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הגדרות "שאיר" זה' בחוק .1
לאחר; נישאה לא עוד וכל מותו ביום הנפטר אשת שהיתה מי (1)

הנפטר של נכדו וכן מאומץ, וילד חורג ילד לרבות הנפטר' של ילדו (2)
שנים, שמונהעשרה להם מלאו לא עוד כל מותו' ביום עליו היתה שפרנסתו
ואינם מחייתם כדי הכנסה להם אין אך שנים שמונהעשרה להם שמלאו או

עצמם. לכלכל מסוגלים

,תשי''ז 277 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1937 ביולי 20) תשי"ז באב אי ביום בכנסת נתקבל *
עמי.38



חייו, ימי כל לו תשולם לפחות שנתיים שכיהן לאחר שר בתור מכהן שחדל אדם .2

בשיעור חדשית קיצבה שר' בתור האחרונה משכורתו את קיבל שבעדו החודש מסוף החל
חמישים לו שמלאו מי אלא פחותמ21%; לא אך כהונתו. שנת לכל שרים ממשכורת של""7
ממשכורת אחוזים שני הקיצבה על תוספת לו תינתן שר, בתור לכהן חדלו כשעת שנה וחמש

שחדל. בשעה וחמש מחמישים שלמעלה גילו שנת לכל שרים

למי קיצבאות
כשר מכהן שחדל

ממשכורתו על70% וזמן מקרה בשום לשר הקיצבה תעלה לא 2 בסעיף האמור אף .על 3

זמן. באותו שר של

לשיעור סייג
הקיצבה

 זה חוק לפי שר של קיצבתו שיעור חישוב לצורך . 4

המשתלמת הקבועות, התוספות כל על המשכורת  שרים" "משכורת (1)
הממשלה; חברי לרוב

אחת; לתקופה יצורפו הזמנים מן בזמן שר בתור כהונתו תקופות כל (2)

ישראל כנסת של הלאומי הועד הנהלת חבר בתור כהונתו תקופת כל (3)
לפני העולמית הציונית ההסתדרות של ההנהלה חבר בתור או ישראל בארץ
כדין דינה בממשלה' לחברותו הרציפות' הפסקת ללא שקדמה, המדינה קום

תקופה; מאותה חמישיות ארבע במשך שר כהונת
מזכה תמימה לשנה עולים שאינם שר בתור הכהונה מחדשי חודש כל (4)
של זמן פרק וכל כהונה' שנת כל בעד המגעת הקיצבה מן עשר שנים בחלק

מלא. כחודש ייחשב לחודש עולה שאינו כהונה

לחישוב הוראות

נוספים, חדשים ששה ובעד השר נפטר שבו החודש בעד לשאיריו' תשולם שנפטר .שר 5

לשר שעה אותה משתלמת שהיתה  הייצוג תוספת למעט  התוספות כל עם המשכורת/
משתלם שהיה בשיעור חדשיות קיצבאות לשאיריו ישולמו ואילך מכאן נפטר; אילולא
זה סעיף שלענין אלא אחרת' מסיבה שר בתור מכהן פטירתו ביום חדל אילו שר לאותו

שנתיים. כיהן כאילו משנתיים פחות שכיהן שר יראו

משכורת

וקיצבאות
שר של לשאיריו

קיצבאות פטירתו' מיום החל לשאיריו' ישולמו ונפטר' סעיף2 לפי לקיצבה הזכאי .אדם 6

תבוא לא המשכורת חישוב שלצורך אלא נפטר' אילולא לו משתלם שהיה בשיעור חדשיות
ייצוג. כתוספת שנקבעה תוספת כל בחשבון

קיצבאות
שר של לשאירים

מכהן שחדל

על מסויים במקרה להחליט הכנסת של הכספים ועדת רשאית הממשלה הצעת פי .על 7

בכך צורך ראתה אם ו6 5 בסעיפים הנקבע על העולה בסכום חדשיות קיצבאות תשלום
מיוחדים. מטעמים

הקיצבח הגדלת

המש זה חוק לפי שלא מקיצבה או משכר הכנסה לו ויש שר, בתור מכהן שחדל .אדם 8

שירות לחוק סעיף28 לענין ציבורית כקופה שנקבעה מקופה או המדינה, מאוצר לו תלמים
בצירוף זה לחוק 2 סעיף לפי לה זכאי שהוא 1והקיצבה תשט"ו1955 (גימלאות)' המדינה
בסכום 2 סעיף לפי הקיצבה תופחת שעה' אותה שרים משכורת על עודפים האמורה ההכנסה

כאמור. הכנסה לו שיש שאיר של קיצבה לגבי הדין הוא העודף;

הקיצבח הפחתת

חודש. כל בתום המדינה מאוצר ישולמו 5 סעיף לפי והמשכורת זה חוק לפי .הקיצבאות מאוצר9 התשלום
המדינה

.135 עמ' תשט"ו, ,188 ס"ח 1



שאינם שאירים
על סמוכים
אחד שולחן

הקיצבאות ישולמו מהם למי הממשלה תקבע אחד, שולחן על סמוכים השאירים היו לא .10
זה במקרה עליהן יחולו מידה ובאיזו חלוקתן, ואופן זה חוק לפי המגיעות המשכורת או

.8 סעיף הוראות

ותקנות לביצועו.ביצוע הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאית והיא זה חוק ביצוע על ממונה הממשלה , 11

תוקף במאי1948).תחילת תש"ח(15 באייר ו' שבת, מליל למפרע הוא זה חוק של תקפו . 12

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד


