חוק גימלאות לחברי הכנסת,תשי"ח* 1958
הגדרות

 .1בחוק זה 
"משכורת חברי הכנסת" לענין הקצבה של חבר הכנסת שחדל לכהן  המשכורת החדשית,
על תוספותיה ,המשתלמת מדי פעם בפעם על פי הסעיפים  3 ,2ו3א לחוק שכר חברי
הכנסת .תש"ט ,1 1949לחברי הכנסת שהרכב משפחתם בהרכב משפחתו של חבר הכנסת
שחדל לכהן;
"שאירים" של חבר הכנסת שנפטר  בני משפחתו כמשמעותם בחוק שכר חברי הכנסת,
תש"ט ;1949לא השאיר חבר הכנסת בני משפחה כאמור  הוריו שפרנסתם היתה
עליו בעת פטירתו; לא השאיר גם הורים כאמור  קטינים שהיו תלויים בו בעת פטירתו;
"קצבה"  סכום המשתלם מדי חודש 
)(1
)(2

לחבר הכנסת שחדל לכהן; או
לשאיריו של חבר הכנסת שנפטר;

"מענק"  תשלום חדפעמי;
"גימלה"  קצבה או מענק.
קצבה לחבר
הכנסת שחדל
לכהן

חבר הכנסת שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל חמישים והיה חבר הכנסת שש שנים
.2
לפחות ,תשולם לו ,מהיום שחדל לכהן וכל ימי חייו ,קצבה חדשית בשיעור של שליש אחוז
ממשכורת חברי הכנסת כפול במספר חדשי כהונתו כחבר הכנסת; ואולם 
) (1לגבי חדשי הכהונה שבהם היה חבר הכנסת בגיל ששים ומעלה תהיה
הקצבה בשיעור של חצי אחוז ממשכורת חברי הכנסת כפול במספר אותם
החדשים;
50%
) (2הקצבה למי שהיה הבר הכנסת יותר מעשר שנים לא תפחת מ
רת חברי הכנסת;
)(3

ממשכו

לא תעלה הקצבה על 70%ממשכורת חברי הכנסת.

קצבה קביעת

חבר הכנסת שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל שבעים וחמש והיה חבר הכנסת חמש שנים
.3
לפחות ,תשולם לו ,מהיום שחדל לכהן וכל ימי חייו ,קצבה חדשית בשיעור של 70%ממשכו
רת חברי הכנסת.

קצבה לחבורת
הכנסת

 . 4לגבי חברת הכנסת יבוא לענין הסעיפים  2ו" 3ארבעים וחמש" במקום "חמישים",
"חמישים וחמש" במקום "ששים" ,ו"ששים וחמש" במקום "שבעים וחמש".

חישוב תקופה
הכהונה

.5

לחישוב

הקצבה לפי הסעיפים  2עד  4

) (1יצורפו יחד כל תקופות הכהונה של חבר הכנסת ,בין שהיו לפני תחילת
חוק זה ובין שהיו לאחרי תחילתו;
) (2ייחשב עודף התקופה כולה העולה על חמישה עשר יום כתקופה של חודש
שלם ,ואילו עודף התקופה שאינו עולה על המישה עשר יום לא יובא בחשבון;
) (3תיחשב תקופת הכהונה במועצת המדינה הזמנית כתקופת כהונה בכנסת;
* נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשי''ח ) 27במרס.(1953
 1ס"ח  , 10תש"ט ,עמ' 41.

) (4תיחשב תקופה שבה הופסק שירותו של פקיד מדינה או של חייל לפני
היבחרו לכנסת לפי סעיף  4לחוק הבחירות לכנסת ,תשט"ו 1955ננוסח משולב[,2
כתקופת כהונה בכנסת;
) (5לא תובא בחשבון התקופה שבה כיהן חבר הכנסת כשר אם תקופת כהונתו
כשר עלתה על שנתיים או  אף אם לא עלתה על שנתיים  אם נפטר תוך
תקופת כהונתו כשר.
חכר הכנסת שהיה יושב ראש הכנסת ,זכאי ,לגבי תקופת כהונתו כיושב ראש הכנסת,
.6
 לגימלאות לפי חוק הגימלאות לשרים ,תשי"ז ,31957כאילו היה שר ,וכן זכאים שאיריו;
אותה תקופה לא תיחשב כתקופת כהונה לענין חוק זה,
חבר הכנסת שחדל לכהן ואינו זכאי לקצבה לפי הסעיפים  3, 2או  ,4ישולם לו מענק
.7
בסכום של 11%מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כחבר הכנסת כפול במספר החדשים

גימלאות ליושב
ראש הכנסת

מענק לחבר
הכנסת שאינו
זכאי לקצבה

שכיהן כחבר הכנסת אחרי תחילת חוק זה.
חבר הכנסת שחדל לכהן וקיבל מענק לפי סעיף  7ואחרי כן חזר ונבחר לחבר הכנסת,
.8
הברירה בידו :רצה  יחזיר את המענק; רצה  לא יחזירו ובמקרה זה לא תיחשב התקופה
שבעדה קיבל את המענק כתקופת כהונה לענין חוק זה.

דין חבר הכנסת
שנבחר שנית

חבר הכנסת שנפטר ,ואילו חדל אותה שעה לכהן כחבר הכנסת היה זכאי לקצבה לפי
.9
הסעיפים  3, 2או  ,4תשולם לשאיריו ,מיום פטירתו וכל עוד הם בבחינת שאירים ,קצבה
חדשית בשיעור שהיה זכאי לה אילולא נפטר; היתה קצבה זו פחות מ 50%ממשכורת חברי
הכנסת ,ישולם לשאירים גם מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה
לנפטר.

גימלה לשאיריו
של חבר הכנסת
שהיה זכאי

 . 10חבר הכנסת שנפטר ,ואילו חדל אותה שעה לכהן כחבר הכנסת לא היה זכאי לקצבה
לפי הסעיפים  3, 2או  ,4ישולם לשאיריו מענק בסכום שהיה זכאי לו לפי סעיף  7אילולא
נפטר ,וכן מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר.
11

 .חבר

הכנסת שנפטר לפני שהגיע לגיל חמישים ואחרי שהיה חבר הכנסת ארבע עשרה

שנה לפתות ,והשאיר אשה שהגיעה לגיל ארבעים וחמש ,או לא השאיר אשה אך השאיר
שאירים אחרים ,תשולם לשאיריו מיום פטירתו וכל עוד הם בבחינת שאירים ,קצבה חדשית
בשיעור שהיה זכאי לה אילו הגיע לגיל חמישים לפני שחדל לכהן.
 . 12בעל קצבה לפי הסעיפים  3, 2או  4שנפטר ,תשולם לשאיריו ,מיום פטירתו וכל עוד
הם בבחינת שאירים ,קצבה חדשית בשיעור שהיה משתלם לו אילולא נפטר.

לקצבה

גימלה לשאיריו
של חבר הכנסת
שלא היה זכאי
לקצבה
גימלה לשאירים
במקרים מיוחדים

גימלה לשאיריו
של בעל קצבה

.אלמנה בעלת קצבה לפי הסעיפים  11 ,9או  12שנישאה שנית ,תחדל עם נישואיה
13
השניים מהיות בבחינת שאיר.

הפסקת קצבאות

 . 14בעל קצבה לפי הסעיפים  3, 2או  4שיש לו הכנסה משכר או קצבה שלא לפי חוק זה
המשתלמים מאוצר המדינה או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 28לחוק שירות
המדינה )גימלאות( ,תשט"ו ,41955והקצבה לפי חוק זה בצירוף ההכנסה האמורה עודפים
על משכורת חברי הכנסת אותה שעה ,תופחת הקצבה לפי חוק זה בסכום העודף; והוא הדין
של שאיר ,בעל קצבה לפי הסעיפים  11,9או 12שיש לו הכנסה כאמור.

הפחתת קצבאות

.

2ס''ח , 174תשט"ו ,עמ' .30
 3ס'"ח ,234תשי"ז ,עמ'.168
 4ס''ה  , 188תשט''ו ,עמ'135.

שאירים שאינם
סמוכים על
שולחן אחד

קצבה לחבר
הכנסת שחדל
לכהן לפני תחילת
החוק
קצבה לשאירים
של חבר הכנסת
שנפטר לפני
תחילת החוק
העברה וכו' של
זכות לגימלה

תשלום מאוצר
המרינה
מועד התשלום
ביצוע

 . 15לא היו השאירים סמוכים על שולחן אחד' תקבע ועדת הכנסת למי מהם ישולמו הקצב
אות המגיעות לשאירים לפי חוק זה' אופן חלוקתן ביניהם ובאיזה אופן יחולו עליהן הוראות
סעיף .14
 , 10חבר הכנסת שחדל לכהן לפני תחילת חוק זה' ואילו חוק זה היה בתקפו אותה שעה
היה זכאי לקצבה לפי הסעיפים  3'2או  '4תשולם לו אותה קצבה מיום תחילת חוק זה.

 . 17חבר הכנסת שנפטר לפני תחילת חוק זה' ואילו חוק זה היה בתקפו אותה שעה היו
שאיריו זכאים לקצבה לפי הסעיפים  11 '9או  '12תשולם להם אותה קצבה מיום תחילת
חוק זה' אולם ינוכה מן הקצבה כל סכום ששולם להם כמענק עם פטירת חבר הכנסת.
 . 18זכות לגימלה לפי חוי יה אינה ניתנת להעברה' לערבות' לשעבוד או לעיקול בכל
דרך שהיא' אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לפי הסכם או לפי פסקדין של
ביתמשפט או של ביתדין מוסמך.
.19

הגימלאות

לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה.

. 20

הקצבאות

לפי חוק זה ישולמו בתום כל חודש.

. 21

יושב

ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע

לביצועו.
ביטול
תחילה

. 22
. 23

סעיף  4לחוק שכר חברי הכנסת' תש"ט  1949בטל.
תחילתו

של חוק זה ביום י"ג בסיון תשי"ח ) 1ביוני.(1958
דוד

יצחק בן צבי
נשיא המדינה

בןגוריון

