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תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

פרק	א':	הגדרות
בחוק זה –  .1

"גמלאי ותיק" – גמלאי חברת החשמל או גמלאי של מעביד אחר, לפי העניין, 
שהוא אחד מאלה:

עובד בפנסיה תקציבית של חברת החשמל או של מעביד אחר, לפי   )1(  
העניין, שיצא לקצבה לפני המועד הקובע;

שאיר של עובד בפנסיה תקציבית של חברת החשמל או של מעביד   )2(  
אחר, לפי העניין, ובלבד שמתקיים לגבי העובד אחד מאלה: 

)א( הוא יצא לקצבה לפני המועד הקובע, כאמור בפסקה )1(;   

)ב( הוא נפטר לפני המועד הקובע ולפני שיצא לקצבה;   

"גמלאי חברת החשמל" או "גמלאי של מעביד אחר" – עובד בפנסיה תקציבית 
של חברת החשמל או של מעביד אחר, לפי העניין, שיצא לקצבה, ולאחר 
פטירת העובד, בין אם נפטר לפני שיצא לקצבה ובין אם לאחר מכן – שאירו 
של העובד הזכאי לתשלום קצבה לפי הסכם פנסיה תקציבית, בשל פטירתו 

של העובד;

החוק פורסם בס"ח 2342, התשע"ב, 5.3.2012, עמ' 186 )ה"ח הממשלה 642, התשע"ב, עמ'   1
267(. תוכן העניינים וההערות הוספו על ידי עורכי הקובץ.

הגדרות

)בהערה( 1 מראי מקום 

פרק א': הגדרות

1 הגדרות   .1

פרק ב': גמלאי חברת החשמל

2 עדכון המשכורת הקובעת   .2

3 תוספות לקצבה   .3

פרק ג': גמלאי של מעביד אחר

החלת המנגנון לעדכון המשכורת     .4
4 הקובעת 

5 החלת תשלום התוספות לקצבה   .5

5 עדיפות   .6

5 ביצוע   .7

הוראת מעבר )לגבי גמלאי חברת     .8
5 החשמל( 

הפניות:

פסיקה לענין יצוג גמלאים על ידי ארגון  א. 
עובדים, ראה בפרק 10.1.2, תחת הכותרת 

"תחולת הסכם קיבוצי על גימלאים ועובדים 
לשעבר"; ובפרק 11.01, תחת הכותרת "ייצוג 
גמלאים והפניה לענין שינוי זכויותיהם כלפי 

מעביד לשעבר";

ראה להשוואה את שינויי שיטת העדכון  ב. 
על פי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח 

משולב[, התש"ל - 1970, בפרק 11.10.3 
לקובץ, להלן.
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