
  

  

  19971יולי -הסכם למתן פיצוי מיוחד בחודשים פברואר
 

 
 1997במרס  13שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  

  בין

, סגן החשב הכללי, ועל ידי ץממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי דוד גרשונובי
  הממשלה) -יצחק קליין, סגן החשב הכללי, שבמשרד האוצר (להלן 

  מצד אחד

  

  לבין

  המוסד) - ביטוח לאומי, המיוצג על ידי שלמה כהן ודן מרינוב, סגני המנהל הכללי (להלןהמוסד ל

  מצד שני

  

 -  (להלן 1995- התשנ"ההואיל והשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], 
בו  1997שקלים חדשים והיה נמוך מזה שבחודש ינואר  5,023-להגיע  1997החוק), בחודש פברואר 

  שקלים חדשים; 5,044שכר הממוצע היה ה

  

והואיל והירידה האמורה בשכר הממוצע אמורה לגרום להקטנת סכומי הגמלאות המשולמות על ידי 
  הגמלאות); -המוסד לזכאים על פי כל דין, המתעדכנות לפי השכר הממוצע האמור (להלן 

  

  ;והואיל וברצון הצדדים למנוע את ההקטנה האמורה של סכומי הגמלאות

  

להסכם  2והואיל ובשל האמור לעיל החליטו הצדדים על מתן פיצוי מיוחד לזכאים, כמפורט בסעיף 
לחוק ולאחר התייעצות במועצת המוסד ובועדת העבודה והרווחה של  9זה, וזאת מכוח סעיף 

  הכנסת;

  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

  ו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנ  . 1

  

ישלם המוסד גמלאות לזכאים, כאילו השכר הממוצע  1997בעד החודשים פברואר עד יולי   . 2
  .1997בחודשים אלה היה זהה לזה שהיה בתוקף לגבי הגמלאות ששולמו בעד חודש ינואר 

  

3 .  

) אוצר המדינה יחזיר למוסד את סכום ההפרש שבין סכום הגמלאות שהיה על המוסד (א
, לבין סכום 1997לשלם לזכאים לפי כל דין, לפי הוראות החוק בעד החודשים פברואר עד יולי 

  ההפרש). - לעיל (להלן  2הגמלאות שהמוסד ישלם לפי סעיף 

                                                 
 .17.4.1997, י' בניסן התשנ"ז, 4512תוקן: י"פ   . 1



  

  

וצאות מינהליות, לא יחוייב אוצר (ב) מכיוון שלביצוע הסכם זה לא נדרש המוסד לתוספת ה
  המדינה בתוספת כאמור.

  

4 .  

למוסד לאחר שהמוסד הוציא את הסכום בפועל,  3(א) הועבר סכום ההפרש האמור בסעיף 
ובנק הדואר חייב את המוסד בריבית או בהפרשי הצמדה או בשניהם כתוצאה מהתשלום 

  ב המוסד על ידי בנק הדואר;לזכאים, ישפה אוצר המדינה את המוסד בסכומים שבהם חויי

היה והמוסד יממן את סכום ההפרש ממקורותיו, יחזיר האוצר למוסד את סכום ההפרש 
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בעד התקופה שמיום התשלום לזכאים ועד ליום קבלת 
הכספים מאוצר המדינה, בהתאם לתנאים שבהסכם ההשקעות שבין המוסד לבין אוצר 

  , לפי הענין.1997ה בתוקף בכל אחד מהחודשים פברואר עד יולי המדינה, כפי שיהי

  (ב) לענין השיפוי לפי סעיף קטן (א), יצרף המוסד להודעתו חשבון מפורט.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

 
  דוד גרשונוביץ  יצחק קליין  דן מרינוב  שלמה כהן

  סגן החשב הכללי  סגן החשב הכללי  סמנכ"ל כספים ובקרה  סמנכ"ל מחקר ותכנון
  משרד האוצר  משרד האוצר  המוסד לביטוח לאומי  המוסד לביטוח לאומי

  


