
התשס"ד2003 פרישה, גיל חוק הצעת

פרשנות א': פרק

זה ובכלל מעבודה, פרישה גיל לענין אחידים כללים לקבוע זה רווק של מטרתו .1

הן האמורים הכללים החלת תוך והכל ולאישה, לגבר זהה גיל וקביעת מדורג באופן העלאתו
למי הניתנת להטבה זכאות לענין והן האמור לגיל שהגיע למי הניתנת להטבה זכאות לענין

גיל. לאותו הגיעו עד האמור, לגיל הגיע שטרם

מטרה

 זה בחוק .2
בפסקה במפורט בחלקם, או במלואם לאדם, המשתלמים קצבה או תגמול  "גמלה"

גילו: מחמת מעבודתו פרישתו בשל שלהלן, מהפסקאות
מאלה: אחד של מקופתו או המדינה מאוצר (1)

בחוק 21 בסעיף כהגדרתם בריאות, תאגיד או נתמך גוף מתוקצב, גוף (א)
יסודות התקציב, התשמ"ה1 1985;

שהממשלה התש''ט21949, חובה, לימוד בחוק כהגדרתו חינוך מוסר (ב)
בעקיפין; או במישרין בתקציבו, משתתפת

וששר בעקיפין, או במישרין בתקציבו, משתתפת שהממשלה אחר גוף (ג)

זה, חוק לענין ברשומות בהודעה קבעו האוצר

הגדרות

הסברדברי

מבוא
העליה גם כמו החיים, בתוחלת המתמשך הגידול
כלל לבין הישראלית בחברה המבוגרים מספר שבין ביחס
והן ישראל, למדינת ייחודיות תופעות אינן האוכלוסיה,
אלו תופעות המפותחות. המדינות במרבית מתקיימות
לבצע ארה''ב, דוגמת רבות, מפותחות מדינות הביאו
כדי בהן, הנהוגים הפרישה גיל בהסדרי שינויים
הביטחון מערכות ואת העבודה שוק את להתאים
לאותם ממלכתיות) שאינן ואלו (הממלכתיות הסוציאלי

שינויים.

בחודש ספטמבר 1997 מינו שר העבודה והרווחה
הפרישה גיל לבחינת ציבורית ועדה האוצר ושר
מעבודה, בראשות כב' השופטת (בדימוס) שושנה
הפרישה, גיל סוגיית את לבחון הוטל הועדה על נתניהו.
סוגיית את וכן והכלכליים, החברתיים היבטיה על

ולגברים. לנשים הפרישה גיל האחרת
את הציבורית הועדה הגישה 2000 יולי בחורש
אלה: המלצות וביניהן האמורות, בסוגיות המלצותיה

ניתן אליו שבהגיעו הגיל הוא חובה, פרישת גיל .1

מ65 יועלה גילו, בשל מעבודתו לפרוש עובר לחייב
של בקצב מדורג, באופן תבוצע האמורה ההעלאה ל67.
פני על תתפרש שהיא כך שנים, שלוש מדי אחת שנה

שנים. שש

עובד זכאי אליו שבהגיעו הגיל הוא הפרישה, גיל .2

לפי לכך זכאי הוא אם ולקבל, גילו בשל מעבודתו לפרוש

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
2 ס"ח התש"ט, עמ' 287.

ולגברים, לנשים יושווה פרישה, גמלת הסכם, או דין
בקצב מדורג, באופן תבוצע זו העלאה גם .67 על ויעמוד
שש פני על תתפרש שהיא כך שנים, שלוש מדי שנה של
פני ועל (65 על עומד פרישתם (שגיל לגברים שנים
על עומד פרישתן (שגיל לנשים שנים ואחת עשרים

.(60

שבו ביותר המוקדם הגיל הוא מוקדמת, פרישה גיל .3

בשל הגמלה הפחתת (תוך פרישה גמלת לקבל אדם יוכל
.60 יהיה כזו), שנקבעה ככל ההקדמה,

בחוק י"א פרק לפי זקנה לגמלת המותנה הזכאות גיל .4

הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה1995, יהיה 67
לגברים), ו65 לנשים 60 (במקום ולגברים לנשים 69 עד
לנשים 70 יהיה גמלה לאותה המוחלט הזכאות וגיל

לגברים). ו70 לנשים 65 (במקום ולגברים
המלצותיה לעיגון מקום יש בי סברה הועדה
מקיף המומלץ ההסדר של. היותו לנוכח ראשית, בחקיקה
מדינת תושבי כלל בין שוויון להבטיח וכדי וראשוני,

ישראל.
המלצות את הממשלה אימצה ג200 מרס בחודש
הזמן חלוף לנוכח הנדרשות בהתאמות הועדה,

ההמלצות... מתן מאז הכלכלי במצב והשינויים
לפיכך, הצעת חוק גיל פרישה, התשס"ד2003,
מעגנת את החלטות הממשלה בענין, וכוללת הסדר מקיף
החקיקה תיקוני ואת בישראל הפרישה גיל בנושא

הסדר. מאותו המתחייבים



הזכאים בין הדדית ערבות של מנגנון על מבוססות שהתחייבויותיו גוף ידי על (2)
לגמלה;

העובד, של גילו מחמת ומעביד עובד יחסי סיום עקב מעביד של התחייבות לפי (3)

המעביד; ידי על משתלמים אינם אם גם
"הסכם"  לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז3 1957, צו
כמשמעותה גמל קופת של ותקנון קיבוצי, הסדר האמור, בחוק כמשמעותו הרחבה

הכנסה4. מס בפקודת 47 בסעיף

פרישה גיל ב': פרק

הפרישה בהתקייםגיל ולקבל, גילו מחמת מעבודתו לפרוש אדם זכאי אליו שבהגיעו הגיל .3
67 גיל הוא כאמור, מעבודתו פרישתו בשל גמלה הסכם, או דין פי על לכך הקבועים התנאים

הפרישה). גיל  זה (בחוק ולאישה לגבר
פרישת גיל

חובה
לגבר 67 גיל הוא גילו, מחמת מעבודתו לפרוש עובר לחייב ניתן אליו שבהגיעו הגיל .4

חובה). פרישת גיל  זה (בחוק ולאישה

הסברדברי

כינתה (אותו הפרישה גיל כי לקבוע מוצע סעיפים
התקני"), הזכאות "גיל הציבורית הועדה ו28 25 ,3
לפרוש עובד זכאי אליו שבהגיעו הגיל הוא ולתוספת
זכאי הוא אם ולקבל, גילו בשל מעבודתו
לגברים יושווה פרישה, גמלת הסכם, או דין לפי לכך

.67 על ויעמוד ולנשים
באופן תבוצע האמורה ההעלאה כי מוצע עוד
מדורג, בקצב של ארבעה חודשים מדי שנה, כך שגיל
ולנשים 1942 אפריל לחודש עד שנולדו לגברים הפרישה
שנולדו עד לחודש אפריל 1957 ייקבע לפי הקבוע
לידתם. לחודש בהתאם המוצע, לחוק בתוספת לגביהם
וגיל 60 לנשים הפרישה גיל יהיה התהליך בראשית

כיום. כמקובל ,65 לגברים הפרישה
נקבעו כאמור, המדורגת ההעלאה את לבצע כדי
אחת שכל הלידה, לחודש בהתאם גיל, קבוצות בתוספת
שמונה בת תקופה במהלך שנולדו מי את כוללת מהן
הפרישה גיל לדוגמה, כך, בתוספת. כמפורט חודשים,

הבא: באופן יועלה גבר לגבי
שיום ,1938 דצמבר לחודש עד שנולד גבר לגבי
גיל יהיה ,2003 בדצמבר 31 יום עד חל ה65 הולדתו
הפרישה 65, שכן הוא יגיע לאותו גיל לפני תחילתו של

המוצע; החוק
ו4 65 לגבר הפרישה גיל יהיה 2004 שנת במהלך
חודשים, ולכן גיל זה יחול לגבי גבר שנולד במהלך
התקופה שמיום 1 בינואר עד יום 31 אוגוסט 1939, שכן

;2004 שנת במהלך גיל לאותו יגיע הוא

3 ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשס"א, עמ' 38.
4 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ' 120.

ו8 65 לגבר הפרישה גיל יהיה 2005 שנת במהלך
במהלך שנולד גבר לגבי יחול זה גיל ולכן חודשים,
באפריל 30 יום עד 1939 בספטמבר 1 שמיום התקופה

.2005 שנת במהלך גיל לאותו יגיע הוא שכן ,1940

גיל יהיה ואילך שממנה ,2009 שנת עד  הלאה וכן
.67 לגבר הפרישה

גיל  להלן יכונה לעיל שתואר כפי הפרישה גיל
המוצע. הפרישה

אישה לגבי כי לקבוע מוצע האמור, למנגנון כחריג
בהסכם לגביה, ונקבע 1957 אפריל לחודש עד שנולדה
מגיל הגבוה פרישה גיל ,2003 שנת סוף עד שנכרת
המדורגת ההעלאה מנגנון לפי לגביה הקבוע הפרישה
לגביה שנקבע הגיל הפרישה גיל יהיה לעיל, המתואר
שנקבע המוצע הפרישה מגיל יותר לא אך הסכם, באותו
המתואר המדורגת ההעלאה מנגנון לפי גילה בן לגבר
רק כאמור שבהסכם הפרישה גיל יחול זאת עם לעיל:
בשל מעבודתה לפרוש אישה אותה של זכאותה לענין
גמלת לכך, הקבועים התנאים בהתקיים ולקבל, גילה,

. המפנה חיקוק כל לענין זה ובכלל אחר, ענין לכל פרישה.
גיל יהיה המוצע, כרווק כמשמעותו הפרישה לגיל
דהיינו המוצע, הפרישה גיל אישה אותה לגבי הפרישה
סעיפים לפי לידתה, לחודש בהתאם לגביה, שנקבע הגיל

המוצעים. ו25 3

סעיפים 4 ו26 מוצע לקבוע כי גיל פרישת החובה, הוא
עובד לחייב ניתן אליו שבהגיעו הגיל
67 על יעמוד גילו, בשל מעבודתו לפרוש

ולנשים. לגברים



פי על לכך הקבועים התנאים בהתקיים גמלה, לקבל אדם זכאי אליו שבהגיעו הגיל .5
60 גיל הוא הפרישה, לגיל הגיעו בטרם אף גילו מחמת מעבודתו פרישתו בשל הסכם, או דין
בדין שנקבעו ההוראות זה לענין ויחולו המוקדמת), הפרישה גיל  זה (בחוק ולאישה לגבר

שנקבעו. ככל כאמור, המוקדמת הפרישה בשל הגמלה הפחתת לגבי בהסכם או

כלליות הוראות ג': פרק

הפרישה גיל
המוקדמת

הסבם. בבל האמור אף על יחולו זה חוק הוראות (א) .6

.  בהסכם ניתן (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)

מחמת מעבודתו לפרוש עובד לחייב ניתן אליו שבהגיעו הגיל בי לקבוע (ו)
חובה; פרישת מגיל גבוה יהיה גילו

פרישתו בשל גמלה לקבל עובד זכאי אליו שבהגיעו הגיל כי לקבוע (2)

הפרישה מגיל נמוך יהיה הפרישה, לגיל הגיעו בטרם אף גילו מחמת מעבודתו
האוצר שר במלואה, מכך, הנובעת בעלות יישא שהמעביר ובלבד המוקדמת,
או כולה זו, בפסקה כאמור בעלות לשאת המעביד שאינו לגוף לאשר רשאי

ברשומות. תפורסם כאמור אישור על הודעה המעביר; במקום חלקה,
אחר. בחוק אחרת נקבע כן אם אלא יחולו זה חוק הוראות (ג)

עדיפות

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק של ביצועו על ממונה האוצר שר .7
לביצועו.

פרק ד': תיקונים עקיפים

ביצוע

8. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י5 1950, בסעיף
יבוא: מעבודה" הפרישה "גיל ההגדרה במקום 33א(ד),

התשס''ד פרישה, גיל בחוק כמשמעותו הפרישה גיל  מעבודה הפרישה ""גיל
".2003

חוק תיקון
משפחות חיילים
במערכה שנספו

ושיקום) (תגמולים

הסבר דברי

באופן תבוצע האמורה ההעלאה כי מוצע עור
שגיל כך שנה, מדי חודשים ארבעה של בקצב מדורג,
לפי ייקבע 1942 אפריל לחודש עד שנולדו למי הפרישה
לחודש בהתאם המוצע, לחוק בתוספת לגביו הקבוע
65 החובה פרישת גיל יהיה התהליך בראשית לידתו.
לבצע מוצע זה לענין גם כיום. כמקובל ולגברים, לנשים
לעיל. כמפורט גיל, קבוצות לפי המדורגת ההעלאה את

סעיפים 5 ו27 מוצע לקבוע כי גיל הפרישה המוקדמת,
לפרוש עובד זכאי אליו שבהגיעו הגיל הוא
מגיל נמוך שגילו אף גילו, בשל מעבודתו
הסכם, או דין לפי לכך זכאי הוא אם ולקבל, הפרישה,
בקרנות כמו לעתים, כרוך שהדבר (תוך פרישה גמלת
ולנשים לגברים יושווה הגמלה), בהפחתת הפנסיה,
לגבי המוקדמת הפרישה גיל הוא זה גיל .60 על ויעמוד
לגבי המוקדמת הפרישה גיל בעוד כיום, כבר גברים
אפוא מוצע .55 גיל הוא הותיקות הפנסיה בקרנות נשים
באותו מדורג, באופן לנשים האמור הגיל את להעלות
לעיל. שתוארו העלאה מנגנון אותו ובאמצעות קצב

5 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120.

המוצע הפרישה גיל הסדר כי להבטיח כדי 6 סעיף
יהיה הסדר כולל ושווה לגבי כלל תושבי
בכל האמור אף על יחול הוא כי לקבוע מוצע ישראל,
או הרחבה צו קיבוצי, הסדר או בהסכם זה ובכלל הסכם,

גמל. קופת של תקנון

גיל הסדר נקבע אס כי להבהיר מוצע ואת עם
בחוקים זה ובכלל ראשית, בחקיקה ספציפי פרישה
שנקבעו ההוראות יחולו אזי המוצע, ד' בפרק המתוקנים

ספציפי. חקיקתי הסדר באותו
חובה פרישת גיל בהסכם לקבוע לאפשר מוצע עוד
יהיה עובד כי בהסכם לקבוע וכן כאן, המוצע מזה גבוה
מגיל הנמוך בגיל אף גילו בשל מעבודתו לפרוש רשאי
ששר מי או שהמעביד, ובלבד המוקדמת, הפרישה
יישאו זה, לענין המעביר את להחליף לו התיר האוצר

האמורה. הפרישה מהקדמת הנובעת העלות במלוא

סעיף 8 סעיף 33א בחוק משפחות חיילים שנספו
התש"י1950, ושיקום), (תגמולים במערכה
המשך לענין הוראות לקבוע הביטחון שר את מסמיך
גם מעבידם אצל נספה של הורה או אלמנה של עבודתם

הפרישה. לגיל שהגיעו אחרי



חוק תיקון
(תגמולים הנכים

ושיקום)

 7א בסעיף משולב]6, [נוסח התשי"ט1959 ושיקום), (תגמולים הנכים בחוק . .9
הפרישה, "לגיל יבוא באשה" ,60 לגיל או בגבר, ,65 "לגיל במקום (א), קטן בסעיף (ו)

הפרישה)"; גיל  זה (בסעיף התשס"ר2003 פרישה, גיל בחוק כמשמעותו
"לגיל יבוא באשה" 60 לגיל או בגבר 65 "לגיל במקום (ב), קטן בסעיף (2) . ,

הפרישה".

פקודת תיקון
הכנסה מס

 הכנסה מס בפקודת .10
יבוא: תעשייתי" "בנין ההגדרה אחרי ,1 בסעיף (ו)

""גיל הפרישה"  גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד
;";2003

 9 בסעיף (2)

(א) בפסקה (16א)(א), במקום "לגיל 65 בגבר ו60 שנים באשה" יבוא "לגיל
הפרישה";

(ב) בפסקה (16ב)(א), במקום "לגיל 65 בגבר ו60 באשה" יבוא "לגיל
הפרישה":

(ג) בפסקה (18א) 
הזכאות'; "בגיל יבוא פרישה" "בגיל במקום השוליים, בכותרת (ו)

 (א) משנה בפסקת (2)

הזכאות"; "לגיל יבוא פרישה" "לגיל במקום מקום, בכל (א)
תימחק;  פרישה" "גיל ההגדרה (ב)

יבוא: (א) משנה פסקת אחרי (3)

"(א1) לענין פסקה זו יהיה גיל הזכאות ליחיד  גיל הזכאות הקבוע
להלן: כמפורט לידתו, לחודש בהתאם לגביו,

הלידה (בשנים)חודש הזכאות גיל
עד דצמבר 1944

1945 אפריל עד ינואר

1945 דצמבר עד מאי

60

חודשים ו8 60

61

הסבר דברי

מעבודה" הפרישה "גיל ההגדרה את לתקן מוצע
גיל יהיה גיל אותו כי ולקבוע זה, לענין שנקבעה

המוצע. הפרישה

ושיקום), (תגמולים הנכים בחוק 7א סעיף 9 סעיף
קובע משולב] [נוסח התשי"ט1959
מוצע הפרישה. לגיל שהגיעו נכים לענין שונות הוראות
הפרישה גיל יהיה הפרישה גיל כי סעיף באותו לקבוע

המוצע.

(2) למסקה 10 סעיף
פסקאות (16א), (16ב) ו(18א) שבסעיף 9
בתנאים ממס, פטור קובעות הכנסה מס בפקודת

6 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשס"א, עמ' 54.

מקרן מעביד תשלומי משיכת לענין בהן, המפורטים
וריבית לעצמאים השתלמות מקרן משיכה השתלמות,
הפרישה לגיל שהגיע למי גמל, קופת שהשיאה ורווחים
באישה, 60 שהוא פסקאות, מאותן אחת בכל הקבוע
ובגבר  65 לענין פסקאות (16א) ו(16ב), ו60 לענין

א). 18) פסקה
ו(16ב) (16א) פסקאות לענין הפרישה גיל כי מוצע
יועלה (18א) פסקה ולענין המוצע, הפרישה גיל יהיה
מנגנון אותו לפי ל67, מ60 בהדרגה בה הקבוע הגיל
המוצע הפרישה גיל לענין שמוצע מדורגת העלאה
(18א) בפסקה הקיים בהסדר שינוי יחול לא וכי לנשים,

שנים. 59 לו מלאו כבר 2003 שנת שבסוף מי לענין



הלידה (בשנים)חודש הזכאות גיל

1946 אוגוסט עד 61 ו4 חודשיםינואר

1947 אפריל עד 1946 חורשיםספטמבר ו8 61

1947 דצמבר ער 62מאי

1948 אוגוסט עד חודשיםינואר ו4 62

חודשיםספטמבר 1948 עד אפריל 1949 ו8 62

1949 דצמבר עד 63מאי

1950 אוגוסט עד חודשיםינואר ו4 63

1951 אפריל עד 1950 חודשיםספטמבר ו8 63

1951 דצמבר עד 64מאי

1952 אוגוסט עד .ינואר חודשים ו4 64

1953 אפריל עד 1952 חודשיםספטמבר ו8 64

1953 דצמבר עד 65מאי

1954 אוגוסט עד 65 ו4 חודשיםינואר

1955 אפריל עד 1954 חורשיםספטמבר ו8 65

1955 דצמבר עד 66מאי

1956 אוגוסט עד חורשיםינואר ו4 66

1957 אפריל עד 1956 חודשיםספטמבר ו8 66

67";מאי 1957 ואילך

שנה ו60 באשה שנים 55" במקום ברישה, פרישה", "גיל בהגדרה 9א(א), בסעיף (3)

בגבר; אולם" יבוא "כהגדרתו בסעיף ו, אולם לענין סעיף זה";
 זכאי" "יחיד בהגדרה 9ד(ג), בסעיף (4)

יבוא שנים'' 60  ובאישה שנים 65  בגבר לו, "שמלאו במקום ,(1) בפסקה (א)
הפרישה", לגיל "שהגיע

60  ובאישה שנים 65  בגבר זוגו, לבן או לו "מלאו במקום ,(2) בפסקה (ב)
שנים" יבוא "הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה":

הסבו ונוי

לפסקה (3).
מס הטבות קובע הכנסה מס בפקודת 9א סעיף
הפרישה, לגיל שהגיע למי המשתלמת לקצבה
הפרישה גיל כאמור. בקצבה הקשורים ולתשלומים
מוצע בגבר. 60 וגיל באישה 55 כגיל סעיף באותו מוגדר

המוצע. הפרישה גיל על להעמידו

ו(6) (4) לפסקאות
סעיפים 9ד(ג) ו125ה(ב) בפקודת מס הכנסה
הקבוע לגיל שהגיע יחיד לגבי שונים הסדרים קובעים
הגיל מוטבת. וריבית שכירות מדמי הכנסה בעניני בהם,
באישה. ו60 בגבר 65 הוא האמורים בסעיפים הקבוע
הפרישה גיל יהיה האמור הגיל כי לקבוע מוצע

המוצע.



(5) בסעיף 125ד(ג)
(א) בפסקה (1), במקום "מלאו לו או לבן זוגו 65 שנים" יבוא "הגיעו הוא או בן
(בסעיף התשס"ד2003 פרישה, גיל בחוק כמשמעותו חובה, פרישת לגיל זוגו

חובה)"; פרישת גיל  זה קטן
זוגו ובן הוא "הגיעו יבוא שנים" 65 זוגו ולבן לו "מלאו במקום ,(2) בפסקה (ב)

חובה", פרישת לגיל
 125ה(ב) בסעיף (6)

יבוא שנים" 60  ובאישה שנים, 65  בגבר לו, "שמלאו במקום ,(1) בפסקה (א)
הפרישה"; לגיל "שהגיע

60  ובאישה שנים, 65  בגבר זוגו, לבן או לו "מלאו במקום ,(2) בפסקה (ב)
הפרישה". לגיל הגיעו זוגו בן או "הוא יבוא שנים"

חוק תיקון
פיטורים פיצויי

המסתיימת הרישה במקום 1ו(ה), בסעיף התשכ"ג1963', פיטורים, פיצויי בחוק .11
בחוק במשמעותו הפרישה, לגיל שהגיע לאחר עובד "התפטר יבוא ל65" "שהגיע במילים

התשס"ד2003". פרישה, גיל

חוק תיקון
על הפיקוח

מעונות

12. בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה81965, בסעיף 1, במקום ההגדרה "זקן יבוא:
""זקן  מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד2003;".

חוק תיקון
עבודה שירות
חירום בשעת

במקום ברישה, 3(א), בסעיף התשכ"ז1967', חירום, בשעת עבודה שירות בחוק .13
הסיפה החל במילים "הוא באחד הגילים האלה" יבוא "מלאו לו 16 שנים וטרם הגיע לגיל

התשס"ד2003." פרישה, גיל בחוק כמשמעותו הפרישה

חוק תיקון
המדינה שירות

(גמלאות)

14. בחוק שירות המרינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל10 1970 
בגיל "כשהוא יבוא יותר" או 40 בגיל "כשהוא במקום ,(4) בפסקה ,15 בסעיף (1)

הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר,", במקום "או
לגיל 55 לאחר" יבוא "או לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחורש לידתו, בחלק ב' בתוספת
השניה (בפסקה זו  הגיל הקובע) לאחר ובמקום "או לגיל 55, לפי הענין" יבוא "או

הענין"; לפי הקובע, לגיל

הסבר דברי

(5) לפסקה
לגבי הסדר קובע הכנסה מס בפקודת 125ד(ג) סעיף
מריבית. ניכוי בענין ,65 לגיל הגיעו זוגו בן או שהוא יחיד
חובה, פרישת גיל יהיה האמור הגיל כי לקבוע מוצע

זו. חוק בהצעת כמשמעותו

פיטורים, פיצויי בחוק 11(ה) סעיף 11 סעיף
שהתפטרה עובדת כי קובע התשכג1963,
לגיל הגיעו אחרי שהתפטר ועובד 60 לגיל הגיעה אחרי
כי לקבוע מוצע שפוטרו. כמי חוק אותו לענין יראו 65
שהגיע עובד של התפטרות יראו ואילך שממנו הגיל

המוצע. הפרישה גיל יהיה כפיטורים, גיל לאותו

7 ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התש"ס, עמ' 246.

8 ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנג, עמ' 129.
9 ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשנ"ח, עמ' 44. 

10 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ג, עמ' 83.

סעיף 12 בחוק הפיקוח על מעונות, התשכה1965,
מוגדר "זקן" כאישה שהגיעה לגיל 60 או
גבר שהגיע לגיל 65. מוצע לקבוע כי "זקן" לענין החוק

המוצע. הפרישה לגיל שהגיע מי יהיה האמור

חירום, בשעת עבודה שירות בחוק ג סעיף 13 סעיף
התשכ"ז1967, מחייב בשירות עבודה את
מוצע בגבר.  65 או באישה,  60 לגיל הגיע שטרם מי
לגיל הגיע שטרם מי על יחול האמור החיוב כי לקבוע

המוצע. הפרישה

[נוסח (גמלאות) המדינה שירות חוק 14 סעיף
חוק  (להלן התשל1970 משולב],
שונות זכאויות קובע המדינה) בשירות הגמלאות
אם האמור, בחוק הקבוע לגיל שהגיע מי לגבי לגמלאות,
התקיימו בו התנאים הקבועים באותו חוק לענין אותה

זכאות.



לגביו, הקבוע "לגיל יבוא וחמש" חמישים "לגיל במקום ,(1) בפסקה ,17 בסעיף (2)

בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה":
 18 בסעיף (3)

העובד הגיע "שבו יבוא "65 לגיל העובד הגיע "שבו במקום (א), קטן בסעיף (א)
לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד2003 (בסעיף זה 
חובה"; פרישת לגיל "מעבר יבוא "65 לגיל "מעבר ובמקום חובה)" פרישת גיל

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "לגיל 65" יבוא "לגיל פרישת חובה";
חובה"; פרישת "לגיל יבוא "65 "לגיל במקום (ד), קטן בסעיף (ג)

הקבוע לגיל "הגיע יבוא לפחות" שנה חמישים בן "היה במקום 20(ר), בסעיף (4)

השניה"; בתוספת ג' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו,
 35 בסעיף (5)

 (א) בסעיף קטן (א)(2)
 (1), בפסקת משנה במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקבוע לגביו,
הגיל  זה (בסעיף השניה בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם

הקובע)":

"לגיל יבוא "55 "לגיל במקום מקום, בכל (ב), משנה בפסקת (2)
הקובע";

הקובע"; "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום (ו), קטן בסעיף (ב)

 46(ג) בסעיף (6)

גיל בחוק כמשמעותו חובה, פרישת "לגיל יבוא "65 "לגיל במקום ברישה, (א)
חובה)"; פרישת גיל  זה קטן (בסעיף התשס"ד2003 פרישה,

פרישת "לגיל יבוא "65 "לגיל במקום מקום, בכל ול(2); (1) בפסקאות (ב)
חובה";

, הקבוע לגיל הגיע שהוא "או יבוא שנים" 55 "או במקום ,(1) בפסקה ,57 בסעיף (7)

השניה"; בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו,

יבוא: "גננת" ההגדרה לפני ,64 בסעיף (8)

ד' בחלק לידתה, לחודש בהתאם לגביה, הקבוע הגיל  לגננת" הפרישה ""גיל
השניה;"; בתוספת

לגננת"; הפרישה "לגיל יבוא "57 "לגיל במקום ,65 בסעיף (9)

 66 בסעיף (10)

לגננת"; הפרישה "גיל יבוא "57 "גיל במקום (א), קטן בסעיף (א)

הסבר דברי

לגילאים מתייחס המדינה בשירות הגמלאות חוק
שונים  ובהם גילאי 40, 50, 55,'60,57 ו65  והוא אינו

לגבר. אישה בין מבחין
בחוק הקבועים הגילאים את להעלות מוצע
בו, הקבוע 60 גיל למעט המדינה, בשירות הגמלאות
מוצע החובה. פרישת גיל להעלאת בדומה בשנתיים,
של היותו לנובח בחוק, הקבוע 60 גיל אח להעלות שלא

אף זו, חוק הצעת לפי גם המוקדמת, הפרישה גיל זה גיל
של הפחתה קובע אינו המדינה בשירות הגמלאות שחוק
הגמלה שתשולם למי שפרש בגיל 60 (בשונה מתקנוני

הפנסיה). קרנות
בשירות הגמלאות בחוק הגילים העלאות כי מוצע
חודשים ארבעה של בקצב מדורג, באופן ייעשו המדינה
מדי שנה, בהתאם למנגנון ההעלאה שהוסבר לעיל לענין

התוספת. ולענין ו25 3 סעיפים



"הגיע יבוא שנים" 65 בפועל ההוראה לעובד "מלאו במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
התשס''ד פרישה, גיל בחוק כמשמעותו חובה, פרישת לגיל ההוראה עובד

;"2005

לגננת"; הפרישה "גיל יבוא "57 "גיל במקום ,67 בסעיף (11) .

לגננת"; הפרישה "לגיל יבוא "57 "לגיל במקום 67א, בסעיף (12)

לגננת"; הפרישה "גיל יבוא "57 "גיל במקום ,68 בסעיף (13)

לידתה, לחורש בהתאם לגביה, הקבוע "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום ,69 בסעיף (14)

לגננת"; הפרישה "לגיל יבוא "57 "לגיל ובמקום השניה" בתוספת ב' בחלק

יבוא: 70 סעיף ה',לפני בפרק (15)

"הגדרות זה בפרק 69א.

לחודש בהתאם לגביו, הקבוע הגיל  לשוטר" מוקדמת פרישה "גיל
השניה; בתוספת ג' בחלק לידתו,

לידתו, לחורש בהתאם לגביו, הקבוע הגיל  לשוטר" הפרישה "גיל
השניה."; בתוספת ב' בחלק

פרישה "לגיל יבוא חמישים" "לגיל במקום בו, המובאת (4) בפסקה 72א, בסעיף (16)

לשוטר"; מוקדמת
לשוטר"; הפרישה "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום ,73 בסעיף (17)

"בגיל יבוא יותר" או 40 "בגיל במקום בו, המובאת (2) בפסקה 76(א), בסעיף (18)

יותר"; או השניה, בתוספת א' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו, הקבוע
 בו המובא 22 בסעיף ,77 בסעיף (19)

יבוא: (5) עד (ו) פסקאות במקום (ג), קטן בסעיף (א)

150/0 פרישה גיל על הפרישה בשעת גילו עלה (1)"

לא אך יותר או בשנה לשוטר, מוקדמת
משנתיים ביותר

(2) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה    30%
לא אך יותר או בשנתיים לשוטר, מוקדמת

שנים משלוש ביותר
(3) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה  50%

לא אך יותר או שנים בשלוש לשוטר, מוקדמת
שנים מארבע ביותר

(4) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה  75%
לא אך יותר או שנים בארבע לשוטר, מוקדמת

שנים מחמש ביותר

(5) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה  100%";
יותר או שנים בחמש לשוטר מוקדמת

"הגיע יבוא שנה" חמישים לו מלאו "כבר במקום ברישה, (ד), קטן בסעיף (ב)
לשוטר"; מוקדמת פרישה לגיל



(ג) בסעיף קטן (ה)(2) 
פרישה לגיל "הגיע יבוא שנה" 50 לו 'מלאו במקום (א), משנה בפסקת (ו)

לשוטר"; מוקדמת

לגיל "הגיע יבוא שנים" 50 לו "מלאו במקום (ב), משנה בפסקת (2)

לשוטר"; מוקדמת פרישה

לשוטר"; הפרישה "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום 78ב, בסעיף (20)

וחמש" רומישים "לגיל במקום מקום, בכל בו, המובא (ד) קטן בסעיף 78ג, בסעיף (21)

לשוטר"; הפרישה "לגיל יבוא
 80 בסעיף (22)

לשוטר"; הפרישה "לגיל יבוא '55 "לגיל במקום (א), קטן בסעיף (א)

לגביו, הקבוע לגיל הגיע ""טרם יבוא שנה"" 55"" במקום (ג), קטן בסעיף (ב)
יבוא שנה"" 50"" ובמקום השניה"" בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם

לשוטר""; מוקדמת פרישה לגיל הגיע ""טרם

בהתאם לגביו, הקבוע לגיל 'הגיע יבוא שנה" 55 לו "מלאו במקום ,95 בסעיף (23)

השניה"; בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש
חובה, פרישת לגיל "הגיע יבוא שנה 65 לו "מלאו במקום 05ו(א), בסעיף (24)

התשס"דג200"; פרישה, גיל בחוק במשמעותו
(25) בסעיף 107א(ג), בפסקה (2)(ב), בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";

יבוא: ואחריה ראשונהי, "תוספת יבוא הכותרת במקום בתוספת, (26)

שניה "תוספת
69א, ,69 66(ב), ,64 ,(1)57 46(ג), ,55 20(ר), ,18 ,(1)17 ,(4)15 (סעיפים

(00105 ,95 ,80 76(א),

הלידה (בשנים)חודש גיל

א' חלק

76(א)) ,(4)15 (סעיפים
1963 דצמבר עד

1964 אוגוסט עד ינואר

1965 אפריל עד 1964 ספטמבר
1965 דצמבר עד מאי

1966 אוגוסט עד ינואר

1967 אפריל ער 1966 ספטמבר

מאי 1967 ואילך

40

חודשים ו4 40

חודשים ו8 40

41

חורשים ו4 41

חודשים 81 41

42



חלק ב'
(95 ,80 69א, ,69 ,(1)57 ,35 17(ו), ,(4)15 (סעיפים

הלירה (בשנים)חודש גיל

1948 דצמבר ער

ינואר עד אוגוסט 1949

1950 אפריל עד 1949 ספטמבר
1950 דצמבר ער מאי

1951 אוגוסט עד ינואר

1952 אפריל עד 1951 ספטמבר

ואילך 1952 מאי

55

חודשים ו4 55

חודשים ו8 55

56

חודשים ו4 56

חודשים ו8 56

57

ג' חלק

69א) 20(ד), (סעיפים
1953 דצמבר ער

1954 אוגוסט עד ינואר

1955 אפריל עד 1954 ספטמבר
1955 דצמבר עד מאי

1956 אוגוסט ער ינואר

1957 אפריל עד 1956 ספטמבר
ואילך 1957 מאי

50

חודשים ו4 50

חודשים ו8 50

51

חודשים ו4 51

חודשים ו8 51

52

ד' חלק
(64 (סעיף

1946 דצמבר עד

1947 אוגוסט עד ינואר

1948 אפריל עד 1947 ספטמבר
1948 דצמבר עד מאי

1949 אוגוסט עד ינואר

1950 אפריל עד 1949 ספטמבר
ואילך 1950 מאי

57

חודשים ו4 57

חודשים ו8 57

58

חודשים ו4 58

חודשים ו8 58

."59



15. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א11 1980 
יבוא: זוג" "בני ההגדרה אחרי ו, בסעיף (ו)

'' "גיל הפרישה"  כהגדרתו בחוק הביטוח;";

(2) בסעיף 2(א), במקום פסקה (4) יבוא:
הפרישה;"; לגיל הגיע הוא (4)"

שהגיע "למי יבוא "באשה" המילה עד הרישה במקום ,(1) בפסקה 5(א), בסעיף (3)

הפרישה"; לגיל

ששים  ובאשה שנים, וחמש ששים  בגבר לו, ''שמלאו במקום 7(ג), בסעיף '(4)
הפרישה". לגיל "שהגיע יבוא שנים"

חוק תיקון
הכנסה הבטחת

16. בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א12 1981 
יבוא: בסופו 78ט(ב), בסעיף (1)

בחוק כמשמעותו הפרישה, .לגיל הגיעו לפני לקבלה שהחל למי הקצבה (9)"
חישוב לפי האחיד, בתקנון שייקבע בשיעור תופחת התשס"ד2003, פרישה, גיל

אקטוארי."; גירעון תיצור לא כאמור הפרישה הקדמת כי שיבטיח אקטוארי

 78יד בסעיף (2)

(א) בסעיף קטן (א)(1), במקום "מנהל מיוחד, בהעברת כספים" יבוא "מנהל
כספים"; בהעברת לעמיתיהן, זה ובכלל מיוחד,

חוק תיקון
על הפיקוח
ביטוח עסקי

הסבר דברי

סעיף 15 בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א1980,
גמלת לקבלת העילות אחת כי נקבע
לגיל הגמלה תובע של הגיעו היא הכנסה הבטחת
וכן לאישה), ו60 לגבר כ65 בחוק (הקבוע הפרישה
האמור, לגיל שהגיעו למי מוגדלים גמלה שיעורי נקבעו
יחול לא חוק באותו 7 סעיף לפי הקובע הסכום כי ונקבע

. האמור. לגיל שהגיע מי לגבי גם

יהיה אלה לענינים הפרישה גיל כי לקבוע מוצע
המוצע. הפרישה גיל

(1) לפסקה 16 סעיף
כלכלת להבראת התכנית חוק במסגרת
והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל
התשס"ג2003, ו2004), 2003 הכספים לשנות הכלכלית
חוקק פרק ז'1 בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
1981, שענינו קרנות פנסיה ותיקות  מינוי מנהל מיוחד,
כי נקבע האמור בפרק ממשלתי. וסיוע הבראה תכניות
תקנון שבהסדר הפנסיה לקרנות יכין הביטוח על המפקח

שלהן. התקנונים את שיחליף אחיד,
הפרישה גיל יועלה אם בי פרק באותו נקבע עוד
בקרנות זקנה לפנסיית הזכאות גיל יועלה דין, לפי
מבוצעת הותיקות הפנסיה בקרנות בהתאמה. שבהסדר
פרישתו את להקדים שהחליט מי של בפנסיה הקטנה

11 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ג, עמי 468.
.477 עמי התשס"ג, ;208 עמי התשמ"א, ס"ח 12

אותו שכן הפנסיה, מקרן וקנה קצבת קבלת תחילת ואת
חודשיות קצבאות של יותר גדול מספר לקבל צפוי אדם
ז'1 בפרק לקבוע מוצע לפיכך, הפרישה. הקדמת עקב
האמור כי בתקנון האחיד ייקבעו הוראות לענין הפחתת
לגיל ביחס לפנסיה הפרישה הקדמת בשל הזקנה פנסיית
בשיעור תהיה האמורה ההפחתה וכי. המוצע, הפרישה

בקרן. אקטוארי גירעון בשלה ייווצר שלא שיבטיח

(2) לפסקה
התשמ"א ביטוח, עסקי על הפיקוח בחוק ז'1 בפרק
הקצבה לחישוב הבלעדית השיטה כי נקבע ,1981

שיטת על מבוססת תהיה שבהסדר הפנסיה בקרנות
הי שמיום התקופה לגבי השכר, של היחסים ממוצע

ואילך. (2003 באוקטובר (ו התשס"ד בתשרי

הגריל הממשלתי הסיוע ולנוכח אלה, בנסיבות
שיוכלו בדי להן שיועבר שבהסדר, הפנסיה לקרנות
ממוצע שיטת לפי שחושבו הפנסיות את לעמיתים לשלם
לכך האמורות החוק הוראות הביאו השכר, של היחסים
ויו"ר האוצר שר שבין הסיכומים את עור ליישם. שאין
לגמלאים לפנסיה תוספת תשלום בענין ההסתדרות
של היחסים ממוצע שיטת לפי חושבה שלהם שהפנסיה
האמורה התוספת כי נקבע סיכומים באותם השכר.
שחושבה הפנסיה שבין ההפרש מתוך כשיעור תחושב
הפנסיה לבין השכר של היחסים ממוצע שיטת לפי
שהיתה מחושבת להם לפי שיטת שלוש השנים



יבוא: בסופו (ב)

ובכלל מיוחד, מנהל שמונה.להן הותיקות לקרנות הממשלתי הסיוע "(ד)
לא ותיקה בקרן לעמית בלבי: זה סעיף הוראות לפי יינתן לעמיתיהן, זה
בשל לקצבה תוספת כל הותיקה, הקרן ידי על או הממשלה ידי על תשולם,
לבין השכר של היחסים ממוצע שיטת לפי המחושבת הקצבה שבין הפרש

קצבה המחושבת לפי כל שיטה אחרת.":
78יו(ר)". סעיף הוראות "למעט יבוא זה" פרק "הוראות אחרי 78טז(א), בסעיף (3)

חוק תיקון
הקבע שירות
הגנה בצבא

(גמלאות) לישראל

התשמ"ה משולב], (גמלאות)[נוסח לישראל הגנה בצבא הקבע שירות בחוק .17
 13 1985

"כשהוא יבוא יותר" או ארבעים בגיל "כשהוא במקום ,(4) בפסקה 10(א), בסעיף (1)

יותר"; או בתוספת, א' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו, הקבוע בגיל

לגביו, הקבוע "לגיל יבוא וחמש" חמישים "לגיל במקום ,(2) בפסקה ,12 בסעיף (2)

בתוספת", ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם
(3) בסעיף 13, במקום "לגיל ארבעים" יבוא "לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש

בתוספת"; א' בחלק לידתו,
לגביו, הקבוע לגיל ''הגיע יבוא שנה חמישים לו "מלאו במקום 23א(ג), בסעיף (4)

בתוספת"; ג' בחלק לידתו, לחורש בהתאם
(5) בסעיף 33

 (2) בפסקה (ב), קטן בסעיף (א)
הקבוע "לגיל יבוא וחמש" חמישים "לגיל במקום (א), משנה בפסקת (1)

הגיל  זה (בסעיף בתוספת ב' בחלק לידתו, לחורש בהתאם לגביו,
הקובע)";

הסבר דברי

נשמעו כי יצוין, המדינה. אוצר חשבון על האחרונות,
על בהסתמך ואחרים כאלה תשלומים למתן דרישות
ערכאות לפני הובאו אף וחלקן סיכומים, אותם

שיפוטיות.

כדי להבהיר את הוראות פרק ז'1 האמור, שגם לפי
מוצע סיכומים, אותם את כיום ליישם אין הנוכחי נוסחן
ז'1 בפרק שנקבע הממשלתי הסיוע כי במפורש לציין
לקרנות שיינתן הממשלתי הסיוע את ממצה האמור
עוד תשולם לא ,וכי לעמיתיהן, זה ובכלל הותיקות,
לפי הפועלת ותיקה פנסיה קרן שמשלמת לקצבה תוספת
אותה בין הפרש בשל השכר של היחסים ממוצע שיטת
שיטה כל לפי מחושבת שהיתה הקצבה לבין קצבה

אחרת.

לישראל הגנה בצבא הקבע שירות חוק 17 סעיף
התשמ"ה1985 משולב], [נוסח (גמלאות)
זכאויות קובע הקבע), בשירות הגמלאות חוק  (להלן
באותו הקבוע לגיל שהגיע מי לגבי לגמלאות, שונות
אותה לענין בו הקבועים התנאים התקיימו אם חוק,

זכאות.

13 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ג, עמ' 194.

לגילאים מתייחס הקבע בשירות הגמלאות חוק
מבחין אינו והוא  ו60 ,55,50,40 גילאי ובהם  שונים

לגבר. אישה בין

בחוק הקבועים הגילאים את להעלות מוצע
בו, הקבוע 60 גיל למעט הקבע, בשירות הגמלאות
ולהעלאת החובה פרישת גיל להעלאת בדומה בשנתיים,
הגילאים בחוק הגמלאות בשירות המדינה. מוצע שלא
להעלות את גיל 60 הקבוע בחוק, לנוכח היותו של גיל זה
שחוק אף זו, חוק הצעת לפי גם המוקדמת, הפרישה גיל
הגמלה של הפחתה קובע אינו הקבע בשירות הגמלאות
קרנות מתקנוני (בשונה 60 בגיל שפרש למי שתשולם

הפנסיה).
בשירות הגמלאות בחוק הגילים העלאות כי מוצע
הקבע ייעשו באופן מדורג, בקצב של ארבעה חודשים
לענין לעיל שהוסבר ההעלאה למנגנון בהתאם שנה, מדי 

ההעלאה ולמנגנוני התוספת, ולענין ו25 ג סעיפים
המדינה. בשירות הגמלאות חוק לענין המוצעים



הקובע" "לגיל יבוא וחמש" חמישים ''לגיל במקום (ב), משנה בפסקת (2)

לידתו, לחודש בהתאם לגביו, הקבוע "לגיל יבוא חמישים" "לגיל ובמקום
בתוספת"; ג' בחלק

הקובע"; "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום (ד), קטן בסעיף (ב)

בהתאם לגביו, הקבוע "לגיל יבוא "55 "לגיל במקום ,(1) בפסקה 4ג(ה), בסעיף (6)

בתוספת"; ב' בחלק לידתו, לחודש
יבוא: 70 סעיף אחרי (7)

"תוספת

(סעיפים 10(א)(4), 12(2), 13, 23א(ג), 33, 34 (ה)(1))

הלידה (בשנים)חודש גיל

א' חלק
(סעיפים 10(א)(4), 13)

עד דצמבר 1963

1964 אוגוסט עד ינואר

ספטמבר 1964 עד אפריל 1965

1965 דצמבר ער מאי

1966 אוגוסט עד ינואר

1967 אפריל עד 1966 ספטמבר
ואילך 1967 מאי

40

חודשים ו4 40

חודשים ו8 40 .

41

חודשים ו4 41

חודשים ו8 41

42

ב' חלק

(סעיפים 12(2), 33, 34(ה)(1))

1948 דצמבר ער

1949 אוגוסט עד ינואר

1950 אפריל עד 1949 ספטמבר
1950 דצמבר עד מאי

1951 אוגוסט עד ינואר

1952 אפריל עד 1951 ספטמבר
ואילך 1952 מאי

55

. חודשים ו4 55

חודשים ו8 55

56

חודשים ו4 56

חודשים 56,ו8

57



הלידה (בשנים)חודש גיל

1953 דצמבר עד

1954 אוגוסט עד ינואר

1955 אפריל עד 1954 ספטמבר

1955 דצמבר ער מאי

' 1956 אוגוסט עד ינואר

1957 אפריל עד 1956 ספטמבר
ואילך 1957 מאי

50

חודשים ו4 50

חודשים ו8 50

51

חודשים ו4 51

חורשים ו8 ו5

.'52

גיל חוק ביטול
פרישה שווה

ולעובד r לעוב

18 חו ן גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז987ו14  בטל.

תיקון  חוק
האזרחים הותיקים

19. בחוק האזרחים הותיקים, התשץ15 1989, בסעיף 1, בהגדרה "אזרח ותיק", במקום 
"שמלאו לו" יבוא "שהגיע" ובמקום "בגבר  65 שנים, ובאשה  60 שנים" יבוא "לגיל

התשס"ד2003". פרישה, גיל בחוק כמשמעותו הפרישה
ה. תיקון

לנכים חניה
20. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד16 1993, בסעיף 1ב, במקום "שמלאו לו 65 שנים" יבוא

התשס"ד2003". פרישה, גיל בחוק במשמעותו חובה פרישת לגיל "שהגיע
חוק תיקון

בריאות ביטוח
ממלכתי

21. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד17 1994, בסעיף 8(א1), בפסקה (2)(ג)
(1) בפסקת משנה (2), במקום "שמלאו לו 65 שנים" יבוא "שהגיע לגיל פרישת חובה

פרישה)"; גיל חוק  זה (בסעיף התשס"ד2003 פרישה, גיל בחוק כמשמעותו

הסבר דברי

סעיפים 18 ו 29 חוק גיל פרישה לעובדת ולעובד,
 התשמ'ז1987 (להלן  חוק גיל פרישה
לענין פרטני הסדר קובע ולעובד), לעובדת
יושווה גיל אותו כי קובע שהוא תוך החובה, פרישת גיל
בהסכם לגביהם נקבע האמור שהגיל ולעובד לעובדת

קיבוצי.
כאן, שמוצע כפי בענין, כולל הסדר קביעת עם
ההוראות מתייתרות במשק, העובדים כלל על שיחול
ולעובד, לעובדת שווה פרישה גיל שבחוק המהותיות

לבטלו. מוצע ולכן
שר סמכויות את המוצע בחוק לשמר מוצע זאת עם
הודעות מסירת לענין והתעסוקה המסחר התעשיה
עד שנולדה עובדת לגבי ולהיפך, למעביד מעובדת
מגיל נמוך שלה המוצע הפרישה שגיל ,1957 אפריל
קבע עוד כל כי ולקבוע לגביה, המוצע החובה פרישת

14 ס"ח התשמ"ז. עמ' 48.
15 ס"ח התש"ן, עמ' 26;התשס"א, עמ' 119.

16 ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.
17 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ג, עמ' 474.

לפי שנקבעו ההוראות לחול יוסיפו בענין, הוראות השר
בשינויים ולעובר, לעובדת שווה פרישה גיל חוק

המחויבים.

ולעובד, לעובדת שווה פרישה גיל חוק של נוסחו
ההסבר. לדברי בנספח מובא לבטלו, שמוצע

בחוק ותיק "אזרח ההגדרה את לתקן מוצע 19 סעיף
ולפיה התשץ1989, הותיקים, האזרחים
בגבר, ו65 באישה 60 לגיל שהגיע מי הוא ותיק אזרח
הפרישה לגיל שהגיע מי הוא ותיק אזרח כי בה ולקבוע

המוצע.

סעיף 20 סעיף 1ב בחוק חניה לנכים, התשנד1993,
שנעשה למי בסייגים נכה תו מתן מאפשר
להחליף מוצע שנים. 65 לו שמלאו לאחר לראשונה נכה

את הגיל האמור בגיל פרישת חובה.

סעיפים 21 ו31 פסקאות משנה (2) ו(3) של סעיף
8(א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
חובת בהתאמה, קובעות, התשנ"ד1994,



יבוא שנים" 60  ובאשה שנים, 65  בגבר לו, "שמלאו במקום ,(3) משנה בפסקת (2)

"שהגיע לגלל הפרישה, כמשמעותובחוק גיל פרישה".

22. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה18 1995 
 (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אשתו" יבוא:

א'. בחלק לידתם, לחורש בהתאם ולאשה, לגבר הקבוע הגיל  הפרישה" ""גיל
איו,"; בלוח

(2) בסעיף 150, בהגדרה "מבוטח", במקום הסיפה החל במילים "וטרם מלאו" יבוא
הפרישה"; לגיל הגיע "וטרם

שנים 65 לו מלאו לא "ועוד במקום ,(1) בפסקה "מבוטח", בהגדרה ,158 בסעיף (3)

הפרישה"; לגיל הגיע "וטרם יבוא
לגיל הגיע "וטרם יבוא שנים" 65 לו מלאו לא "ועוד במקום 160(א), בסעיף (4)

הפרישה":

יבוא לו" מלאו "וטרם במילים החל הסיפה במקום "מבוטח", בהגדרה ,195 בסעיף (5)
הפרישה"; לגיל הגיע "וטרם

שנים ו60 בגבר שנים 65" ובמקום "והגיע" יבוא לו" "ומלאו במקום ,205 בסעיף (6)

הפרישה"; "לגיל יבוא באשה"
(7) בסעיף 206(ד), במקום "לגיל 65 שנים בגבר או 60 שנים באשה יבוא "לגיל

הפרישה";
(8) בסעיף 206א(ג), במקום "לגיל 65 שנית בגבר או 60 שנים באשה" יבוא "לגיל

הפרישה";

"לגיל יבוא באשה" שנים ו60 בגבר שנים 65 "לגיל במקום 5ו2, סעיף (9)

הפרשה ":

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

הסבר דברי

65 לו שמלאו חולים קופת לחבר פטורים או הנחות מתן
60 לו שמלאו הכנסה הבטחת גמלת המקבל ולחבר
האמורים, הגילאים את לתקן מוצע בגבר. 65 או באישה
הפרישה וגיל המוצע חובה פרישת גיל יהיו כי ולקבוע
ופטורים הנחות כי לקבוע מוצע עוד בהתאמה. המוצע,
מי על רק לחול יוסיפו האמורות הפסקאות לפי שניתנו

הענין. לפי המוצע, לגיל שהגיע

סעיף 22 לפסקה (2)
[נוסח הלאומי הביטוח כחוק ר פרק
משולב], התשנ"ה1995 (להלן  חוק הביטוח הלאומי)
שטרם מבוטח על חל והוא תאונות, נפגעי בביטוח עוסק
הפרק כי לקבוע מוצע בגבר. 65 או באישה 60 לגיל הגיע

המוצע. הפרישה לגיל הגיע שטרם מבוטח על יחול

18 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ג, עמ' 458.

ו(20) (4) ,(3) לפסקאות
אבטלה, בביטוח עוסק הלאומי הביטוח בחוק ז' פרק
להחיל מוצע .65 לגיל הגיע שטרם מבוטח על חל והוא
הפרישה לגיל הגיע ם שטו מבוטח על הפרק הוראות את
 מ65 נמוך לגביו המוצע הפרישה גיל אם אך המוצע,

.65 לגיל הגיעו עד הפרק הוראות את עליו להחיל

(9) עד (5) לפסקאות
פרק ט' בחוק הביטוח הלאומי עוסק בביטוח נכות,
60 לגיל הגיעו בטרם נכה שנעשה מבוטח על חל והוא
כמה גם קבועות האמור בפרק בגבר. 65 או באישה
האמורים. לגילאים המתייחסות לביצוע עזר הוראות
הפרישה בגיל האמורים הגילאים את להחליף מוצע

המוצע.



(10) בסעיף 225(א) במקום הסיפה החל במילים "מלאו לו" יבוא "הגיע לגיל
הפרישה";

(11) בסעיף 234, בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "מלאו לו" יבוא "הגיע לגיל
הפרישה":

שביום מי "להוציא יבוא "להוציא" במילה החל הסיפה במקום 240(א), בסעיף (12)

לחודש בהתאם לגביו, הקבוע לגיל הגיע כבר ישראל תושב לראשונה נעשה שבו
א'1."; בלוח ב' בחלק לידתו,

 245 בסעיף (13)

 (א) קטן בסעיף (א)

הפרישה"; "גיל יבוא שנים" וחמש "ששים במקום ,(1) בפסקה (ו)
 (2) בפסקה (2)

לגביה, הקבוע "הגיל יבוא שנים" וחמש "ששים במקום ברישה, (א)
שנים" "ששים ובמקום איו", בלוח גי בחלק לידתה, לחודש בהתאם

הפרישה"; "גיל יבוא
יבוא שנים" ששים לה "שמלאו במקום (ג), משנה בפסקת (ב)

הפרישה"; לגיל "שהגיעה
יבוא באשה" וששים בגבר וחמש ששים "לגיל במקום (ב1), קטן בסעיף (ב)

הפרישה"; "לגיל

הסבר דברי

לפסקאות (10) ו(11)
סיעוד, בביטוח עוסק הלאומי הביטוח בחוק י' פרק
65 או באישה 60 לגיל הגיע שכבר מבוטח על חל והוא
הגיע שכבר מבוטח על יחול הפרק כי לקבוע מוצע בגבר.

המוצע. הפרישה לגיל
לפסקאות (12) עד (16) ולסעיף 30(ב)

זקנה בביטוח עוסק הלאומי הביטוח בחוק י"א פרק
ושאירים.

לא הוראותיו כי קובע האמור בפרק 240(א) סעיף
לאחר לראשונה ישראל תושב שנעשה מבוטח על יחולו
האמור לכלל חריגים וקובע שנים, 60 לו מלאו שכבר
לענין מי שנולד עד שנת 1886 ולענין אישה שנולדה עד
לא האמור הפרק הוראות כי לקבוע מוצע .1905 אפריל
לאחר לראשונה ישראל תושב שנעשה מבוטח על יחולו
מ60 האמור הגיל העלאת תוך שנים, 62 לו מלאו שכבר
שנה, מדי חודשים ארבעה של בקצב מדורג, באופן ל62
3 סעיפים לענין לעיל שהוסבר ההעלאה למנגנון בהתאם
תחולה בהוראת להבהיר מוצע עוד התוספת. ולענין ו25
על המוצע, החוק של תחילתו לפני שחלו, ההוראות כי
גם עליה לחול יוסיפו ,1905 אפריל עד שנולדה אישה
בענין ההוראות את ולבטל המוצע, החוק תחילת לאחר

.1886 שנת עד שנולד מי

הזכאות גיל את קובע האמור בפרק 245 סעיף
לגבר גילאים שני נקבעים סעיף באותו זקנה. לקצבת
קמה שבו המותנה, הזכאות גיל  לאישה גילאים ושני
הכנסה גובה על העולות הכנסות לו שאין למי רק זכאות

קשר בלא זכאות קמה שבו המוחלט, הזכאות וגיל קבוע,
60 ביום הוא המותנה הזכאות גיל המבוטח. להכנסת
65 כיום הוא המוחלט הזכאות וגיל בגבר, ו65 באישה
המותנה הזכאות גיל כי לקבוע מוצע בגבר. באישה.ו70
70 יהיה המוחלט הזכאות וגיל המוצע הפרישה גיל יהיה
באופן לאישה האמור הגיל העלאת תוך ובאישה, בגבר
בהתאם שנה, מדי חודשים ארבעה של בקצב מדורג,

לעיל. שנזכר למנגנון
פטור לענין הוראות קובע האמור בפרק 246(ב) סעיף
סעיף באותו (2) פסקה לאישה. הכשרה מתקופת
לאחר ישראל תושבת לראשונה שנעשתה למי מתייחסת
מתייחסת סעיף באותו (ג) ופסקה שנים, 55 לה שמלאו
.60 לגיל הגיעה בטרם נכות קצבת לה ששולמה למי
ולגיל 57 לגיל האמורים הגילאים את להעלות מוצע
גיל של ההעלאה כי מוצע בהתאמה. המוצע, הפרישה
שנה, מדי חודשים ארבעה של בקצב תבוצע 57 לגיל 55

לעיל. שנזכר למנגנון בהתאם
סעיף 247 בפרק האמור מגדיר מיהו תלוי במבוטח,
מוצע שנים. 65 לה מלאו שטרם מבוטח לאשת ומתייחס
של בקצב מדורג, באופן האמור, הגיל את להעלות
שנזכר למנגנון בהתאם שנה, מדי חודשים ארבעה

לעיל.
סעיף 249(א) קובע תוספת דחיית קצבה של 5% מן
הקצבה לכל שנת דחיה, עד תקרת תוספת של 25%.
שנים, מחמש ביותר הקצבה את לדחות האפשרות לנוכח
המותנה הזכאות גיל העלאת של המעבר תקופת במהלך
כי לקבוע מוצע מדורג, באופן המוחלט הזכאות וגיל

תקרת התוספת תהיה 30% ,



 246(ב) בסעיף (14)

הקבוע לגיל הגיעה "כבר יבוא ומעלה" 55 בת "היתה במקום ,(2) בפסקה (א)
לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1";

הפרישה"; "לגיל יבוא שנים" 60 "לגיל במקום ,(4) בפסקה (ב)

(15) בסעיף 247, בפסקה (1)(ג), במקום "מלאו לה 65 שנים" יבוא "הגיעה לגיל הקבוע
לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'1";

(16) בסעיף 249(א), במקום "ביותר מ25%" יבוא "ביותר מ30%";

יבוא באשה" שנים ו60 בגבר שנים 65 לו "שמלאו במקום 310(ב), בסעיף (17)

הפרישה"; לגיל "שהגיע
"בגבר, יבוא באשה" שנים 65 לגיל או "בגבר במקום ,(2) בפסקה 342(ג), בסעיף (18)

א'1"; בלוח ג' בחלק לידתה, לחודש בהתאם לגביה, הקבוע לגיל  ובאשה
 351 בסעיף (19)

ובאשה "בגבר, יבוא באשה" שנים 65 לגיל או "בגבר במקום (ב), קטן בסעיף (א)
א'ו"; בלוח ג' בחלק לידתה, לחודש בהתאם לגביה, הקבוע לגיל 

יבוא שנים" 60 ובאשה שנים 65 בגבר לו "ומלאו במקום (ג), קטן בסעיף (ב)
הפרישה"; לגיל "שהגיע
יבוא: בסופו ,403 בסעיף (20)

דצמבר חודש ער שנולדה אשה לגבי ו160, 158 סעיפים הוראות לענין "(ה)
;".65 גיל  ו שבסעיף פרישה" "גיל ההגדרה אף על הפרישה, גיל יהיה 1953

יבוא: א' לוח אחרי (21)

הסבר דברי

לפסקה (17)

סעיף 310(ב) בחוק הביטוח הלאומי מעניק זכאות
אחרי שנפטר עבורה נכי קצבת מקבל בשל פטירה למענק
הגיל כי לקבוע מוצע בגבר. 65 או באישה 60 לגיל הגיעו

המוצע. הפרישה גיל יהיה האמור

לפסקאות (18) ו(19)

ביטוח ברמי עוסק הלאומי הביטוח בחוק ט"ו פרק
לגיל התייחסות יש האמור הפרק בהוראות לאומי.

הזכאות המוחלט לקצבת זקנה ולגיל 60 באישה או 65
הזכאות לגיל האמורים הגילאים את לתקן מוצע בגבר.
ולגיל (גו), בפסקה כמוצע זקנה, לקצבת המוחלט

בהתאמה. המוצע, הפרישה

לפסקה (21)

יעוגנו שבו לוח הלאומי הביטוח בחוק לקבוע מוצע
כפי השונים, הגילאים של המדורגת ההעלאה מנגנוני

לעיל. שפורטו



"לוח א'1
(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה''), 240(א), 245(א),246 (ב)(2), 247(1)(ג),

וו35(ב)) 342(ג)

א' חלק

הפרישה") "גיל ההגדרה ,1 (סעיף

הפרישה גיל
לגבר

הלידה (בשנים)חודש גיל

עד דצמבר 1938

1939 אוגוסט עד ינואר

1940 אפריל עד 1939 ספטמבר

1940 דצמבר עד מאי

1941 אוגוסט עד ינואר

1942 אפריל ער 1941 ספטמבר

ואילך 1942 מאי

. 65

חודשים ו4 65

חודשים ו8 65

66

66 ו4 חודשים

חודשים ו8 66

67

לאישה

הלידה (בשנים)חודש גיל

עד דצמבר 1943

1944 אוגוסט עד ינואר

1945 אפריל עד 1944 ספטמבר

1945 דצמבר עד מאי

1946 אוגוסט עד ינואר

1947 אפריל עד 1946 ספטמבר

1947 דצמבר עד מאי

1948 אוגוסט עד ינואר

1949 אפריל ער 1948 ספטמבר

1949 דצמבר עד מאי

1950 אוגוסט עד ינואר

1951 אפריל ער 1950 ספטמבר

1951 דצמבר עד מאי

1952 אוגוסט עד ינואר

1953 אפריל עד 1952 ספטמבר

60

חודשים ו4 60

חודשים ו8 60

61

חודשים ו4 61

חודשים ו8 61

62

חודשים ו4 62

חודשים ו8 62

63

חודשים ו4 63

חודשים ו8 63

64

חודשים ו4 64

חודשים ו8 64



(בשנים)חודש הלידה הזכאות גיל

מאי ער דצמבר 1953

ינואר עד אוגוסט 1954

1955 אפריל עד 1954 ספטמבר

1955 דצמבר עד מאי

1956 אוגוסט עד ינואר

1957 אפריל עד 1956 ספטמבר

ואילך 1957 מאי

65

חורשים ו4 65

חודשים ו8 65

66

חודשים ו4 66

חורשים ו8 66

67

ב' חלק

240(א)) (סעיף

גילו מחמת י"א, פרק לפי מבוטח שאינו מי

הלידה (בשנים)חודש גיל

1943 דצמבר עד

1944 אוגוסט עד ינואר

1945 אפריל עד 1944 ספטמבר

1945 דצמבר עד מאי

1946 אוגוסט עד ינואר

1947 אפריל עד 1946 ספטמבר

ואילך 1947 מאי

60

חורשים ו4 66

חורשים ו8 60

61

חודשים ו4 61

חודשים ו8 61

62

ג' חלק
(סעיפים 245(א), 342(ג) ו351(ב))

לידתן חודש לפי לנשים זקנה לקצבת הזכאות גיל

הלידה (בשנים)חודש הזכאות גיל

עד דצמבר 1938

1939 אוגוסט עד ינואר

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

1940 דצמבר עד מאי

1941 אוגוסט עד ינואר

1942 אפריל ער 1941 ספטמבר

19.42 דצמבר עד מאי

1943 אוגוסט ער ינואר

1944 אפריל עד 1943 ספטמבר

65

חורשים ו4 65

חודשים ו8 65

66

חורשים ו4 66

חורשים ו8 66

67

חודשים ו4 67

חודשים ו8 67



הלידה (בשנים)חודש גיל

1944 דצמבר עד מאי

1945 אוגוסט ער ינואר

1946 אפריל עד 1945 ספטמבר
1946 דצמבר עד מאי

1947 אוגוסט עד ינואר

1948 אפריל ער 1947 ספטמבר

ואילך 1948 מאי

68

חודשים ו4 68

חורשים ו8 68

69

חודשים ו4 69

חורשים ו8 69

70

ד' חלק

(סעיף 246(ב)(2))

אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

הלירה (בשנים)חודש גיל

1948 דצמבר עד

1949 אוגוסט עד ינואר

1950 אפריל עד 1949 ספטמבר
1950 דצמבר עד מאי

1951 אוגוסט עד ינואר

1952 אפריל עד 1951 ספטמבר

ואילך 1952 מאי

55

חודשים ו4 55

חודשים ו8 55

56

חודשים. ו4 56

חודשים ו8 56

57

חלק ה'
(סעיף 247(1 )(ג)

אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

הלידה (בשנים)חודש גיל

1938 דצמבר עד

1939 אוגוסט ער ינואר

1940 אפריל עד 1939 ספטמבר
1940 דצמבר עד מאי

1941 אוגוסט ער ינואר

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

ואילך 1942 מאי

65

65 ו4 חודשים

חודשים ו8 65

66

חודשים ו4 66

חודשים ו8 66

;"67



245(ג))". "(סעיף יבוא "(245 "(סעיף במקום בכותרת, ט', בלוח (22)

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק .23
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו2004), התשס"ג19 2003, בסעיף 67, בפסקה

(6)(ב), במקום "שמלאו לו 65  בגבר, או 60  באישה" יבוא "שהגיע לגיל הפרישה".

מעבר והוראות תחולה תחילה, ה': פרק

חוק תיקון
להבראת התכנית
ישראל כלכלת
חקיקה (תיקוני
יעדי להשגת

והמדיניות התקציב
לשנות הכלכלית

2003 הכספים
ו2004)

יום  זה (בחוק (2004 בינואר 1) התשס"ד בטבת ז' ביום זה חוק של תחילתו .24
התחילה).

תחילה

 3 בסעיף האמור אף על .25

לגביו, הקבוע הגיל  הפרישה גיל יהיה ,1942 אפריל חודש עד שנולד גבר לגבי (1)

בתוספת; א' בחלק לידתו, לחורש בהתאם
(2) לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1957, יהיה גיל הפרישה  הגיל הקבוע

בתוספת. ב' בחלק לידתה, לחודש בהתאם לגביה,

 הפרישה גיל
מעבר הוראת

גיל יהיה 1942 אפריל חורש עד שנולדו עובדת או עובר לגבי ,4 בסעיף האמור אף על .26
פרישת חובה  הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

 חובה פרישת גיל
מעבר הוראת

גיל יהיה ,1953 דצמבר חורש עד שנולדה אישה לגבי ,5 בסעיף האמור אף על .27
כשהוא בתוספת, בי בחלק לידתה, לחודש בהתאם לגביה, הקבוע הגיל  המוקדמת הפרישה

שנים. ב5 מופחת

פרישה גיל
הוראת  מוקדמת

מעבר

בהסכם לגביה, שנקבע סעיף באותו כאמור אישה ,(2)25 סעיף הוראות אף על (א) .28
סעיף הוראות לפי לגביה הקבוע הפרישה מגיל הגבוה פרישה גיל התחילה, יום לפני שנכרת
כאמור בהסכם שנקבע הגיל  (ב) קטן סעיף להוראות בכפוף לגביה, הפרישה גיל יהיה ,(2)25
לפי האישה, נולדה שבו ביום שנולד לגבר זה חוק הוראות לפי הקבוע הפרישה גיל או

מביניהם. הנמוך
לענין רק יחול (א) קטן סעיף הוראות לפי אישה לגבי שנקבע הפרישה גיל (ב)
הקבועים התנאים בהתקיים ולקבל, גילה, מחמת מעבודתה לפרוש 3 בסעיף כאמור זכאותה
אחר ענין כל לגבי ואולם כאמור, מעבודתה פרישתה בשל גמלה הסכם, או דין פי על לבך

.(2)25 סעיף הוראות לפי לגביה הקבוע הגיל  כאמור אישה של הפרישה גיל יהיה

פרישה גיל
בהסכם שנקבע
שנולדה לאישה
אפריל חודש עד

1957

שנולדה עוברת לענין הוראות לקבוע רשאי והתעסוקה המסחר התעשיה, שר (א) .29
 בדבר 1957 אפריל חודש עד

העובדת פרישת מועד לגבי העוברת ומאת המעביר מאת הודעות מסירת (1)

מעבודתה;

הודעות מסירת
הפרישה מועד על

עובדת של
עד שנולדה

חודש אפריל 1957

דברי הסבר

(22) לפסקה
בחוק ט' לוח בכותרת טכני תיקון לבצע מוצע
לעיל. שהוסברו התיקונים מן הנובע הלאומי, הביטוח

התכנית בחוק טכני תיקון לבצע מוצע 23 סעיף
חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת

.386 עמי התשס"ג, ס"ח "

לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת
הכספים 2003 ו2004), התשס"ג2003, שענינו החלפת
הבטחת לחוק השניה שבתוספת הטורים באחד כותרת
2006 משנת שיחול בנוסחה התשמ"א1980, הכנסה,
המוצע. התיקון לנוכח מתחייבת הכותרת החלפת ואילך.

זו. חוק בהצעת 15 בסעיף הכנסה, הבטחת בחוק



לרבות באיחור, מסירתן או (ו), בפסקה כאמור הודעות מסירת אי תוצאות (2)

עקב הסכם או דין בל מכוח לעוברת המגיעים סכומים תשלום מועד דחיית
פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי
יבואו זו, פסקה לפי הוראות נקבעו העובדת; מאת הורעה למתן זה קטן סעיף
מסירת אי בשל העוברת כלפי למעביד העומדת תרופה כל במקום אלה הוראות

באיחור. מסירתה או מהעבודה פרישתה מועד לגבי הודעה
התקנות בתוקפן יעמדו (א), קטן סעיף הוראות לפי תקנות נקבעו לא עוד כל (ב)
שנקבעו לפי סעיף 3 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז1987, כנוסחן ערב

המחויבים. בשינויים זה, חוק של תחילתו

הבטחת חוק
וחוק הכנסה

 הלאומי הביטוח
תחולה

זה, בחוק 15 בסעיף כנוסחן התשמ"א1980, הכנסה, הבטחת חוק הוראות (א) .30
הביטוח חוק  זה (בסעיף התשנ"ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח חוק והוראות
על יחולו זה, בחוק 22 בסעיף כנוסחן שבו, וג40 160 ,158 סעיפים הוראות למעט הלאומי),
הביטוח בחוק 240(א) סעיף ואולם ואילך, התחילה יום בער המשתלמים ביטוח ודמי גמלאות
ישראל תושבת שנעשתה אישה על יחול לא זה, בחוק (12)22 בסעיף כנוסחו הלאומי,
לראשונה לאחר יום י"א בכסלו התשי"ד (18 בנובמבר 1953) וביום י"ד בניסן התשכ"ה (16

שנים. 60 לה מלאו כבר (1965 באפריל

(ב) הוראות סעיפים 158, 160 ו403 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 22(3), (4)
לגביו חל האמור, בחוק 158 בסעיף כהגדרתו הקובע שהתאריך מי על יחולו זה, בחוק ו(20)

לאחריו. או התחילה ביום

ביטוח חוק
 ממלכתי בריאות

מיוחדת הוראה

ו(3) (2) משנה פסקאות לפי זה חוק של תחילתו ערב קבועים שהיו ופטורים הנחות .31
של סעיף 8 (א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994, כנוסחו ערב יוט התחילה,
לפי הפרישה, לגיל או חובה פרישת לגיל שהגיע מי על רק התחילה ביום החל יחולו

הענין.

תוספת
(27 עד 25 (סעיפים

א' חלק

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד דורש אפריל 1942
1942 אפריל חודש עד שנולדו ואישה גבר לגבי חובה פרישת גיל

הלידה (בשנים)חודש גיל
1938 דצמבר עד

1939 אוגוסט ער ינואר

1940 אפריל עד 1939 ספטמבר

1940 דצמבר עד מאי

1941 אוגוסט עד ינואר

1942 אפריל עד 1941 ספטמבר

65

חודשים ו4 65

חודשים ו8 65

66

חודשים ו4 66

חודשים ו8 66



חלק ב'
גיל הפרישה לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1957

הלידה (בשנים)חודש גיל

עד דצמבר 1943

1944 אוגוסט עד ינואר

1945 אפריל ער 1944 ספטמבר

1945 דצמבר ער מאי

1946 אוגוסט עד ינואר

1947 אפריל ער ו 946 ספטמבר
1947 דצמבר עד מאי

1948 אוגוסט עד ינואר

1949 אפריל עד 1948 ספטמבר

1949 דצמבר עד מאי

ינואר עד אוגוסט 1950

1951 אפריל עד 1950 ספטמבר

1951 דצמבר ער מאי

1952 אוגוסט עד ינואר

1953 אפריל עד 1952 ספטמבר

1953 דצמבר עד מאי

1954 אוגוסט עד ינואר

1955 אפריל עד 1954 ספטמבר
1955 דצמבר עד מאי

1956 אוגוסט עד ינואר

1957 אפריל עד 1956 ספטמבר

60

60 ו4 חודשים

חודשים ו8 60

ו6

חורשים ו4 ו6

חורשים ו8 61

62

חודשים ו4 62

חודשים ו8 62

ג6

חודשים ו4 63

חודשים ו8 63

64

חודשים ו4 64

חורשים ו8 64

65

חודשים ו4 65

חודשים ו8 65

66

חודשים ו4 66

66 ו8 חודשים



ההסבר לדברי נספח

התשמ"ז1987 ולעובד, לעובדת שווה פרישה גיל חוק

1. הגדרות

 זה בחוק

קיבוצי; הסדר ולרבות התשי"ז1957, קיבוציים, הסכמים חוק לפי הרחבה צו לרבות  קבוצי'' "הסכם

הסכם להוראות בהתאם מעבודתם לפרוש עוברת או עובד חייבים אליו שבהגיעם הגיל  פרישה" "גיל
עליהם. החל קיבוצי

2. גיל לפרישת עובדת מעבודה

על זכות, לעוברת תהא לעובד, בו שנקבע פרישה מגיל הנמוך לעובדת פרישה גיל קיבוצי כהסכם נקבע
הפרישה גיל ובין שלה הפרישה גיל שבין גיל בכל מעבודתה לפרוש קיבוצי, הסכם באותו האמור אף

לעובד. שנקבע

הודעות מטירת .3

הוראות לקבוע הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור בתקנות, רשאי והרווחה העבודה שר (א)

 בדבר

מעבודתה; העובדת פרישת מועד לגבי העובדת ומאת המעביד מאת הודעות מסירת (1)

מועד דחיית לרבות באיחור, מסירתן או ,(1) בפסקה כאמור הודעות מסירת אי תוצאות (2)

מהעבודה, פרישתה עקב קיבוצי הסכם או דין כל מכוח לעובדת המגיעים סכומים תשלום

מאת הודעה למתן כאמור כתקנות שנקבעה התקופה על תעלה לא כאמור שדחיה ובלבד

העובדת.

כלפי למעביד העומדת תרופה כל במקום אלה הוראות יבואו ,(2)00 קטן סעיף לפי הוראות נקבעו (ב)
באיחור. מסירתה או מהעבודה פרישתה מועד לגבי הודעה מסירת אי בשל העובדת

זכויות שמירת .4

חוזה קיבוצי, הסכם חוק, לפי לעובדת הנתונה זכות מכל למעט בא זה חוק אין 3 בסעיף לאמור בכפוף

נוהג; או גמל קופח של תקנון עבודה,

התשכ"ח1968. הלאומי, הביטוח לחוק 127נג בסעיף כמשמעותה  גמל" "קופת זה, חוק לענין

ביצועותקנות .5

לביצועו. הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה והרווחה העבודה שר






