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 2017–(, התשע"ז6הצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס' 

 

נדונה בכנסת  בקריאה הראשונה ביום ט"ז בתמוז התשע"ז  זוהצעת חוק 

 (, והועברה לוועדת הכספים.2017ביולי  10)

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017ביולי  19)כ"ה בתמוז התשע"ז השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

אורלי לוי אבקסיס, מרב מיכאלי, משה גפני, : חברי הכנסת יוזמים

שרן השכל, זהבה גלאון, איתן ברושי, יצחק וקנין, מיקי רוזנטל, עודד 

בצלאל סמוטריץ', דוד ביטן, מיקי לוי, מנואל טרכטנברג, רועי פורר, 

 פולקמן, רחל עזריה, אחמד טיבי, מכלוף מיקי זוהר
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2017–(, התשע"ז6חוק גיל פרישה )תיקון מס' 

(, במקום 3)6החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן  20041–בחוק גיל פרישה, התשס"ד .1 6תיקון סעיף 

 ".1956 מרס" יבוא "1955"אוגוסט 

  –לחוק העיקרי  9בסעיף  .2 9תיקון סעיף 

(" יבוא 2017באפריל  30בסעיף קטן )ב(, במקום "ד' באייר התשע"ז ) (1)  

 (";2017 נובמברב 15התשע"ח ) כ"ו בחשוון"

ל' (" יבוא "2017ביולי  31בסעיף קטן )ג(, במקום "ח' באב התשע"ז ) (2)  

 (";2018בפברואר  15התשע"ח ) בשבט

בחוק הביטוח הלאומי  1המילים "ואת חלק א' בלוח א'בסעיף קטן )ד(,  (3)  

 יימחקו; –," 1995–]נוסח משולב[, התשנ"ה

בסעיף קטן )ה(, במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת  (4)  

 ,הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן )ב( ולא החליטה"

ובסופו יבוא "לא הביא השר את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת ולא 

 .."62גיל הפרישה לאישה יהיה  –ועדת הכספים של הכנסת אחרת החליטה 

 בתוספת לחוק העיקרי, בחלק ב', במקום הקטע החל במילים: .3 תיקון התוספת

 "62 1955עד יולי  1947"מאי   

  ועד המילים:

 "64 ואילך 1958"דצמבר 

  יבוא:

 62 1956פברואר עד  1947"מאי 

 חודשים 4ו־ 62 1956 אוקטוברעד  1956 מרס

 חודשים 8ו־ 62 1957 יוניעד  1956 נובמבר

 63 1958 פברוארעד  1957 יולי

 חודשים 4ו־ 63 1958 אוקטוברעד  1958 מרס

                                                                    
 .302; התשע"ז, עמ' 46"ח התשס"ד, עמ' ס 1
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 חודשים 8ו־ 63 1959 יוניעד  1958 נובמבר

 "64 ואילך 1959 יולי
 

 תיקון חוק

 הביטוח הלאומי

 – 19952–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .4

 , במקום ההגדרה "גיל הפרישה" יבוא: 1בסעיף  (1)  

 –""גיל הפרישה"    

הגיל הקבוע לו בהתאם לחודש לידתו בחלק א'  –לגבי גבר  (1)    

 ;1בלוח א'

בהתאם לחודש לידתה לפי הגיל הקבוע לה  –לגבי אישה  (2)    

הגיל  –ואילך  1956, ואם היא נולדה בשנת 1חלק א' בלוח א'

 ;";2004–הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד

(, במקום "לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' 1)406בסעיף  (2)  

 " יבוא "לגביה";1בלוח א'

במקום הקטע החל , בחלק א', תחת הכותרת "לאישה", 1בלוח א' (3)  

 במילים:

 "62 1955עד יולי  1947"מאי   

  המילים:ועד 

 "64 ואילך 1958"דצמבר 

  :יבוא

 ".62 1955עד דצמבר  1947"מאי 
 

 

***************************************************************************************  

                                                                    
 .1003; התשע"ז, עמ' 210התשנ"ה, עמ' "ח ס 2
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"ז6הצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס' ל
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 תמר זנדברג, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, הכנסת זהבה גלאון חברי

 

*************************************************************************************** 


