' הרשות מקופת ישולמו' ולשאיריו רשות לראש . 2

תחילתה מועדותיה; ועדה לכך להסמיך רשאית והיא הכנסת' בהחלטות שייקבע כפי נוספים
זה. חוק תחילת מיום היא זה סעיף לפי הראשונה ההחלטה של

ותשלומים גמלאות
אחרים

תשל''ז, בה"ח1265, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בפברואר1977); 2) תשל"ז בשבט י"ד ביום בכנסת *נתקבל
.26 עמ'



הנאת טובות
היוון אחרות,

זכויות ורציפות

 כי לקבוע מותר 2 סעיף לפי בהחלטה .3

ולתש לגמלאות בנוסף יינתנו' שייקבעו' כפי לשאיריו' או רשות לראש (1)
שירות או הנאה טובת גם הכהונה' תקופת לאחר המשתלמים האחרים לומים

שייקבעו:
ושיעוריהם לשירות או הנאה לטובת אחרים, לתשלומים לגמלאות' הזכות (2)
גורם בכל או שירותו' בתקופת הרשות' ראש שמילא בתפקיד בהתחשב ייקבעו

שייקבע; אחר

המגיעות מהגמלאות חלק אותו להוון שייקבעו' בתנאים רשאי' רשות ראש (3)
שייקבע: כפי לו,

הכהונה לתקופת לצרף מותר ושיעורה' לגמלה הזכות קביעת לצורך (4)
מותר וכן רשות' כראש מקצתן, או כולן קודמות' כהונה תקופות האחרונה
או ממוסדותיה באחד או במדינה בשכר ועבודה שירות כהונה' תקופות לצרף
בתנאים והכל שייקבעו' אחרים ציבור במוסדות או מקומית ברשות מפעליה'

שייקבעו;

או כמשכורת מקבל לגמלה שהזכאי סכומים ינוכו המשתלמת מגמלה (5)
(גמלאות) המדינה שירות לחוק 35 בסעיף כמשמעותה ציבורית מקופה כגמלה

תש"ל11970; משולב]' ננוסח

בדרך תחולק אחד שולחן על סמוכים שאינם לשאירים המשתלמת הגמלה (6)
שתיקבע;

עליה' שויתר משום משכורת רשות ראש סגן קיבל לא שבעדה תקופה (7)
התוצאות פרסום ליום שקדם ממנה חלק כל לצרף שייקבעו' כתנאים מותר'
(להלן זה חוק של פרסומו לאחר מקומית רשות לאותה הראשונות הבחירות של
, (4) בפסקה כאמור הכהונה לתקופת הראשונות) הבחירות תוצאות פרסום יום

החלטות ברשומות,פרמוט יפורסמו 2 סעיף לפי החלטות . 4

גמלה זכאיתהחזר תהיה והיא לאחרונה' כיהן שכה המקומית מהרשות הגמלה את יקבל רשות ראש . 5
הובאה בהם כהונה שתקופת אחרים גופים או מרשויות הגמלה מכספי חלק להחזר
רשות בכל הכהונה לתקופת יחסיים בשיעורים מחליפיהם, או '(4) 3 בסעיף כאמור בחשבון

וגוף.

ביטול (להלן תשי"ט21959 וסגניו), רשות לראש (גימלאות המקומיות הרשויות חוק . 6

בטל.  תשי"ט) חוק

זכויות שנולדהשמירת או שנרכשה מזכות לגרוע כדי פיו על שיתקבלו ובהחלטות זה בחוק אין (א) . 7

לשאיריו. או רשות ראש שהיה למי תשי"ט חוק לפי

ראש שהיה למי גמלאות ישולמו 2 סעיף פי על בהחלטה אחרת ייקבע לא עוד כל (ב)
תשי"ט. חוק פי על לשאיריו' או רשות

.65 עמ' תש"ל, ס"ח 1
211. עמ' תשי"ט, ס"ח 2



המכהן מקומית רשות ראש סגן על תשי"ט חוק לחול ימשיך 6 כסעיף האמור אף על , 8

אם אולם שאיריו' על וכן עליה' שויתר משום במשכורת שלא זה חוק של פרסומו ערכ
הבחירות תוצאות פרסום יום לאחר גם במשכורת שלא מקומית רשות ראש כסגן לכהן ימשיך
עד כהונתו תקופת אלא ושיעורה לגמלה הזכות קביעת לצורך בחשבון תבוא לא הראשונות

הראשונות. הבחירות תוצאות פרסום יום

מעבר הוראת

שתקבע ועדה באישור רשאים, והם זה' חוק ביצוע על ממונים האוצר ושר הפנים שר . 9

 זה ובכלל לביצועו' הנוגע ענין בכל תקנות להתקין הכנסת'
לגמלאות: תביעות הגשת סדרי (1)
תשלום: ומועדי תשלום סדרי (2)

קצבאות: של היוון שיטת (3)
לה. הזכאי לידי שלא גמלה תשלום (4)

ותקנות ביצוע

רבין יצחק
הממשלה ראש

הלל שלמה
הפנים שר

רבינוביץ יהושע
האוצר שר

קציר אפרים


