תיקון לחוק שירות המדינה )גמלאות()נוסח משולב( התש"ל – 1970
כללי:
ביום  14ביולי  2009התקבל בכנסת חוק התייעלות כלכלית .פרק ח' לחוק כולל תיקוני
חקיקה לחוק שירות המדינה )גמלאות()נוסח משולב( ,התש"ל. 1970-
טרם כניסת העדכון האמור נקבע החוק הגמלאות כי המשכורת הקובעת ,המהווה את הבסיס
לחישוב קצבתו של עובד פורש ,תיקבע בהתאם לדרגתו ערב הפרישה והחל ממועד זה
תעודכן בהתאם לשינויים במשכורת הקובעת של עובד פעיל באותה דרגה.

עיקרו של התיקון הוא שינוי שיטת העדכון ,כך שהמשכורת הקובעת תעודכן אחת לשנה
בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן .בנוסף נקבעו בתיקון החקיקה מספר תוספות
לקצבה כפי שיפורט בהמשך.

יובהר כי באופן קביעת המשכורת הקובעת לפיה מחושבת קצבתו הראשונה של הפורש אין
שינוי והיא תתבצע לפי הוראות סעיף  8לחוק הגמלאות.

התיקון לחוק עוסק בשלושה תוספות למשכורת הקובעת לה זכאי גמלאי שפרש מהשירות :
 .1תוספת שחיקה .
 .2תוספת מדד .
 .3תוספת בשל הסכמי שכר .

תוספת שחיקה :
הזכאים לתוספת שחיקה הם גמלאים שפרשו מהשירות לפני יום  1בינואר  2008ומדורגים
ברשימת הדירוגים המופיעה בנספח א' לחוק )ראה פירוט בהמשך(
תוספת השחיקה הינה הכפלת של אחוז השחיקה כמפורט בטבלה להלן בקצבת הבסיס.
התוספת השחיקה היא חודשית.
שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

מועד פרישה

עד יום  31בדצמבר 2000
מיום  1בינואר  2001עד 31
בדצמבר 2001
מיום  1בינואר  2002עד 31
בדצמבר 2002
מיום  1בינואר  2003עד 31
בדצמבר 2003
מיום  1בינואר  2004עד 31
בדצמבר 2004
מיום  1בינואר  2005עד 31
בדצמבר 2005
מיום  1בינואר  2006עד 31
בדצמבר 2006
מיום  1בינואר  2007עד 31
בדצמבר 2007

בעד קצבת
חודש
יולי  2008עד
קצבת חודש
מרץ 2009
5

בעד קצבת
חודש
אפריל  2009עד
קצבת חודש
מרץ 2010
9

בעד קצבת
חודש
אפריל
2010
ואילך
12

5

9

11

5

9

10

5

9

9

5

8

8

5

7

7

5

6

6

5

5

5

לדוגמא
עובד שפרש ביום  1.6.2004ומקבל קצבה חודשית בסך . ₪ 4,000
זכאי לתוספת שחיקה בגין חודשים  7/08ועד 4,000*5%=200 ← 3/09
זכאי לתוספת שחיקה בגין חודשים  4/09ועד 4,000*8%=320 ← 3/10
זכאי לתוספת שחיקה בגין  4/10ואילך ← 4,000*8%=320
הערה :עובדים בדירוג הוראה יש לקחת תוספת שחיקה בשיעור של . 5%

תוספת מדד :
 .1תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד בשנת 2008
גמלאים שפרשו מהשירות לפני 1.1.09
זכאים לתוספת בשל הצמדה למדד החל מקצבת ינואר . 2009
קצבת ינואר  2009כולל תוספת השחיקה תמודד למדד שנת . (3.8%) 2008
בעת חישוב הצמדה יש להבחין בין גמלאים שפרשו לפני  1.1.08לבין גמלאים
שפרשו מיום  1.1.08ועד . 31.12.08
גמלאים שפרשו לפני  – 1.1.08בעת חישוב שיעור הצמדה להפחית משיעור עליית
המדד לשנת  2008את האחוז המפורט בטבלה להלן בהתאם לתאריך פרישת
העובד.
מועד הפרישה

עד יום  31בדצמבר 2000
מיום  1בינואר  2001עד 31
בדצמבר 2001
מיום  1בינואר  2002עד 31
בדצמבר 2002
מיום  1בינואר  2003עד 31
בדצמבר 2003
מיום  1בינואר  2004עד 31
בדצמבר 2004
מיום  1בינואר  2005עד 31
בדצמבר 2005
מיום  1בינואר  2006עד 31
בדצמבר 2006
מיום  1בינואר  2007עד 31
בדצמבר 2007

שיעור הניכוי
מהמדד
לשנת 2008
בנקודות
האחוז
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25

הערה :במידה והעדכון השנתי מסתכם למדד שלילי – לא תבוצע הצמדה ,אולם בעדכון הבא
העדכון יהיה לפי מלוא השינויים במדד מאז העדכון האחרון

לדוגמא:
עובד שפרש ביום  1.6.2004ומקבל קצבה חודשית בסך . ₪ 4,000
תוספת שחיקה בגין ינואר – . ₪ 200
חישוב תוספת בשל הצמדה(4,000+200)*(3.8%-0.4%)=142.8 :
סה"כ קצבה לתשלום בגין חודש ינואר 4,000+200+142.8=4,342.8 : 2009
גמלאים שפרשו מיום  1.1.08ועד  – 31.12.08בעת חישוב הצמדה יש לקחת באופן
יחסי את שיעור עליית המדד מיום הפרישה ועד תום שנת . 2008
דוגמא נוספת:
עובד שפרש ביום  1.1.2008ומקבל קצבה חודשית בסך . ₪ 4,000
חישוב תוספת בשל הצמדה4,000*3.8%=152 :
סה"כ קצבה לתשלום בגין חודש ינואר 4,000+152=4,152 : 2009
←במידה והעובד היה פורש ב 30/9/08-שיעור עליית המדד הוא בין  30.9.08ועד
31.12.08
הערה :עובדים בדירוג הוראה יש לקחת שיעור עליית מדד של . 3.55%

 .2תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד החל מיום 1.1.10
המשכורת הקובעת של הגמלאים תעודכן אחת לשנה בעד קצבת ינואר.
גמלאים שפרשו לפני  – 1.1.09בעת חישוב ההצמדה יש לקחת שיעור עליית מדד
של שנת  2009ולהכפיל בקצבה לחודש ינואר . 2010
גמלאים שפרשו מיום  – 1.1.09בעת חישוב ההצמדה יש לקחת את שיעור עליית
המדד באופן יחסי בהתאם ליום הפרישה ועד תום השנה ולהכפיל בקצבת ינואר
) 2010תלוי בתאריך הפרישה(.

הערה :במידה והעדכון השנתי מסתכם למדד שלילי – לא תבוצע הצמדה ,אולם בעדכון הבא
העדכון יהיה לפי מלוא השינויים במדד מאז העדכון האחרון

תוספת בשל הסכמי שכר :
חל לגבי מי שפרש עד .30.11.09
התוספת תשולם החל מקצבת דצמבר  2009ואילך.
התוספת הינה בשיעור של  5%מקצבת הבסיס כולל תוספת שחיקה ותוספת מדד.
הערה :עובדים בדירוג הוראה התוספת בשיעור של . 1.95%
לדוגמא:
עובד שפרש ביום  1.6.2004ומקבל קצבה חודשית בסך ₪ 4,000
תוספת שחיקה בגין חודש 4,000*8%=320 – 12/09
תוספת בשל הצמדה  2008בגין (4,000+320)*3.4%=146.88 – 12/09
תוספת בשל הסכמי שכר בגין (4,000+320+146.88)*5%=223.33 – 12/09
סה"כ לתשלום ב4,000+320+146.88+223.33=4,690.21 12/09-

תוספת בשל הסכם שכר -גמלאים בדירוג רופאים
גמלאי שפרש לפני  31.12.10ושייך לדירוג רופאים תשולם לו תוספת בשל הסכם שכר
כתוצאה מהכפלת האחוזים המפורטים בטבלה להלן לקצבת הבסיס.

שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים

מועד פרישה

עד יום  31בדצמבר 2009
מיום  1בינואר  2010עד 31
במאי 2010
מיום  1ביוני  2010עד 31
בדצמבר 2010

בעד קצבת
חודש
ינואר  2010עד
קצבת חודש מאי
2010
3.964

בעד קצבת
חודש
יוני  2010עד
קצבת חודש
דצמבר 2010
7.927

11.891

0

3.813

7.625

0

0

3.672

בעד קצבת
חודש ינואר
2011
ואילך

בברכה,
שי פורת ,רו"ח

נספח א'

