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קוחים מקובץ חיקוקים והחלטות ל (28-15ועמ'  8-2 )עמ'הערה: חלקים מתוכנו של מסמך זה 

, שהוצא על ידי 10.2.2020בדבר משכורות וגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, מיום 
האמור  -הכנסת. בכל מקרה בו קיים שוני בין האמור בחוברת זו לבין האמור בקובץ הנ"ל 

 בקובץ של הכנסת הוא הקובע.
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הסמכות  לקביעת  שכר ותשלומים אחרים של ראש הממשלה, שרים וסגני שרים ומי שכיהנו 

 בתפקידים אלה לפי חוק יסוד: הממשלה
 
 
 

 :16-, שתחילתו בכנסת ה1סוד: הממשלהי-לחוק 36סעיף 
 

"משכורת 
 וגמלאות

משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים אחרים שישולמו להם  .36
בתקופת כהונתם או לאחריה, או לשאיריהם לאחר מותם, ייקבעו 
בחוק, או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת 

 הסמיכה לכך."

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ספים לקבוע את משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים הסמכת ועדת הכ
 2אחרים שישולמו להם או לשאיריהם

 
, החליטה הכנסת ביום כ"ב באדר ב' יסוד: הממשלה-לחוק 36בתוקף סמכותה לפי סעיף 

( להסמיך את ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של השרים 2003במרס  26התשס"ג )
שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה או וסגני השרים ותשלומים אחרים 

 לשאיריהם לאחר מותם.
 

 ראובן ריבלין ס"גכ"ו באדר ב' התש
 יושב ראש הכנסת (2003במרס  30)

                       
( החליטה הכנסת להסמיך את ועדת הכספים לפי 2003במרס  26). ביום כ"ב באדר ב' התשס"ג 158ס"ח התשס"א, עמ'  1

 . 2082י"פ התשס"ג, עמ'  -סעיף זה 

 
 ; לעניין גמלאות ר' גם ההסמכה בחלק הגמלאות.2082י"פ התשס"ג, עמ'  2
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 98211-בשכר שרים וסגני שרים, התשמ" החלטת

 
הכספים של הכנסת  ועדתמחליטה  2יסוד: הממשלה-לחוק 37הסמכות לפי סעיף  בתוקף

 לאמור:
 

אש ר שכר
 הממשלה

 )התשע"ח(
 

 .3שקלים חדשים לחודש 52,937 הממשלה ישולם שכר יסוד של לראש .1

 שרים שכר
 )התשע"ח(

  

 .4לחודש חדשיםשקלים  47,265 של ישולם שכר יסוד לשר .2

סגני  שכר
 שרים 

)התשנ"ז, 
 התשע"ח(

 

, כפי שנקבע לחבר כנסת 5 בסעיףשר ישולם שכר כולל כמשמעותו  לסגן .3
 .98615-זת שכר חברי הכנסת, התשמ"בהחלט

 יוקר תוספת
 

יוקר בהתאם לכללים  תוספתהממשלה, לשר ולסגן שר תשולם  לראש .4
 ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 
עדכון שכר 

 6היסוד
 )התשס"א(

  -זה  בסעיף )א( .5
 

כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח  -" הממוצע השכר"  
 ;1968-חמשולב[, התשכ"

 
 ;שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר -" הכולל השכר"   

 
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  -"המדד"    

 לסטטיסטיקה.
 

, גהתשמ")
, והתשמ"
, זהתשמ"
, זהתשמ"

התשע"ח, 

באוקטובר  1-ביולי, ב 1-בבאפריל,  1-שינוי בשכר הממוצע ב חל )ב( 
 ישתנהומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן, בינואר לע 1-או ב

כך  3-ו 2, 1האמורים בסעיפים  שלמאותו מועד שכר היסוד 
ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו  ישובששכרם הכולל 

                       
; 566; התשנ"ב, עמ' 699, 369; התשמ"ז, עמ' 1514, 415; התשמ"ו, עמ' 724; התשמ"ג, עמ' 508ק"ת התשמ"ב, עמ'  1

; 593, 385, 91, 90; התשנ"ז עמ' 542, 303; התשנ"ו, עמ' 1425, 681, 333; התשנ"ה, עמ' 610, 243, 83תשנ"ד, עמ' ה
)ת"ט התשס"ו,  854; התשס"ו, עמ' 794; התשס"א, עמ' 347, 130; התש"ס, עמ' 344, 56; התשנ"ט, עמ' 30התשנ"ח, עמ' 

; 1111; התשע"ו, עמ' 1020; התשע"ב, עמ' 510, התשע"א, עמ' 115, התשס"ט, עמ' 645, 347(; התשס"ז, עמ' 1078עמ' 
; 868; התשע"ח, עמ 868; התשע"ח )הוראת שעה( )תיקון(, עמ' 11; התשע"ח )הוראת שעה(, עמ' 729התשע"ז, עמ' 

 .1782; התשע"ט )הוראת שעה( )תיקון(, עמ' 956והוראת שעה(, עמ'  2התשע"ח )תיקון 
 .226ס"ח התשכ"ח, עמ'  2
; 730; התשע"א, עמ' 887; התש"ע, עמ' 562; התשס"ח, עמ' 476)ק"ת התשס"ו, עמ'  15.1.2020ום זה מעודכן ליום סכ 3

; התשע"ז, עמ' 706; התשע"ו, עמ' 815, התשע"ה, עמ' 700ועמ'  58; התשע"ד, עמ' 748; התשע"ג, עמ' 692התשע"ב, עמ' 
ישולם לרה"מ  31.12.2009עד  1.8.2009(. לתקופה שמיום 450; התש"ף, עמ' 1916; התשע"ט, עמ' 868; התשע"ח, עמ' 729

 (.154)ק"ת התש"ע, עמ'  2בהתאם להוראת השעה מס' ₪,  35,765שכר של 
 .58ראו ק"ת התשע"ד, עמ'  2013-2014להפחתת השכר לפי חוק בשנים 

 .15.1.2020סכום זה מעודכן ליום  4
)ק"ת התש"ע, עמ'  2בהתאם להוראת השעה מס' ₪,  31,836שכר של ישולם לשר  31.12.2009עד  1.8.2009לתקופה שמיום 

154.) 
 (.1.4.1997בנוסחו זה ביום כ"ג באדר ב' התשנ"ז ) 3; תחילתו של סעיף 268ק"ת התשמ"ז, עמ'  5

ק"ת התשע"ט, עמ'  -₪  40,611 - 2019ר ; ינוא450ק"ת התש"ף, עמ'  -₪  41,866 -שכר יסוד סגן שר  2020)נכון לינואר 
ק"ת  -₪  35,626 - 2014; ינואר 706שע"ו, עמ' ; הת729עמ'  ק"ת התשע"ז, -₪  35,993 - 2017-ו 2016, 2015;  ינואר 1916

; 692עמ'  ק"ת התשע"ב, -₪  34,782 - 2012ואר ; ינ748עמ'  ק"ת התשע"ג, -₪  35,351 - 2013; ינואר 700התשע"ד, עמ' 
 (. 730 עמ' ק"ת התשע"א, -₪  34,043 - 2011ינואר 

יהיה  2018להחלטה העיקרית, בשנת  3, על אף האמור בסעיף 868לפי החלטת התשע"ח והוראת שעה, ק"ת התשע"ח עמ' 
לפי החלטת שכר חברי הכנסת,  2018של סגן שר כשכר המשתלם לחבר הכנסת בשנת  5השכר הכולל, כהגדרתו בסעיף 

 ₪. 39,148 - 1987-התשמ"ז
, ראו 2002. לענין הקפאת השכר בשנת 2001-שרים וסגני שרים )תיקון(, התשס"א ראו הוראת מעבר בהחלטת שכר 6

ראו החלטת שכר שרים  2009; לעניין הקפאת השכר בשנת 2001-החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה(, התשס"ב
 .2008-וסגני שרים )הוראת שעה(, התשס"ט
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 לכן. קודםעלה עליו שלושה חדשים  ((2התשע"ח )
 

)התשס"א, 
 התשע"ח(

 .בטל  1(1)ב 

 
 ש הקרוב.החד לשקלשהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו  הסכומים )ג(  

 
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על  )ד(  

 שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן )ב(.
 

ראש הממשלה, שר או סגן שר רשאים לוותר בשנה מסוימת על  2)ה(  
 קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

 
משרד ראש הממשלה, או הודיע ראש הממשלה או שר לחשב  )ו(  

הודיע סגן שר לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן )ה(, לא 
ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד תשלום 

 השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין.
 

ראש הממשלה, שר או סגן שר שהודיע כאמור בסעיף קטן )ו( לא  )ז(  
 נות את הודעתו באותה שנה.יהיה רשאי לש

 
  חופשה

 (דהתשנ")
 בשנה. עבודהימי  26וסגן שר זכאים לחופשה של  שר )א( א.5

 
לא יותר מעשרים  אךחופשה שלא נוצלה ניתנת לצבירה,  יתרת )ב(  

 ימים בשנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל.
 

ופשתו תמורת ח לואו סגן שר הפורש מכהונתו, תשולם  שר )ג(  
 הצבורה כפדיון חופשה.

 
הימים שלפי  26 במקוםתקופת כהונה בחלק משנה יבוא  לגבי )ד(  

הימים שלפי סעיף קטן )ב( חלק יחסי  20סעיף קטן )א( ובמקום 
 כיחס החלק לשנה תמימה. מהם

 
 תוספת

השתלמות 
 (והתשנ")

 או נציגיהם הכירו בה שהםולסגן שר שהצטרפו לקרן השתלמות,  לשר ב.5
 הכוללמהשכר  7.5%סכום של  -לשם העברה לקרן  -לענין זה, ישולם 
 .3(א)5כהגדרתו בסעיף 

 
לראש  מעון

 הממשלה
 )התשס"ו(

; מעונו של בירושליםתעמיד לרשות ראש הממשלה מעון  המדינה )א( .6
ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר 

 המדינה.
 

סן את תכולת מעונו הפרטי על חשבון ראש הממשלה רשאי לאח )ב(  
אוצר המדינה, ובלבד שמעונו הפרטי אינו מנוהל על חשבון אוצר 

 המדינה.
 

הובלת תכולת מעונו של ראש המשלה אל מעון ראש  (1) )ג(  
 הממשלה בירושלים וממנו תהיה על חשבון אוצר המדינה.

 

                       
עיף קטן )ב(, שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים היה: "על אף האמור בס 1.1.2019נוסח הסעיף עד יום  1

בינואר בכל שנה, לפי שיעור  16-היום הקובע(, יעודכן ב -( )להלן 1.6.2001שהחלו בכהונתם לאחר יום י' בסיון התשס"א )
טן )ב(" נכתב לבין המדד הידוע ביום העדכון.", ובסעיף קטן )ד(, במקום "סעיף ק 2001עליית המדד בין חודש ינואר 

 (".1)ב-"סעיפים קטנים )ב( ו
, כך 1.1.2019ושונה מנגנון ההצמדה החל מיום  2018פעמי לשנת -בתיקון התשע"ח הוגדל שכרם של השרים באופן חד 2

 5( שהוסיף את סעיפים קטנים )ה( עד )ז( בסעיף 2ששכרם יוצמד לשכר הממוצע במשק ולא למדד. בתיקון התשע"ח )
חלק השכר הנובע מהעדכון באותה שנה נקבע בהוראת השעה כך: "ראש הממשלה, שר וסגן שר רשאים  בעניין ויתור על

ובין השכר שהשתלם להם בשנת  2018לוותר על הפרש השכר שבין השכר שמשתלם להם לפי ההחלטה העיקרית בשנת 
 יים המחויבים."להחלטה העיקרית, כנוסחו בהחלטה זו, יחולו לעניין זה בשינו 5, והוראות סעיף 2017

 (.1.8.1995ב ביום ה' באב התשנ"ה )5תחילתו של סעיף  3
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הובלת ( יחולו, בשינויים המחויבים, על 1הוראות פסקה ) (2)   
תכולת מעונו הפרטי של ראש הממשלה, כאמור בסעיף 

 קטן )ב(.
 

הוצאות 
ושירותים 

נוספים לראש 
הממשלה 

 1ולמעונו
 )התשס"ז(

ראש הממשלה זכאי להוצאות נוספות על חשבון אוצר המדינה  )א( א.6
 בעבור כל אלה:

 
הוצאות אירוח הנובע ממילוי תפקידו שנערך מחוץ למעון  (1)  

 לה בירושלים, אף אם נערך על ידי בת זוגו; ראש הממש
 

הוצאות ביגוד והוצאות נלוות להופעה ייצוגית, שלו  )א( (2)  
ושל בת זוגו, כנגד חשבוניות שיגיש, בסכום שלא 

; הסכום 2שקלים חדשים לשנה 54,319יעלה על 
)א( 5האמור יהיה צמוד למדד כהגדרתו בסעיף 

 בינואר בכל שנה.  16-ויעודכן ב
 

על אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לא יהיה זכאי  )ב(    
לתשלום הוצאות ביגוד על חשבון אוצר המדינה נוסף 
על ההוצאות המשתלמות לפי הוראות פסקת משנה 

 )א(;
 

הוצאות למימון מתנה שהעניק באירוע רשמי או ממלכתי,  (3)   
 .אף אם המתנה הוענקה על ידי בת זוגו

 
מיד לרשות מעון ראש הממשלה בירושלים שירותים המדינה תע )ב(  

 נוספים אלה:
 

 שירותי הסעה; (1)   
 

 שירותי משרד; (2)   
 

 שירותי דואר.  (3)   
 

 טובות ההנאה לפי סעיף זה פטורות מכל מס המוטל על הכנסה. )ג(  
 

 ל אלה:כ -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )ד(  
 

 ציוד משרדי הולם; )א(   
 

כוח אדם בהיקף לפי בחירתו של ראש הממשלה, ובלבד  )ב(   
שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה על שתי משרות 

 מלאות.
 

תשלום 
הוצאות 

 3ביגוד
 )התשע"א(

שר וסגן שר זכאים, לצורך רכישת ביגוד, לסכום שנתי כמקובל לגבי  ב.6
 המנהלים הכללים במשרדי הממשלה, ובאותם תנאים.

 
 

שרד  ירתד
 רת דירהושכי

אחר שמקום מגוריו  שרהחוץ זכאי לדירת שרד בירושלים;  שר )א( .7
 אינו בירושלים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים.

 
 

מרוחק משם  וריומגיפו ומקום -ביבא-שמרכז משרדו בתל שר )ב(  
יותר מארבעים קילומטרים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת 

 כאמור. מרוחק שאינודירה במקום 

                       
 (.4.5.2006א ביום ו' באייר התשס"ו )6תחילתו של סעיף  1
 )אינו מפורסם ברשומות ומתעדכן כאן לפי חישוב חשב הכנסת(. 16.1.2020הסכום מעודכן ליום  2
 ואילך. 2010ות ביגוד בעבור שנת , ויחול לגבי תשלום הוצא3.1.2011ב התקבל ביום 6סעיף  3
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לינה  הוצאות

ושכר דירה 
לסגני שרים 

, סהתש")
 התשס"ט(

 

תשלומים לכיסוי הוצאות שכר דירה, דין סגני שרים כדין חברי  לענין א.7
 הכנסת.

תשלום 
הוצאות מלון 

לשר ולסגן 
 1שר

)התשס"ט, 
התשע"ו, 
 התשע"ז(

הוצאות מלון בירושלים של שר או סגן שר, שמקום מגוריו  )א( .1א7
ק"מ לפחות,  50אינו בירושלים והוא מרוחק מירושלים  הקבוע

ימי עבודה, בלילה שבין מוצאי שבת  2והוא לן בו בלילה שבין 
ליום ראשון או בלילה שבין מוצאי חג ליום עבודה, יהיו על 

 חשבון אוצר המדינה.
 

סגן שר, שמרכז  יפו של שר או-אביב-הוצאות מלון באזור תל )ב( 
גוריו הקבוע מרוחק יפו, ומקום מ-אביב-למשרדו הוא סמוך לת

ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין שני ימי  50ממרכז משרדו 
 עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

 
נוסף על הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב(, הוצאות מלון באזור  )ג(  

סגן שר שמרכז משרדו הוא בירושלים  יפו של שר או-אביב-תל
ק"מ  50יפו -אביב-יו הקבוע מרוחק מאזור תלומקום מגור

ימי עבודה, לצורכי עבודתו,  2לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 
 יהיו על חשבון אוצר המדינה.

 
מס הכנסה המוטל על שר וסגן שר לפי סעיף זה, יהיה על חשבון  )ד(  

 אוצר המדינה.
 

ם לפי הוצאות מלון לפי סעיף זה ישולמו בשיעורים המקובלי )ה(  
 הסדרים הנהוגים במשרדי הממשלה לעניין זה.

 
    
    

בדיקה 
רפואית 

תקופתית 
(, 2)התשס"ז )

 התשע"ב(

שר וסגן שר זכאים למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם  ב.7
ד להחלטת שכר חברי הכנסת 50בשנה, במכון רפואי כאמור בסעיף 

ת החלטת הענקו -זו , )בהחלטה 2001-)הענקות ותשלומים(, התשס"א
ותשלומים(, בסכום המשתלם לפי אותו סעיף, ושישולם כנגד חשבונית 

 או קבלה ממכון רפואי כאמור.
 

 אישפוז
 ושירותים

 םירפואי
 

 [ו"התשמ - בטל] .8

 כלכלה דמי
 )התשס"ז(

לחודש  2שקלים חדשים 1,330ולסגן שר ישולם סכום של  לשר )א( .9
 .כלכלהלכיסוי הוצאות 

 
ביחס  -ויותאם )א( 5למדד כהגדרתו בסעיף האמור צמוד  הסכום ()ב  

כל אימת שחל  - 1981לחודש אפריל  ולעליית המדד לעומת שיעור
 בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה. שינוי

 
 הקרוב.החדש לשקל  יעוגלוהמוגדלים לפי סעיף זה  הסכומים )ג(  

 
שירותי 

תקשורת 
 )התשע"ב(

 -דינה יממן לשר ולסגן שר אוצר המ )א( א.9
 

פעמיות של קו טלפון אחד בדירה שבה -הוצאות התקנה חד (1)  
הדירה(, אם  -מתגורר השר או סגן השר דרך קבע )להלן 

                       
  (.1.1.2007ביום י"א בטבת התשס"ז ) 1א7תחילתו של סעיף  1

 ק"מ. 50-ק"מ ל 100-בתיקון התשע"ו הוחלף המרחק מ
 (. 2006( )מדד אפריל 1.6.2006-)תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב 1.1.2008סכום זה מעודכן ליום  2
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 אין בה קו טלפון הרשום על שמו;
 

מכשיר פקסימילה, לפי אישור אגף החשב הכללי במשרד  (2)   
לצורך שימוש האוצר, הוצאות התקנה של קו טלפון בדירה 

במכשיר כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו 
 והשימוש בו;

 
לפי בחירת השר או סגן השר, הוצאות אחזקה ושימוש  (3)   

ת ( או הוצאו2)-( ו1בשני קוי הטלפון כאמור בפסקאות )

 IDSLאחזקה ושימוש בקו טלפון אחד, עם יכולת שימוש 
מדינה לפי סעיף קטן זה לגלישה באינטרנט; מימון אוצר ה

יחול על הוצאות אלה בלבד: שירות שיחה מזוהה, שירות 
תא קולי, שיחות טלפון בארץ לרבות שיחות לספק שירותי 
אינטרנט, שיחות טלפון לחוץ לארץ, פקסימילה בארץ 
ולחוץ לארץ, וכן שיחת גוביינא מחוץ לארץ ובלבד שהשר 

כי הן או סגן השר הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת, 
 בוצעו למען מילוי תפקידו כשר או כסגן שר.

 
עם תחילת כהונתו, ימסור השר או סגן השר הודעה בכתב  (1) )ב(  

לאגף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר מספרי הטלפון 
לפי סעיף קטן )א( שהוצאות התקנתם, אחזקתם והשימוש 
בהם ימומנו על ידי אוצר המדינה; חל שינוי במספרי 

 יעדכן השר או סגן השר את ההודעה.הטלפון, 
 

אגף החשב הכללי במשרד האוצר ידאג לשיוך מספרי  (2)   
( לחברה המספקת שירותי 1הטלפון שנמסרו לו לפי פסקה )

זכתה במכרז למתן שירותים  לאומיים, אשר-טלפון בין
למשרדי הממשלה או לכנסת, ויודיע על כך לשר או לסגן 

 השר.
 

עיתונים 
 )התשע"ב(

אוצר המדינה יממן לשר ולסגן שר מנוי על שני עיתונים יומיים  ב.9
 המודפסים בישראל, לפי בחירתם.

 
לימודי שפה 

 )התשע"ב(
שר וסגן שר זכאים לתקציב שנתי בסכום המשתלם לחבר כנסת  (א) ג.9

א להחלטת הענקות ותשלומים לצורך לימודי שפה 50לפי סעיף 
נסה שהם חייבים בו בגין שאינה שפת אימם, וכן לתשלום מס הכ

 תשלום הסכום האמור.
 

התשלום לפי סעיף קטן )א( ישולם על ידי אוצר המדינה ישירות  )ב(  
למורה או לבית הספר ללימוד שפות, על סמך חשבונית שתומצא 

 לאגף החשב הכללי במשרד האוצר.
 

תשלום בעד 
נסיעה בכביש 

אגרה 
 )התשע"ב(

שר בכביש אגרה, כהגדרתו בחוק כביש  תשלום בעד נסיעת שר או סגן ד.9
הועמד לרשותו על , ברכב ש1995-אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה

ידי המדינה, ולגביו בלבד, יכוסה על ידי אוצר המדינה; אגף החשב 
הכללי במשרד האוצר יתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את כביש 

לנסיעה האגרה באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר 
בכביש, בין באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; 
התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון אוצר המדינה והעברתו מן 

 הרכב אסורה.
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גילום מס 
בשל הכנסה 

הנובעת 
משדרוג רכב 
לצורכי מיגון 

 -)התשע"ח 
הוראת שעה,  

 -( 2התשע"ח)
הוראת שעה 

 -והתשע"ט 
 1הוראת שעה(

 שרעל או  החוץ שרעל ל ראש הממשלה, מס הכנסה המוטל ע ()א ה.9
בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה מעמידה  הביטחון

 לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה. לרשות מי מהם
 

 -בסעיף זה  )ב( 
 

שווה להפרש החלק ההכנסה  -"הכנסה הנובעת משדרוג רכב"   
 החיובי שבין אלה:

 
ראש שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות  (1)  

, בידי המדינה, שאפשר הביטחון שראו  החוץ שרהממשלה, 
 להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;

 
ברכב שאפשר להעמיד לרשות שר בידי  שווי השימוש המרבי (2)   

 המדינה;
 

סה )שווי השימוש משמעותו בתקנות מס הכנכ -"שווי השימוש"    
 .1987-ברכב(, התשמ"ז

 
 בטלה. - 19812-החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"א .10 ביטול

 
 

שמירת 
 זכויות

, 19783-שר שערב תחילתה של החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשל"ח .11
התגורר בדירת שרד, רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל עוד הוא מכהן 

 כשר.
 

(; 1981באוגוסט  1)ב( ביום א' באב התשמ"א )7של סעיף  תחילתו .12 תחילה
 1תחילתן של יתר הוראות החלטה זו ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א )

 (.1981באפריל 
 
 

 תוספת )התשע"ב(
 ((3א)א()9)סעיף 

 
 הצהרה

אני, השר או סגן השר... מצהיר בזה כי שיחות הטלפון שבוצעו מחוץ לארץ  
קו הטלפון בביתי שמספרו..., בוצעו למען מילוי בתשלום גוביינא בימים... ל

תפקידי כשר או כסגן שר; הצהרה זו ניתנת לאגף החשב הכללי במשרד 
 האוצר לשם קבלת החזר תשלום עבור שיחות הטלפון בגוביינא.

 
 _______________ 

 תאריך
_________________ 

 השר או סגן השר
 
 
 

 כ"ז בכסלו התשמ"ב
 1981בדצמבר  23

 לורינץ שלמה
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 

 

                       
, ושוב עד יום 31.12.2018, תוקפו הוארך עד יום 31.12.2017עד יום  20171.1.ה נקבע כהוראת שעה מיום 9סעיף  1

 .16.6.2020יסוד: הכנסת הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום -לחוק 38מכוח סעיף  .31.12.2019
 .1447ק"ת התשמ"א, עמ'  2
 .1902ק"ת התשל"ח, עמ'  3



 

 
- 9 - 

 

 שכירת דירה לשר 
 

, בין השאר, את ההחלטה הבאה 14.9.92ועדת השרים לעניני  כלכלה  החליטה  ביום  
 (:6)כל/202)החלטה מס. 

 
כי ועדת השרים  1.9.96ם דעתו מיו-הערה: היועץ המשפטי לממשלה קבע בחוות)

ת אשר הוחלט בהחלטה מס. לעניני כלכלה היתה רשאית לקבוע א
 (.14.9.92( מיום 6)כל/202

 
 

 וזה לשון ההחלטה:
 

היה זכאי להחזר יק"מ מירושלים,  -70שר שמקום מגוריו נמצא במרחק של יותר מ"  
 הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים;

 
החשב הכללי במשרד האוצר יתקן בהנחיותיו סוגיות הקשורות בעניין שכירת דיור שרד 

 לשרים:
 

למנוע הוצאות  המשכיר )כדי רה ייחתם ישירות בין המדינה לביןא( החוזה לשכירת די
 די סגן החשב הכללי לנכסים;י-מיותרות(. לפני החתימה, החוזה יאושר על

 
 בור השר ריהוט הולם;עמשרד הב( השר רשאי לשכור דירה מרוהטת; לחילופין ירכוש 

 
מ"ר לפי השטח המחושב לצורך תשלום  120 די שר, לא יעלה עלי-ג( שטח הדירה שתישכר על

 הארנונה;
 

 -ד( בהחזר ההוצאות לשכירת הדירה יכללו הרכיבים:
 

 . תשלומי שכר דירה 1
 . מיסים עירוניים 2
 . תשלומי ועד הבית )כולל הסקה( 3
 . תשלומי חשמל ומים 4
 . תיקונים בדירה החלים על השוכר 5
 מקובל.ה פי-ם השכירות על. הוצאות אחרות הכרוכות בשכירות ובהסכ6

 
 

 
 חיוב במס בגין שכירה ואחזקת דירה

 
 
 לתקנות מס הכנסה בדבר ניכוי ממשכורת: 8בהתאם לתקנה  . 1

אם חלק מהמשכורת ניתנה בשווה כסף "יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום 
 התשלום כפי שעלה לו, או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה";

 
 

ינה שווי הדירה לענין ידי המשרד, ה-חזקת דירה, שהוצאה על. ההוצאה לשכירת וה2
 חישוב המס.
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 ביצוע ודיווח
 
 
. החשבות האחראית על שכר השרים תבצע את התשלומים הקשורים בשכירת 1

 הדירות עבור השרים;
 
לעיל ואת גילום המס  2. החשבות האחראית תבצע את ניכוי המס לפי סעיף 2

 המתחייב;
 
לנכסים על  ו חשבי המשרדים לסגן החשב הכללינת כספים ידווח. בסוף כל ש3

 סכומי ההוצאות בגין דירות שרד לשרים;
 
. תקנה תקציבית מתאימה תקבע לכיסוי ההוצאות לדיור ראש הממשלה והשרים 4

 וזאת לגבי כלל השרים."
 
 
 

 



 

 
- 11 - 

 
 לארץ-הוצאות שרים בחוץ

 
 .24.12.67יום מ 155האמור בסעיף זה מבוסס על החלטת הממשלה מס. 

 
אי להחזר הוצאותיו האישיות לפי לארץ יהיה רש-.  שר השוהה בתפקיד בחוץ1

 הנוהל הבא:
 

 פי קבלות המלון.ל -)א( לינה וארוחת בוקר 
 

  25 ו הודעות בגבולות שלפי קבלות ו/א-על  -)ב( כלכלה והוצאות אחרות 
 ליום. דולר

 
 נסיעה או הודעה.י כרטיסי הפ-( הוצאות נסיעה בינעירוניות עלג)

 
 

שר/שרה רשאים לצרף את בת/בן זוגם לנסיעותיהם בתפקיד מטעם המדינה,  א. .2
 שבונם הפרטי, בהתאם להוראות הקיימות.ח-על

 
השר או השרה יהיה רשאי להחזר הוצאות הלינה וארוחות הבוקר המשותפות 

 בלבד.
 
יבות חריגות, חשבון המדינה, אלא בנס-בן/בת הזוג לא יצטרפו לנסיעות על  ב.

בפניה לראש  ידי השר בכתב-באישור ראש הממשלה, מטעמים שינומקו על
הממשלה )כגון טעמים רפואיים או נסיבות טקסיות מיוחדות המחייבות 

 הצטרפות בת/בן הזוג(.
 

במקרים  בהם  אושרה  הצטרפות  בת/בן  הזוג יהיו השר/השרה זכאים להחזר 
 ההוצאות האישות של הזוג כדלקמן:

 
 בוקר.-(  לינה וארוחת1
 
 דולר 35 י קבלות ו/או הודעות בגבולות שלפ-לע -( כלכלה והוצאות אחרות 2

 ליום.
 
 

 -לענין אש"ל והחזר הוצאות הנסיעות בחו"ל, דין סגן שר, וכל עוד כהן כסגן שר  .3
 כדין שר.

 
מכתב סגן החשב הכללי אל חשבי המשרדים קביעה זו מבוססת על )

 (.18.4.82מיום  373-4הממשלתיים מס. 
 

_______________________________________________________________ 
 

)ב( לעיל, מסר היועץ המשפטי במשרד האוצר חוות דעת לחשב הכללי 1לגבי סעיף 

 כיצד יש לפרש סעיף זה.להלן נוסח ההבהרה לסעיף: 23.9.80ביום 
 

)למעט החזר  -כלה ואחרות השר זכאי להחזר הוצאות כל "א. בהעדר קבלות,
י פ-הוצאות עבור לינה וארוחת בוקר, ביגוד והוצאות נסיעה בינעירוניות( על

 ליום. $25עד  -הודעתו 
 

הוציא כאמור בקבלות שאם השר ממציא קבלות, הוא זכאי להחזר ההוצאות  ב. 
החזר הוצאות כלכלה ואחרות )למעט ל  -על פי הודעתו  -אלה, ובנוסף 

 $25לינה וארוחת בוקר, ביגוד ונסיעות בינעירוניות( עד  הוצאות בגין

 ליום."
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 ר כ ב
 

החלטות הממשלה מס. האמור בסעיף זה )בעניין הרכב( מבוסס על 
. ומכתב שר 7.1.79( מיום  2)ר/311ומס.  3.9.78 ( מיום14)ר/992

 . 13.11.95האוצר לראש הממשלה מיום 
 
 עם נהג. שר וסגן שר זכאים לרכב ממשלתי     . 1
 
 כב הממשלתי ויכלול את כל האיבזורידי מינהל הר-סוג הרכב ייקבע על . 2

 הרלבנטי.
 
 תקופת השימוש ברכב שרים תהיה ארבע שנים.      .3
 
.   לפי הוראות החשב הכללי רשאי לנהוג ברכב ממשלתי רק מי שקיבל 4

 אישור לכך ממינהל הרכב הממשלתי.
 
( מיום 5-7)מס. רה"מ  נהל הרכב הממשלתימנהל מיפי מכתבו של -על .   5

יהיה רשאי שר או סגן שר הפורש מתפקידו לרכב חלופי  18.8.97
 דומה ומכשיר טלפון נייד לתקופה של חודש ימים מיום פרישתו.

 
מובהר בזה כי העמדת הרכב לרשות השר שפרש לתקופה האמורה תהיה  

 (.9.12.2004)חוות דעת נציב שירות המדינה מיום  ללא נהג.
 

 
 
 
 

 כיבוד ואירוח
 

החלטת ממשלה מס. האמור בסעיף זה )לעניין כיבוד ואירוח( מבוסס על 

והבהרה במכתבו של סגן החשב הכללי מיום  3.2.74מיום  299
 (.4)חוזר שכר מג/ 30.11.82

 
 

שר זכאי לכיסוי הוצאות כיבוד ואירוח אורחים זרים מחוץ לארץ בתוקף 
 תפקידו.

 
יחסות ישרים לכיבוד )קפה, תה, כריך, עוגה( המת הוצאות אחרות של

די י-לפגישות עבודה שהשרים מקיימים מחוץ לכתלי המשרד ישולמו על
 המשרד.

 
 8.8.1999די החשב הכללי ביום י-י הוראות תכ"ם, שנקבעו עלפ-על

להוצאות כיבוד ואירוח של אורחים או מוזמנים  נקבע, כי שר אינו זכאי
 מהארץ.
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 ה וזקיפת הטבותמס הכנס
 

שכר שרים בתוספת כל התשלומים הנלווים המשולמים לשרים חייבים במס הכנסה 
 פי החוק.-רגיל בשעורים המתחייבים על

 
תוקף תפקידו נזקפות להכנסתו לצורך בכל ההטבות )שוה כסף( שהשר נהנה מהן 

 חשוב מס.
 
 
 
 

 דרכון דיפלומטי
 

 
 שר מכהן זכאי לדרכון דיפלומטי.

 
זכאי שר לשאת דרכון  24.4.1960מיום  300החלטת הממשלה מס' בהתאם ל

 דיפלומטי שנה אחת בלבד מיום גמר כהונתו כחבר ממשלה.

, בעל דרכון דיפלומטי אינו רשאי 2012לתקנון שירות החוץ משנת  17על פי פרק 

להשתמש בדרכונו הדיפלומטי, אם הוא נוסע לחוץ לארץ למטרות עסקים, או לשם 

 פרטיות. במקרים אלה ייסע בדרכונו הלאומי. ייצוג חברות

 למען הסר ספק, הנ"ל חל גם על בני משפחה הזכאים להחזיק בדרכון דיפלומטי.

 
 



 

 
- 14 - 

 
 ג י מ ל א ו ת
 

 שעניינן 1969-הוראות חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשי"ט .א
 המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

 
ואילך אינם זכאים עוד לפנסיה תקציבית, אלא  1999י נושאי משרה שהחלו לכהן במא

לפנסיה צוברת )למעט חריג החל על מי שכיהן ערב תחילת כהונתו בשירות המדינה 
בפנסיה תקציבית(, לפיכך כל ההוראות בהחלטת ועדת הכספים של הכנסת משנת 

ם , המובאת בהמשך בעניין גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרי1981-תשמ"א
 ושאיריהם(, הנוגעות לקצבה אינן רלבנטיות לגבי שרים וסגני שרים.

, 1969-להלן הסעיפים מתוך חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט
 שעניינם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת:

 
 

נושאי המשרה המפורטים בתוספת ולשאיריהם ישולמו, מאוצר המדינה ל .1
ם אחרים נוספים כפי שייקבע בהחלטות הכנסת והיא רשאית גימלאות ותשלומי

 להסמיך לכך ועדה מועדותיה.

, לא ישולמו גמלאות מאוצר המדינה לנושאי 1על אף האמור בסעיף  ()א .א1
במאי  15משרה כאמור בו שהחלו בכהונתם לאחר יום כ"ט באייר תשנ"ט )

מלה יבוטחו בקופת גמל היום הקובע( ולשאיריהם, וזכויותיהם לג -( )להלן 1999
; 2005-כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

ועל שרים שהחלו בכהונתם לפני היום הקובע  סתהוראה זו תחול גם על חברי כנ
ונבחרו או מונו לתקופת כהונה נוספת לאחר תקופה העולה על שנה שבה לא 

י תקופת הכהונה הנוספת האמורה כיהנו כחברי כנסת או כשרים, וזאת לגב
 ואילך.

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מי שערב תחילת כהונתו כנושא  ב() 
משרה היה מועסק בשירות המדינה ולגבי העסקתו זו חלו הוראות חוק שירות 

(, לענין חוק הגמלאות -להלן ) 1970-המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל
אלא אם כן ביקש, בתוך שנה ממועד תחילת  תשלום קצבה מאוצר המדינה,

 תקופת כהונתו, שזכויותיו יבוטחו בקופת גמל כאמור בסעיף קטן )א(.

שנתקבלה לפי  על נושא משרה כאמור בסעיף קטן )ב(, תחול ההחלטה ג() 
 החלטה(, בכפוף לשינויים האלה:ה - ןולגבי אותו סוג של משרה )להל 1סעיף 

שרה כאמור לגבי תקופת כהונתו שיעור הקצבה של נושא מ (1)
כנושא משרה, יחושב לפי מספר שנות כהונתו במשרה כפול השיעור 
השנתי שלפיו היתה מחושבת קצבתו אילו פרש לפי חוק הגמלאות 

 בתנאי העסקתו הקודמים;

ה מקצבה אחרת סהפחתת קצבה של נושא משרה בשל הכנ (2)
ום שבו כאמור בהחלטה, תיעשה באופן שיופחת מהקצבה כל סכ

מהמשכורת  70%עולה אותה קצבה בצירוף הקצבה האחרת על 
 הקובעת לפי ההחלטה.

 

 

 וספתת
 (1סעיף )

 מבקר המדינה נשיא המדינה 

 ומשנהו לנגיד בנק ישרא שר 

 דיין חבר הכנסת       

 קאדי שופט        

 קאדי מד'הב  רב ראשי       
 
 
 

ות אמלג
תשלומים ו

 אחרים

 נסיה צוברת פ
 ( 3)תיקון מס' 

 1999-שנ"טת
( 5)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
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 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  .ב
 19811-)שרים ושאיריהם(, התשמ"א

 
 

-משרה ברשויות השלטון, התשכ"טלחוק גמלאות לנושאי  1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:1969

 
הגדרות 

 )התשס"ו(
 -בהחלטה זו  .1

 
 דם שכיהן כשר וחדל לכהן;א -"שר לשעבר"   

 
ראש הממשלה שמונה עשר אדם שכיהן כ -"ראש הממשלה לשעבר"   

 חודשים לפחות וחדל לכהן;
 

ש שנים תקופה של חמ -ממשלה לשעבר "תקופת הזכאות", לענין ראש ה  
 רצופות מתום כהונה כראש הממשלה;

 
 ר לשעבר, שאיריו של שר ושאיריו של שר לשעבר;ש -"זכאי"   

 
 צבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שירות;ק -"גמלה"   

 
 תשלום חד פעמי; -"מענק"   

 
 משתלם מדי חודש;סכום ה -"קצבה"   

 
סכום  -, לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני "המשכורת הקובעת"  

המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשר שתפקידו 
 כתפקיד השר לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה;

 
 -"שאיר"   

 
 בן זוגו של נפטר; (1)  

 
ילדו של נפטר, לרבות ילד חורג, ונכדו שפרנסתו היתה עליו בעת  (2)  

מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם  פטירתו, אם לא
עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל 

 את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
 

הוריו של הנפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא  (3)  
 (;2)-( ו1השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות )

 
ם בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר בני קטינים שהיו תלויי (4)  

 (;3)-( ו2(, )1משפחה כאמור בפסקאות )
 

תו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי שהיתה מי שהיתה אש -זוג" -"בן  1)התשנ"ו(
ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכן לפחות בשלוש השנים 

פטרת בשעת שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של נ
מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה וכן 

 לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם ילד.
 

                       
; 852, 851; התשמ"ח, עמ' 415; התשמ"ו, עמ' 1273; התשמ"ה, עמ' 330; התשמ"ד, עמ' 1435ק"ת התשמ"א, עמ'  1

; התש"ס, 1063; התשנ"ט, עמ' 551; התשנ"ח, עמ' 1423, 1162, 511; התשנ"ו, עמ' 1020; התשנ"ב, עמ' 198התשמ"ט, עמ' 
(; 1078)ת"ט עמ'  982, 611; התשס"ו, עמ' 497; התשס"ד, עמ' 752; התשס"ג, עמ' 878, 332; התשס"א, עמ' 856עמ' 
)תיקון  1163, עמ' 732; התשע"ז, עמ' 1023; התשע"ב, עמ' 1341, 1066; 915; התשס"ט, עמ' 1122, 566ס"ז, עמ' התש

 .710(; התשע"ט, עמ' 1304טעות דפוס: התשע"ז, עמ' 
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 ין אלמן כדין אלמנה.ד -לענין החלטה זו  .2 דין אלמן
 

משכורת לשר 
 לשעבר

 

 משכורתו של שר לשעבר תשולם לו עד סוף החודש שבו חדל לכהן. .3
 

לשר  קצבה
 2לשעבר

 )התשנ"ו(
 

שר לשעבר, שכיהן כשר שנתיים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, מתחילת  .4
, קצבה 3החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 

 מהמשכורת הקובעת כפול מספר שנות כהונתו. 2%בסכום שהוא 
 

קצבה לראש 
הממשלה 

לשעבר 
 )התשס"ו(

 

הממשלה לשעבר, תשולם לו קצבה, כאמור  שר לשעבר, שהוא ראש .5
 , בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן בהיותו ראש ממשלה.4בסעיף 

 

תוספת 
לקצבה בשל 

 3גיל
 )התשנ"ח( 

תן לו שנים, תינ 55-שר לשעבר, שבשעה שחדל לכהן היה גילו למעלה מ )א( .6
 2%בשיעור של  5או  4תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיפים 

בשעה שחדל  55-מהמשכורת הקובעת בעד כל שנת גילו שהיתה למעלה מ
 לכהן.

 

בעד כל חודש מחדשי גילו של שר כאמור שאינם מגיעים לשנה תמימה ישולם  )ב( 
 החלק השנים עשר של האחוז האמור.

 

חישוב 
תקופת כהונה 

לענין הזכות 
לקצבה 
 ושיעורה

, 5-ו 4רה, לענין סעיפים בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעו .7
 -יחושבו 

 
 תקופת כהונה אחת;כ -כל תקופות כהונתו כשר בזמן מן הזמנים  (1) 

 
כל תקופות כהונתו כחבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל  (2) 

או כחבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני קום 
 -שלה המדינה, שקדמו, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממ

 ככהונת שר במשך ארבע חמישיות מאותה תקופה.
 

 קצבאות לשר
לשעבר בשל 

כהונה בכנסת 
)התשנ"ב, 

 (4התשע"ט

בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר תחושב לפי בחירתו, גם כל  )א( .8
תקופת חברות בכנסת, אשר בה לא כיהן כשר והמובאת בחשבון 

כהונה שצורפו  לצורך הזכות לגמלאות, לרבות תקופת שירות או
 כהונת שר.כ -אליה ובמידה שצורפו 

 
סעיף קטן )א( יחול גם לגבי תקופת כהונה בכנסת שלגביה קיבל  )ב(  

תוך  -השר לשעבר, בעת שחדל לכהן כחבר כנסת, מענק, אם בחר 
מענק להחזיר את ה -ששה חדשים מיום שחזר וכיהן כחבר הכנסת 

 שקיבל.
 

פי סעיף קטן )ב( יחזירו צמוד לשיעור מי שבחר להחזיר מענק ל )ג(  
העליה במשכורת שרים מיום קבלת המענק; ההחזרה תבוצע, בין 
בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מיום שבחר להחזיר את 
המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ 

עודף, לא יפחת מחמישית משכורתו שבו ישולם ה -מהאחרון 
 חודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.החדשית, מתחילת ה

 

                                                                         
( והיא תחול גם על בן זוג של מי שנפטר לפני התאריך 1.4.1996תחילת תוקפה של ההגדרה ביום י"ב בניסן התשנ"ו ) 1

 ולא נכלל בהגדרת "שאיר" כמשמעותה באותו מועד. האמור
 7%(. עד לתאריך האמור היתה הקצבה בסכום שהוא 1.7.1996תחילתו של התיקון ביום י"ד בתמוז התשנ"ו ) 2

 .21%-מהמשכורת כפול מספר שנות הכהונה אך לא פחות מ
( ואולם הוא ממשיך לחול על מי שקיבל .19971.7סעיף זה בוטל בהחלטה של מליאת הכנסת מיום כ"ו בסיון התשנ"ז ) 3

 (.551קצבה ביום ההחלטה )ראו ק"ת התשנ"ח, עמ' 
( והוא יחול על קצבה המשתלמת מאותו מועד ואילך. עד 1.12.2018תחילתו של התיקון ביום כ"ג בטבת התשע"ט ) 4

מתקופת חברותו בכנסת לתאריך האמור, בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר ניתן היה לחשב ככהונת שר רק מחצית 
 שבה לא כיהן כשר. 
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על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תובא בחשבון בקביעת שיעור  )ד(  
הקצבה של שר לשעבר שהוא חבר הכנסת כל תקופת חברות 
בכנסת, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה 
שצורפו, כל עוד הוא חבר הכנסת ואולם לקביעת שיעור הקצבה 

תובא בחשבון תקופת החברות בכנסת, לרבות  24ן סעיף לעני
תקופות שצורפו לה כאמור, אשר היו מובאות בחשבון אילו פרש 

 השר לשעבר מכהונתו בכנסת ביום שחדל לכהן כשר.
 

בעד כל חודש מחדשי הכהונה כשר שאינם עולים לשנה תמימה יזכה  .9 חישוב זמנים
שנת כהונה, וכל פרק זמן של  בחלק שנים עשר מן הקצבה המגעת בעד כל

 כהונה שאינו עולה לחודש ייחשב כחודש מלא.
 

סייג לשיעור 
 הקצבה

 

 70%קצבה המשתלמת לשר לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על  .10
 מהמשכורת הקובעת.

 
הפרשות 

 1לקופת גמל
)התשע"ז, 

( + 2התשע"ז)
 ת"ט(

א לחוק 1לסעיף לשר או לסגן שר שהוא עמית בקופת גמל בהתאם  )א( א.10
 , יופרשו1969-גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט
)א( להחלטת 5בתקופת כהונתו, מהשכר הכולל כהגדרתו בסעיף 

החלטת שכר  -ה ז)בסעיף  1982-שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב
שרים וסגני שרים(, לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים 

 אלה:
 

מהשכר הכולל של השר או של סגן השר  6%שיעור של  (1)   
 למרכיב התגמולים;

 
 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  6.5%שיעור של  (2)   

למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן 
 השר, שישולמו מאוצר המדינה.

 
ן )א(, שר או סגן שר ( לסעיף קט2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ב(  

י לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה שבה הוא רשא
 עמית, יהיה בשיעורים אלה:

 
מהשכר הכולל של השר או של סגן השר  7%שיעור של  (1)   

 למרכיב התגמולים;
 

 8.33%למרכיב התגמולים ושיעור של  7.5%שיעור של  (2)   
למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן 

 שולמו מאוצר המדינה.השר, שי
 

שר או סגן שר רשאי לבקש כי יופרשו לקופת גמל לקצבה שבה  )ג(  
הוא עמית השיעורים הבאים מתוך התשלומים המשולמים לו בעד 

ב להחלטת שכר שרים וסגני שרים ובעד דמי 6ביגוד לפי סעיף 
 להחלטה האמורה: 9כלכלה לפי סעיף 

 
יב התגמולים, לפי למרכ 7%עד  5%שיעור של  (1) (1)   

 בחירתו של השר או סגן השר;
 

למרכיב התגמולים, שישולמו מאוצר  5%שיעור של  (2) (2)   
 המדינה. 

 
ק כהגדרתם בחו -בסעיף זה, "עמית", "קופת גמל לקצבה"  )ד(  

 .2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
 

                       
 (.1.1.2017א ביום ג' בטבת התשע"ז )10תחילתו של סעיף  1
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צירוף 
תקופות 

שירות 
במדינה 

 (1)התשע"ט

בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה תחושב תקופת  )א( .11
שירות במשרה ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענין זכויות 
לגמלאות מאוצר המדינה, כתקופת כהונה כשר במשך אותה 

 -תקופה, ובלבד 
 

שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלה  (1)   
 ב שיעורה של גמלה כזו;מאוצר המדינה או לענין חישו

 
שהשר לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו  (2)   

משירות כאמור, תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן 
 )ג(;8כשר, והחזירו כאמור בסעיף 

 
שהשר לשעבר היה לשר תוך שלוש שנים מיום שפרש  (3)   

 משירותו באותה משרה;
 

ה כבר בחשבון לענין גמלאות בשל שאותה תקופה לא הובא (4)   
 חברותו של השר לשעבר בכנסת.

 
ה כעובד שירות במדינ -"משרה ציבורית", לענין סעיף קטן )א(  )ב(  

המדינה או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר 
 המדינה.

 
הגדלת קצבה 

בשל תקופת 
עבודה במוסד 

 ציבורי

לחוק  86עד  82משרה שאחד הסעיפים עבד שר לשעבר לפני שהיה לשר ב .12
ה, ואותה , חל עלי1970-שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל

תקופת עבודה, כולה או מקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכות 
לגמלאות אילו עבר לשירות המדינה במועד שבו היה לשר, תוגדל הקצבה 

זים שבו היתה גדלה שהוא זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחו
קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו 

 התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.
 

משכורת 
וקצבה 

לשאיריו של 
 שר

 

שר שנפטר תשולם משכורתו לשאיריו, בעד החודש שבו נפטר ובעד שנים  .13
בשיעור שהיה עשר חדשים נוספים, ומכאן ואילך תשולם להם קצבה 

 משתלם לנפטר אילו פרש ביום פטירתו.
 

קצבה 
לשאירי שר 

שכיהן פחות 
 משנתיים

 

נפטר שר לאחר שכיהן כשר פחות משנתיים, רואים את זכויות שאיריו  .14
 כאילו כיהן שנתיים. 4לקצבה לפי סעיף 

 

קצבה 
לשאירי שר 

 לשעבר

שעבר הקצבה לשאיריו של שר לשעבר תשולם מיום פטירתו של השר ל .15
שהיתה משתלמת לו; לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה 

 .19או  16)ד(, 8מקצבת השר לשעבר עקב הוראות סעיפים 
 

הפחתת 
קצבאות 

לזכאים בשל 
 הכנסה אחרת

זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמות לו מאוצר  )א( .16
ופה ציבורית המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כק

לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,  35לענין סעיף 
ת(, יופחת מקצבתו, למעט קופה ציבורי -)להלן  1970-התש"ל

, כל סכום שבו עולה הקצבה 13ממשכורת המשתלמת לפי סעיף 
 לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

 
ובאו בחשבון קצבאות זקנה או שאירים לענין סעיף קטן )א( לא י )ב(  

המשתלמות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
 .1968-התשכ"ח

 

                       
( והוא יחול על קצבה המשתלמת מאותו מועד ואילך. עד 1.12.2018תחילתו של התיקון ביום כ"ג בטבת התשע"ט ) 1

ר רק רבע מתקופת שירותו במשרה לתאריך האמור בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר ניתן היה לחשב ככהונת ש
 ציבורית.
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על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תופחת קצבתה של אלמנה  )ג(  
זכאית, שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן 

 עת.מהמשכורת הקוב 40%-מ
 

 )התשמ"ט(
 

אף האמור בסעיף קטן )א( לא תפחת קצבתו של זכאי משליש, על  )ד( 
, מהקצבה שהיתה מגיעה לו משני שלישים -שנה  60ואם מלאו לו 

אילולא היתה לו הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה 
ציבורית; הוראה זו לא תחול כל אימת שהזכאי מכהן כשר או 

 כחבר כנסת.
 

 )התשמ"ט(
 

נין הפחתה בשל הכנסה ממשכורת מאוצר הוראת סעיף זה לע )ה( 
 .65המדינה או מקופה ציבורית לא יחולו על זכאי שהגיע לגיל 

 
חלוקת 

קצבאות 
 )התשנ"ו(

לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק  )א( .17
 ביניהם הקצבה בדרך שיסכימו הזכאים ביניהם; לא הסכימו, 

 -הרי 
 

ה מחצית תיטול האלמנ -אם השאיר הנפטר אלמנה וילדים  (1)   
 הקצבה והילדים חולקים את היתרה בשווה;

 
 ל הזכאים חולקים בשווה.כ -אם לא השאיר הנפטר אלמנה  (2)   

 
-השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה לבן 1)ב(  

הממונה על  הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג, בחלקים כפי שיקבע
 -הגמלאות, ואולם 

 
מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש ממנה  (1)   

ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי פסק דין או על פי 
הסכם בכתב, או אם נוכח הממונה על הגמלאות כי נתקבל 
תקבול שיכול להיות תחליף לתשלום מזונות, רואים את 

ממנו, ובלבד שחלקה בקיצבה לא האשה כאילו לא נתגרשה 
 יעלה על סך המזונות שהנפטר היה חייב בהם ערב פטירתו;

 
מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד ממנה  (2)   

פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה ממנו פרידה של 
 קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי לקיצבה;

 
ם אם התגורר ע -" לענין פסקת משנה זו, "פרידה של קבע    

אשה אחרת לפחות שלוש שנים או שהתגורר עם אשה 
 אחרת שנה אחת ונולד להם ילד משותף.

 
הפסקת 

קצבאות 
לאלמנה 
שנישאה 

 שנית

אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים להיחשב  )א( .18
שאירה אולם ישולם לה מענק כשיעור קצבת החודש שהיתה 

 .36לפני נישואיה כפול  זכאית לה לאחרונה
 

בחישוב המענק לא תובא בחשבון הפחתה מקצבה על פי הוראות  )ב( 
 .16סעיף 

 

                       
 (.1.4.1996)ב( ביום י"ב בניסן התשנ"ו )17תחילתו של סעיף  1

 .2014-ר' חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 2/2015לגבי הסכמים שנחתמו לאחר 
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שנים  הזוג תוך חמש-הופקעו הנישואין השניים בשל מות בן )ג(  
מהיום שנתקיימו או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו 
 בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב
שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף 
זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה 
לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום 

 חודש יותר משליש מהקצבה המשתלמת.
 

צבתו שר לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מק )א( .19 היוון
לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאילו היתה 

 .16משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיף 
 

 הבקשה להוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של השר. )ב(  
 

לא ניתן  16שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיף  )ג(  
תו את האחוז שהוון, כולו או במועד תשלום פלוני לנכות מקצב

יום לאוצר המדינה את הסכום שלא ניתן  30מקצתו, ישלם תוך 
 לנכותו.

 
שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ונפטר תוך שש שנים ממועד  )ד(  

 ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון.
 

פרסומי 
 הממשלה

ם פרסומי שר לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לקבל חינ .20
 הממשלה שהוא הזמין.

 
שירותי 

 1טלפון
שר לשעבר, אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר זכאים לטלפון  )א( .21

 בדירתם, והטלפון יותקן על חשבון המדינה.
 

 )התשס"א 
(2 ,)

התשס"ד, 
 התשס"ו(

מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן )א( זכאי לתשלום של הוצאותיו  )ב( 
נייד ובטלפון שהותקן -ו טלפוןבעבור החזקה ושימוש ברדי

לחודש, ואולם ראש  2שקלים חדשים 268בדירתו, עד לסכום של 
הממשלה לשעבר זכאי לתשלום הוצאות כאמור בהתאם לסכום 

)א( להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות 29הקבוע בסעיף 
 .19693-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל

 
, מי שזכאי לטלפון לפי סעיף זה, לא א24על אף האמור בסעיף  )ג(  

יהיה זכאי לטלפון לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות 
 .1969-השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל

 
שירותים 
 4רפואיים

לשר לשעבר ולבני משפחתו, לשאירי שר ולשאירי שר לשעבר יינתנו שירות רפואי  .22
 היו זכאים להם בעת כהונת השר.ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף ש

 

                       
עבור טלפון נייד( ביום ז' בטבת התשס"ד )ב( כנוסחו בתיקון התשס"ד )שהוסיף אפשרות תשלום גם 21תחילתו של סעיף  1
(1.1.2004.)  
 (.2006( )מדד אפריל 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.1.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 2
הסיפה החל במילים "ואולם ראש הממשלה לשעבר" הוספה בתיקון התשס"ו והיא תחול על מי שהיה לראש הממשלה  3

  - 22.3.2006ולפני יום  18.6.1996. על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 22.3.2006עבר אחרי יום לש
 ; 31.12.2006, ללא הסיפה, עד יום 22.3.2006תחול ההחלטה העיקרית כנוסחה ערב יום  (1)
 .1.1.2007תחול ההחלטה העיקרית בנוסחה החדש, לרבות הסיפה, מיום  (2)

, ק"ת 1986-גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, התשמ"ובוטל בהחלטת  22סעיף  4
. נקבעה בה הוראת "שמירת זכויות" שלפיה אין בביטול כדי להפסיק נתינה 1.4.1986, שתחילתה ביום 415התשמ"ו, עמ' 

 ביום התחילה. 22של שירות רפואי או אישפוז שהיו ניתנים מכוח סעיף 
שנים לפני יום  30( הורחבה הזכאות לשירותים רפואיים למי שכיהן כשר 852)ק"ת התשמ"ח, עמ'  1988בתיקון משנת 

 התחילה וחדל לכהן אחרי יום התחילה )ר' ההחלטה המלאה בהמשך החוברת(.
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מיסוי 
שירותים 
 1רפואיים

 )התשע"ב(

מהמס המוטל בשל שירות רפואי ואישפוז ששר לשעבר ובני  75% א.22
ולפי  22משפחתו, שאירי שר ושאירי שר לשעבר זכאים להם לפי סעיף 

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( 
 , יהיה על חשבון אוצר המדינה.86192-)תיקון(, התשמ"ו

 
הוצאות רכב 

ונסיעה לראש 
הממשלה 

 3לשעבר
 )התשס"ו(

ראש הממשלה לשעבר זכאי לרכב צמוד עם נהג, במשך תקופת  )א( .23
 הזכאות.

 
ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה  )ב( 

כב היה זכאי להחזר הוצאות רי -בסעיף קטן )א(, ואם עשה כן 
ונסיעה בתנאים המקובלים לדרגה הגבוהה ביותר בשירות 

 המדינה, במשך תקופת הזכאות.
  

ראש הממשלה לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות,  )ג(  
למשרה ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב ונסיעה, בין 
בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר האם לקבל 

אמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה משרה והוא לא הוצאות כ
 יהיה זכאי לכפל ההוצאות.

  
 טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ד(  

 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממימון הוצאות רכב ונסיעה  )ה(  

בשל צורכי האבטחה והמיגון של ראש הממשלה לשעבר, כפי 
 הביטחון.שיקבעו שירותי 

 
שירותי הסעה 

והוצאות נסיעה 
לראש הממשלה 

 4לשעבר
 )התשס"ו(

 

יהיה זכאי למכונית צמודה עם נהג, וטובת  5ראש הממשלה לשעבר הזכאי לקצבה לפי סעיף  )א( .23
 הנאה זו תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

 
ן יהיה זכאי לתשלום בעד מי שזכאי למכונית צמודה כאמור רשאי לוותר עליה ואם עשה כ )ב( 

 שירותי הסעה לפי חשבון שהגיש.
 

טובת הנאה 
ושירותים 

לאלמנת ראש 
 5הממשלה
)התשנ"ו, 
 התשנ"ט(

  

 ]בטל[ א.23

שירותי 
משרד לראש 

הממשלה 
 6לשעבר

)התשס"ו, 
התשס"ט, 
 ((2התשס"ט )

 ל אלה:כ -בסעיף זה, "שירותי משרד"  )א( ב.23
 

מטרים רבועים )ברוטו(,  170 משרד בשטח שלא יעלה על (1)  
רכי ומטרים רבועים )ברוטו( המיועדים לצ 30מתוכם 

 ;הביטחון והאבטחה, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי
 

 ריהוט וציוד משרדי הולם; (2)  
 

                       
 .1.1.2012א, שהתווסף בתיקון התשע"ב, ביום 22תחילתו של סעיף  1
 .852; התשמ"ח, עמ' 415ק"ת התשמ"ו, עמ'  2
 .22.3.2006עיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום ס 3
. עד יום 22.3.2006סעיף זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני יום  4

 .22.3.2006ולפני יום  18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  31.12.2006
 (, כך:31.12.1999( ועד יום כ"ב בטבת התשנ"ט )4.11.1995א קבע, מיום י"א בחשון התשנ"ו )23סעיף  5

 אים:הבאלמנתו לטובות הנאה ולשירותים ")א( נפטר ראש ממשלה במהלך כהונתו, בנסיבות יוצאות דופן, זכאית 
נאים המקובלים לגבי בעלי תפקידים בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה, רכב צמוד ונהג שיועמד לרשותה בת (1)        

 הזכאים לרכב צמוד;
לשכה ושירותי מזכירות לכתיבת זכרונות ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי, ובלבד שסכום  (2)        

 שקלים חדשים בשנה. 300,000שירותים אלה לא יעלה על 
ים (, ויהיו פטור1999בדצמבר  31השירותים כאמור בסעיף קטן )א( יינתנו עד יום כ"ב בטבת התש"ס ))ב( טובות ההנאה ו

 מכל מס המוטל על הכנסה."
 1.1.2007. מיום 22.3.2006סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  6

 . 22.3.2006ולפני יום  18.6.1996הן אחרי יום יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכ
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כוח אדם בהיקף לפי בחירתו, ובלבד שההוצאה הכספית  (3)   
הכוללת לא תעלה על שתי משרות מלאות או כוח אדם 

קרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על שתי משרות מ
 מלאות.

 
ראש הממשלה לשעבר זכאי, במשך תקופת הזכאות,  (1) )ב(  

לתקציב שנתי כולל לשירותי משרד לצורך פעילותו 
 תקציב השנתי(.ה -הציבורית )בסעיף זה 

 
החשב הכללי במשרד האוצר יקבע מדי שנה את התקציב  (2)   

כומים המרביים של כל אחד מפרטי השנתי ובו את הס
( להגדרה 3( עד )1שירותי המשרד כאמור בפסקאות )

"שירותי משרד" שבסעיף קטן )א(; קביעה כאמור טעונה 
 אישור ועדת הכספים של הכנסת.

 
ראש הממשלה שמימש את זכאותו לשירותי משרד, ישולם  (3)   

לו החזר הוצאותיו בסכום שלא יעלה על התקציב השנתי, 
כנגד חשבוניות שיגיש; הוראות פסקה זו לא יחולו על 
העסקת כוח אדם מקרב עובדי המדינה כאמור בסעיף קטן 

 (. 3)א()
 

ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה  )ג(  
קבל במעונו הפרטי יהיה זכאי ל -בסעיף קטן )ב(, ואם עשה כן 

שיעור שלא יעלה על שירותי משרד, לצורך פעילותו הציבורית, ב
 מהתקציב השנתי. 35%

 

ראש הממשלה לשעבר שנבחר לנשיא המדינה או שנתמנה  (1) )ד(  
לשר, במשך תקופת הזכאות, לא זכאי בתקופת הכהונה 

 כאמור לשירותי משרד מכוח סעיף זה.
 

תמה תקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר כנשיא  (2)   
ות, יבחר ראש המדינה וטרם הסתיימה תקופת הזכא

הממשלה לשעבר האם לקבל שירותי משרד מכוח סעיף זה 
להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות  8או מכוח סעיף 

והוא לא  19811-השלטון )נשיא המדינה ושאיריו(, התשמ"א
 יהיה זכאי לכפל שירותי המשרד.

 

 טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ה(  
 

י משרד שירות
 2לראש הממשלה

התש"ס, 
התשס"א, 
התשס"ג, 

 -בסעיף זה  )א( ב.23
 

 י שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר חודשים לפחות וחדל לכהן;מ -"ראש הממשלה לשעבר"   
 

 3כל אלה: -"שירותי משרד"   

                       
 .1433ק"ת התשמ"א, עמ'  1
(, בנוסח כדלקמן, אשר התווסף ביום כ"ז 2)א24ב ובוטל סעיף 23( התווסף סעיף 28.8.2000( ביום כ"ז באב התש"ס )1) 2

ממשלה לשעבר שחדל , והסדיר את נושא שירותי המשרד לראש ה1064(, ק"ת התשנ"ט, עמ' 11.7.1999בתמוז התשנ"ט )
 או אחריו: 7.6.1999לכהן ביום 

כ"ג בסיון התשנ"ט אש הממשלה וחדל לכהן כאמור ביום י שכיהן כרמ -( בסעיף קטן זה, "ראש הממשלה לשעבר" 1()2")א
 ( או לאחריו;1999ביוני  7)

לכתיבת ראש הממשלה לשעבר, שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר חודשים לפחות, זכאי לשירותי מזכירות  (2)
 ירותי מזכירות(;ש -זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי )להלן 

שנים, שתחל ביום שבו חדל לכהן כראש  3שירותי המזכירות יינתנו לראש הממשלה לשעבר במשך תקופה של  (3)
 הממשלה;

ותיו עבור שירותי מזכירות, (, יהיה ראש הממשלה לשעבר זכאי לכיסוי הוצא3עם תום התקופה המנויה בפסקה ) (4)
 לפי קבלות שיגיש, בסכום שלא יעלה על כפל הסכום לפי סעיף קטן )ב(, לשנה."

. עד יום 22.3.2006( סעיף זה נמחק בתיקון התשס"ו והוא ימשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני יום 2)
 .22.3.2006ולפני יום  18.6.1996רי יום יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אח 31.12.2006

( והיא תחול על מי שנתמנה לראש 25.1.2001תחילתה של הגדרת שירותי משרד בנוסח זה ביום א' בשבט התשס"א ) 3
, וקבעה כי שירותי משרד הם "לשכה 856הממשלה לאחר מועד זה. ההגדרה הקודמת פורסמה בק"ת התש"ס, עמ' 

 לות והתכתבות בעלת אופי אישי וציבורי".ושירותי מזכירות לניהול פעי
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 משרד, לרבות ריהוט וציוד משרדי הולם שיועמד על ידי המדינה; (1)   התשס"ו(

 וח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על שתי משרות מלאות.כ (2)  
 

 ראש הממשלה לשעבר זכאי לשירותי משרד. )ב(  
 

 טובת ההנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה. )ג(  
 

 -הוראות סעיף זה לא יחולו על  )ד(  
הממשלה או לשר או לכל משרה  ראש הממשלה לשעבר שנתמנה לנשיא המדינה, לראש (1)   

ציבורית אחרת למשך תקופת מינויו כאמור, זולת אם נבחר לכנסת, למשך תקופת 
 ; 1כהונתו כחבר הכנסת

 מי שזכאי לשירותים דומים מאוצר המדינה למשך תקופת זכאותו כאמור. (2)   
 

אחסון 
תכולת מעון 

לראש 
הממשלה 

לשעבר 
 )התשס"ו(

עבר שבחר לאחסן את תכולת מעונו הפרטי על ראש הממשלה לש )א( .1ב23
)ב( להחלטת שכר 6חשבון אוצר המדינה בהתאם להוראות סעיף 

כאי להמשיך ולאחסן , יהיה ז1982-שרים וסגני שרים, התשמ"ב
חודשים מהיום שבו  3את תכולת מעונו כאמור במשך תקופה של 

 חדל לכהן כראש הממשלה.
 

ש הממשלה לשעבר זכאיות אלמנת ראש הממשלה ואלמנת רא )ב(  
לטובת ההנאה האמורה בסעיף קטן )א( במשך תקופה כאמור 

 באותו סעיף קטן.
 

ראש 
הממשלה 

לשעבר 
המכהן כחבר 

 2הכנסת
)התשס"ג, 
התשס"ו, 
 התשס"ז(

על ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת יחולו, בתקופת  )א( ג. 23
, הוראות החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות 3הזכאות

החלטת השכר(, בשינויים  -)להלן  20014-ותשלומים(, התשס"א
 אלה:

 
הוא לא יהיה זכאי לשכור לשכה פרלמנטרית כאמור בפרק  (1)  

ה' להחלטת השכר, אלא אם כן ויתר על זכאותו לשירותי 
 ;5ב23משרד מכוח סעיף 

 
זכאי לשכור  הוא לא יהיה זכאי להוצאות רכב לפי פרק ג' להחלטת השכר ולא יהיה (1)  

 ;6לשכה פרלמנטרית כאמור בפרק ה' להחלטה האמורה
 

להחלטת השכר, הוא  27במקום התקציב השנתי לפי סעיף  (2)  
 להחלטה האמורה. 29יהיה זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 

 
ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת, אך לא כשר, ושאינו  )ב(  

זכאי להעסיק עוזר אחד, זכאי לשירותי משרד לפי החלטה זו, 
ששכרו והתשלומים המשולמים לו יהיו כשל עוזר פרלמנטרי 

 .7להחלטת השכר 1מקצועי כאמור בפרק ה
 

                       
 תחילתה של הסיפה המתחילה במילים "זולת אם נבחר לכנסת" ביום תחילת כהונתה של הכנסת השש עשרה.  1
( האמורה 2(, ביום תחילת כהונתה של הכנסת השש עשרה, ותחילתה של פסקה )2תחילתו של סעיף זה, למעט פסקה ) 2

 (.1.1.2004ביום ז' בטבת התשס"ד )
בתיקון התשס"ו הוחלף הביטוי "בתקופת כהונתו כחבר הכנסת" בביטוי "בתקופת הזכאות". הסעיף בנוסחו החדש יחול  3

 18.6.1996. על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 22.3.2006על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום 
  - 22.3.2006ולפני יום 

 ; 31.12.2006יחול הנוסח הישן עד יום  (1)
 .1.1.2007יחול הנוסח החדש מיום  (2)

 .822; התשס"ב, עמ' 916ק"ת התשס"א, עמ'  4
 1.1.2007. מיום 22.3.2006פסקה זו הוספה בתיקון התשס"ו והוא תחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  5

 .22.3.2006 ולפני יום 18.6.1996תחול הפסקה גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 
. עד יום 22.3.2006פסקה זו נמחקה בתיקון התשס"ו והיא תמשיך לחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר לפני יום  6

 . 22.3.2006ולפני יום  18.6.1996תחול הפסקה גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום  31.12.2006
 יותר הבחנה בין עוזר מנהלי ומקצועי. מאז תיקון התשע"ד להחלטת הענקות ותשלומים, אין 7
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מימון 
הוצאות 
אבטחה 
 1נוספות

 )התשס"ו(

קבעו שירותי הביטחון כי נדרשת אבטחתו של ראש הממשלה לשעבר  ד.23
או לשהות בשל יציאה לחוץ לארץ, ובחר ראש הממשלה לשעבר לנסוע 

בתנאים העולים על המקובל לגבי שר, ובשל כך נגרמו לשירותי 
ה הוצאות אבטח -הביטחון הוצאות נוספות לנסיעה או לשהייה )להלן 

נוספות(, ימומנו הוצאות האבטחה הנוספות על ידי ראש הממשלה 
לשעבר ורשאי הוא לבקש כי ההוצאות האמורות יופחתו מתשלומים 

 לטה זו.שלהם הוא זכאי לפי הח
 

תשלום 
 2מיוחד

 )התשס"ו(

ועדת הכספים של הכנסת רשאית לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת  ה.23
הדין, לראש הממשלה לשעבר, גם בתום תקופת הזכאות, אם ראתה כי 
בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה מן הצדק לעשות כן; אישור 

-וריתכאמור יינתן לאחר שהוועדה קיבלה המלצה מאת ועדה ציב
 .3מקצועית שמינתה לענין זה

 
שלילת 

תשלומים 
מראש 

הממשלה 
לשעבר 

שהורשע 
(, 2)התשס"ז )
 ((3התשס"ט )

ראש הממשלה לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו  )א( 4 ו.23
או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ 

לו המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו 
ה או לפי 23, 1ב23ב, 23, 23, 21התשלומים וההטבות לפי סעיפים 

רב תחילתה של החלטת גמלאות ב כנוסחם ע23-ו 23סעיפים 
לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, 

נין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם , לפי הע2006-התשס"ו
שהוחלט בו שאין עם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או 

העבירה קלון, יהיה ראש הממשלה לשעבר זכאי לתשלומים 
ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט 

לרבות קביעה  -לגבי התקופה שמאותו יום; לענין זה, "הורשע" 
של בית המשפט שראש הממשלה לשעבר ביצע את העבירה בלא 

 הרשעה.
 

לומים וההטבות מראש הממשלה לשעבר לפי מקום שנשללו התש )ב(  
סעיף קטן )א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף 

 קטן, גם משאיריו, לפי העניין.
 
 
 
 
 
 
 
 

 5]בטל[ .24 )התשס"א(
 

                       
 1.1.2007. מיום 22.3.2006סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  1

 . 22.3.2006ולפני יום  18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 
 1.1.2007. מיום 22.3.2006יחול על מי שהיה לראש הממשלה לשעבר אחרי יום  סעיף זה הוסף בתיקון התשס"ו והוא 2

 .22.3.2006ולפני יום  18.6.1996יחול הסעיף גם על ראש הממשלה לשעבר שחדל לכהן אחרי יום 
 מקצועית שבה חברים יורם גבאי )יו"ר(, אבי ישראלי )מנכ"ל משרד הבריאות(-מונתה ועדה ציבורית 24.4.2006ביום  3

מקצועית שבה חברים יורם גבאי )יו"ר(, רוני גמזו )מנכ"ל משרד -מונתה ועדה ציבורית 24.1.2011ופרופ' יעקב נאמן; ביום 
 הבריאות(, ועו"ד אריה שטאובר.

. 22.8.2007( פורסם ביום 2תיקון התשס"ז ) -ו יחול על ראש הממשלה לשעבר שהורשע ביום התחילה ואילך 23סעיף  4
ו יחול גם על ראש הממשלה לשעבר שהורשע לפני תחילתו של הסעיף, 23( כי סעיף 2בע תיקון התשס"ז )]הערה: במקור ק

( אך נקבע כי לא ישולם תשלום שנשלל לפי ההחלטה 3מיום התחילה ואילך; הוראה זו שונתה בתיקון התשס"ט )
 המקורית[.

, בדבר שרותי מזכירות לשר לשעבר, 24וראות סעיף (. ה25.1.2001נכנס לתוקפו ביום א' בשבט התשס"א ) 24ביטול סעיף  5
 בנוסחן ערב הביטול, כדלקמן, יחולו על מי שנתמנה לשר לפני המועד האמור:

מהמשכורת הקובעת, זכאי לשירותי מזכירות לכתיבת  70%")א( שר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשעור של 
 וציבורי. זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי

( שר לשעבר אשר לפני היותו לשר היה חבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית ומשכורתו וגמלאותיו כשל שר 1)א
לפחות מהמשכורת הקובעת, יהיה  70%לשעבר, והוא זכאי בשל כך לקצבה שביחד עם הקצבה לפי החלטה זו מגיעה כדי 

תיו, ובלבד שחלק יחסי כל שתי קצבאו-קיצבתו לפי החלטה זו אל סךזכאי לחלק יחסי מהגמלה לפי סעיף זה כיחס סכום 
 משלים מהגמלה האמורה מובטח לו בצירוף לקצבתו האחרת.
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גמלאות חברי 
הכנסת 

 )התשמ"ח(

כל הוראה בדבר מתן שירותים, האמורה בהחלטה בדבר גמלאות  א.24
ם או בהודעה לפיה, תחול גם על שר לשעבר לחברי הכנסת ולשאיריה

ועל שאיריו, אם יש בה כדי להיטיב איתם, כמו שהיא חלה על חבר 
הכנסת לשעבר אשר בכל תקופת כהונתו של אותו שר היה חבר הכנסת 

 בלבד ועל שאיריו.
 

הוצאות 
לדיור 

)התשמ"ה, 
 התשנ"ו(

חדלו לשר לשעבר הזכאי לקצבה ושהתגורר בדירת שרד ערב  )א( .25
לפי  1שקלים חדשים 14,762לכהן ישולם סכום שאינו עולה על 

חשבון שהגיש, לכיסוי הוצאות הכרוכות בדיורו בשעה שחדל 
 לכהן.

 
 לא ישולם תשלום על פי סעיף קטן )א( אלא פעם אחת בלבד. )ב( 

 
תהיה זכאית, בכפוף  13אלמנת שר הזכאית לקצבה לפי סעיף  )ג(  

 , לתשלום כאמור בסעיף קטן )א(.לאמור בסעיף קטן )ב(
 

טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על  )ד(  
 הכנסה.

 
שר לשעבר הזכאי לקצבה, שהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר  )ה(  

הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים יהיה זכאי להחזר הוצאות 
-חדחודשים מהיום שבו חדל לכהן או לתשלום  3כאמור במשך 

 פעמי כאמור בסעיף קטן )א(, לפי בחירתו.
 

שלילת 
תשלומים 

והטבות משר 
לשעבר 

שהורשע 
(, 2)התשס"ז )
 ((3התשס"ט )

שר לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו או  )א( 2 א.25
לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי 

לו התשלומים  לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו
עת בית , מיום קבי25-א ו24, 21, 20וההטבות לפי סעיפים 

המשפט; ואולם, אם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או 
שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה השר לשעבר זכאי 
לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין 

 -לענין זה, "הורשע" נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום; 
לרבות קביעה של בית המשפט שהשר לשעבר ביצע את העבירה 

 בלא הרשעה.
 

מקום שנשללו התשלומים וההטבות משר לשעבר לפי סעיף קטן  )ב(  
)א(, יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן, גם 

 משאיריו, לפי העניין.
 

הצמדה 
)התשנ"ו, 

(, 2התשס"א )
 התשס"ו(

ים למדד המחירים יהיו צמוד 25-ו 21הסכומים האמורים בסעיפים  .26
לצרכן ויתואמו כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת 

 לעובדי המדינה.
 

הוראות 
 מעבר

( היוון 1977בינואר  1שר לשעבר שלפני יום י"א בטבת התשל"ז ) )א( .27
 אלה: חלק מקצבתו לתקופה של עשר שנים, יחולו עליו הוראות

 

                                                                         

יו, )ב( שר לשעבר, הזכאי לשירותי מזכירות לפי סעיף קטן )א( ישכור שירותי מזכירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי הוצאות
 שקלים חדשים לשנה. 26,570לפי קבלות שהגיש, בסכום שלא יעלה על 

 )ג( טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה."
ה היא (. נוסחת ההצמד2006( )מדד אפריל 1.6.2006יצוין כי הסכום הנקוב בסעיף קטן )ב( מעודכן ליום ה' בסיון התשס"ו )

 בוטלה בתיקון התשס"ו. 24לסעיף  26, וההפניה בסעיף 26האמורה בסעיף 
 (.2006( )מדד אפריל 1.6.2006-( )תוספת היוקר עודכנה לאחרונה ב1.6.2008סכום זה מעודכן ליום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1
. ]הערה: במקור 22.8.2007( פורסם ביום 2תיקון התשס"ז ) -א יחול על שר לשעבר שהורשע ביום התחילה ואילך 25סעיף  2

שר לשעבר שהורשע לפני תחילתו של הסעיף, מיום התחילה ואילך; א יחול גם על 25( כי סעיף 2קבע תיקון התשס"ז )
 (, אך נקבע כי לא ישולם תשלום שנשלל לפי ההחלטה המקורית[.3הוראה זו שונתה בתיקון התשס"ט )
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יראו כאילו היה ההיוון לתקופה של שמונה שנים בלבד או  (1)   
 , לפי המאוחר;65עד ליום שהגיע השר לשעבר לגיל 

 
מתום שש שנים ממועד ההיוון, או מיום שהגיע השר  (2)   

, לפי המאוחר, לא יעלה הסכום שבו תופחת 65לשעבר לגיל 
דש הקצבה עקב ההיוון על הסכום שבו הופחתה בחו

 האחרון לפני כן.
 

על אף האמור בסעיף קטן )א( לא תעלה תקופת ההיוון, שסעיף  )ב(  
 זה חל עליו, על עשר שנים.

 
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(,  .28 ביטול

 בטלה. - 19691-התש"ל
   

 
 
 
 

 שלמה לורינץ ז' בתמוז התשמ"א
 ועדת הכספים של הכנסת יושב ראש (1981ביולי  9)

                       
 .27ק"ת התש"ל, עמ'  1
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החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים וסגני שרים ושאיריהם( 
 יסוד: הכנסת( -ג לחוק42)הפסקת חברות בכנסת לפי הוראות סעיף 
 20151-)הוראת שעה(, התשע"ו

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור: ,1969

 
הוראות 

לעניין 
הפסקת 
חברות 

בכנסת לפי 
הוראות סעיף 

-ג לחוק42
יסוד: 

הכנסת, של 
שר או סגן 
 -שר לשעבר 

 הוראת שעה
 

ג 42סגן שר לשעבר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף  )א( .1
אי סוד: הכנסת, יחולו עליו הוראות החלטת גמלאות לנושי-לחוק

 1969-משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל
ת לחברי הכנסת(, כפי שהן חלות על סגן שר החלטת גמלאו -)להלן 

 לשעבר שכיהן כחבר הכנסת.
 

שר לשעבר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף  )ב( 
כסגן  סוד: הכנסת, יחולו עליו, בתקופת כהונתו כשר אוי-ג לחוק42

להחלטת גמלאות לחברי הכנסת  15שר כאמור, הוראות סעיף 
 כאילו המשיך לכהן כחבר הכנסת.

 (.2015באוקטובר  12תחילתה של החלטה זו ביום כ"ט בתשרי התשע"ו ) .2 תחילה
 
 

 משה גפני ל' בתשרי התשע"ו
 יושב ראש ועדת הכספים (2015באוקטובר  13)

                       
 .158ק"ת התשע"ו, עמ'  1
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 שירותים רפואיים
 

 ת לנושאי משרה ברשויות השלטון החלטת גמלאו
 19861-)שרים ושאיריהם()תיקון(, התשמ"ו

 
 

-לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1בתוקף הסמכות לפי סעיף 
 , מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:19692

 
 ביטול 
  22סעיף 

הם(, בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאירי .1
 בטל. - 22, סעיף 19813-התשמ"א

 
שמירת 
זכויות 

 )התשמ"ח(

אין בהחלטה זו כדי להפסיק את הנתינה של שירות רפואי או  )א( .2
האמור ביום תחילתה  22אישפוז שהיו ניתנים לפלוני מכוח סעיף 

 יום התחילה(. -של החלטה זו )להלן 
 

ום התחילה וחדל לכהן שנים לפני י 30מי שכיהן כשר במשך  )ב(  )התשמ"ח(
אחרי יום התחילה, יישמרו זכויותיו לפי סעיף קטן )א( כאילו 

 פרש לפני יום התחילה.
 

)א( להחלטת שכר חברי הכנסת )תשלום בעד 3הוראות סעיף  )ג(  )התשמ"ח(
, יחולו על שר לשעבר 19874-שירותים רפואיים( )ביטול(, התשמ"ז

ת לשעבר שבכל תקופת ועל שאיריו כפי שהן חלות על חבר הכנס
 כהונתו של אותו שר היה מכהן כחבר הכנסת בלבד ועל שאיריו.

 
 (.1986באפריל  1תחילתה של החלטה זו ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו ) .3 תחילה

 
 
 
 
 

 אברהם י' שפירא כ"ז בכסלו התשמ"ו
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת (1985בדצמבר  10)

 

                       
 .852; התשמ"ח, עמ' 415ק"ת התשמ"ו, עמ'  1
 .98ס"ח התשכ"ט, עמ'  2
 .1273; התשמ"ה, עמ' 1435התשמ"א, עמ' ק"ת  3
 .992, 370ק"ת התשמ"ז, עמ'  4
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 ירותי מזכירות לשרים לשעברנוהל הגשת בקשה להחזר ש
 

בעניין החזר הוצאות  24החליטה ועדת הכספים של הכנסת לבטל את סעיף  17.1.2001ביום 
האמור נשאר תקף לגבי  24עבור שירותי מזכירות לשרים לשעבר ואולם ההסדר שנקבע בסעיף 

 אוכלוסית השרים שהיו זכאים להטבה זו ערב הביטול.
 

ים להחזר עבור שירותי מזכירות מובא נוסחו המלא של סעיף לנוחיות השרים לשעבר הזכא
 כדלקמן: 24
 

 70%שר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשעור של  (. )א24"
מהמשכורת הקובעת, זכאי לשירותי מזכירות לכתיבת 

 זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי.
 

היה חבר ההנהלה של ( שר לשעבר אשר לפני היותו לשר 1א)
וגמלאותיו כשל שר  ההסתדרות הציונית העולמית ומשכורתו

לשעבר, והוא זכאי בשל כך  לקצבה שביחד עם הקצבה לפי 
לפחות מהמשכורת הקובעת, יהיה  70%החלטה זו מגיעה כדי 

זכאי לחלק יחסי מהגמלה לפי סעיף זה כיחס סכום קיצבתו 
ובלבד שחלק יחסי  לפי החלטה זו אל סך כל שתי קצבאותיו,

 משלים מהגימלה האמורה מובטח לו בצירוף לקצבתו האחרת.
 

שר לשעבר, הזכאי לשירותי מזכירות לפי סעיף קטן )א(  )ב( 
ישכור שירותי מזכירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי הוצאותיו, 

 ש"ח 26,570לפיו קבלות שהגיש, בסכום שלא יעלה על 
 (.1.6.2006 לשנה )הסכום נכון ליום

 
טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על  (ג)

 " הכנסה.
 
 

למען הסדר הטוב יודגש, כי לא יתאפשר החזר עבור שירותי מזכירות שאינם עולים בקנה 
 די ועדת הכספים של הכנסת.י-אחד עם ההגדרה הנ"ל שנקבעה על

 
 ש"ח 26,570נו הסכום העומד לזכותו של השר לשעבר הזכאי להחזר הוצאות מזכירות הי

(. ניתן לקבל את ההחזר אך ורק תמורת קבלות המעידות 1.6.2006)בחישוב שנתי, נכון ליום 
על תשלום ששילם השר לשעבר לנותן השירות. הקבלות תכלולנה את שמו המלא של נותן 

קבלה צריכה להיות מקורית ואין לשלוח תצלום או הזהות שלו )ה-השירות, מענו ומס. תעודת
הזכאי, יש לשלוח החתום בידי השר  טופס בקשהה ממנה(.  את הקבלה, בצירוף פקסמילי

 )טופסי הבקשה ניתן לקבל במזכירות הממשלה(. למזכירות הממשלה
 

ינו ניתן אדצמבר( והוא -הסכום העומד לזכותו של השר לשעבר מוקצב לשנת כספים )ינואר
בשנת הכספים הנוכחית על לא ניתן להגיש חשבונות  כן-כן. כמומ-לגרירה לשנה שלאחר

 הוצאות שנעשו בשנות כספים בעבר.
 

אם  -בכל חודש  דהיינו החזר -עשר -ניתן כמובן לפצל את ההחזרים לשיעורים )למשל לשניים
בלבד שתישמר המסגרת בסיס חדשי( ו-ר עלידי השר לשעב-מדובר בנותן שירות המועסק על

 שהוזכרה לעיל.
 

ת אינו יוצר כל יחסי עובד ומעביד בין המדינה לבין נותן כן ראוי להבהיר כי החזר ההוצאו
 השירות שכן בהחזר הוצאות בלבד עסקינן.

 
השר לשעבר הזכאי להחזר שרותי מזכירות כאמור לעיל, יודיע בכתב למזכירות הממשלה 

 לאיזה בנק ובאיזה חשבון יופקד ההחזר.
 

* * * 


