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הצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס'  ,(3התשע"ב–2011
הצעת חוק זו מהווה מיזוג של חמש הצעות חוק:
הצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס' ) (3ביטול העלאת גיל הפרישה
.1
לאישה( ,התשע"ב– ,2011מטעם חברי הכנסת – נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום י' בחשוון התשע"ב ) 7בנובמבר  ,(2011והועברה לוועדת
העבודה הרווחה והבריאות.
הצעות חוק כמפורט להלן:
.2
הצעת חוק גיל פרישה )תיקוני חקיקה( ,התשס"ט–,2009
א.
מטעם חברי הכנסת;
הצעת חוק גיל הפרישה )תיקון – גיל הפרישה לנשים(,
ב.
התשע"א– ,2011מטעם חברי הכנסת;
הצעת חוק גיל פרישה )תיקון – ביטול העלאה אוטומטית
ג.
של גיל הפרישה( ,התשע"א– ,2011מטעם חברי הכנסת;
הצעת חוק גיל פרישה לאישה )תיקוני חקיקה( ,התשע"א–
ד.
 2011מטעם חברי הכנסת.
הצעות החוק נדונו בכנסת בדיון מוקדם ביום י"א בתמוז התשע"א
) 13ביולי  (2011והועברו לוועדת הכנסת ,לצורך קביעת ועדה לדיון בהצעה.
ביום י"ח בחשוון התשע"ב ) 15בנובמבר  (2011הודיעה ועדת הכנסת
לכנסת כי החליטה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה הרווחה
והבריאות.
בהתאם להוראות סעיף )84ד( לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ה בכסלו התשע"ב ) 21בדצמבר .(2011
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת אילן גילאון ,חיים כץ ,משה גפני ,יעקב אדרי,
ציון פיניאן ,שלי יחימוביץ' ,מוחמד ברכה ,חנא סוייד ,דב חנין ,עפו
אגבאריה ,דליה איציק ,ציפי חוטובלי ,זהבה גלאון ,ניצן הורוביץ
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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חוק גיל פרישה )תיקון מס'  ,(3התשע"ב–2011
תיקון סעיף 6

.1

תיקון כותרת

.2

1

בחוק גיל פרישה ,התשס"ד–) 2004להלן – החוק העיקרי( ,בסעיף ,(3)6
במקום " "1950יבוא "."1955
בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי ,במקום " "1950יבוא "."1955

פרק ד'
תיקון סעיף 9

.3

תיקון התוספת

.4

בסעיף  9לחוק העיקרי –
) (1

בסעיף קטן א –
) א(

בפסקה ) (1במקום " "1950יבוא ";"1955

)ב( בפסקה ) (2במקום "כ"ח בסיון התשע"א ) 30ביוני  "(2011יבוא
"כ"ד בסיוון התשע"ו ) 30ביוני ;"(2016
) (2

בסעיף קטן )ב( ,במקום "ב' בתשרי התשע"ב ) 30בספטמבר "(2011

יבוא "כ"ז באלול התשע"ו ) 30בספטמבר ;"(2016
) (3

בסעיף קטן )ג( במקום "ה' בטבת התשע"ב ) 31בדצמבר  "(2011יבוא

"ב' בטבת התשע"ז ) 31בדצמבר ."(2016
בתוספת לחוק העיקרי –
) (1

בחלק א' ,בכותרת ,המילים "גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו

עד חודש אפריל  – "1942יימחקו;
) (2

בחלק ב' –
) א(

 1ס"ח התשס"ד ,עמ' עמ'  ;46התשס"ה ,עמ' .916

במקום "עד דצמבר  "1949יבוא "עד דצמבר ;"1954
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)ב( במקום הקטע החל במילים
"ינואר עד אוגוסט 1950

 62ו 4-חודשים"

ועד המילים
"מאי  1953ואילך

 "64יבוא:

"ינואר עד אוגוסט 1955

 62ו 4-חודשים

ספטמבר  1955עד אפריל 1956

 62ו 8-חודשים

מאי עד דצמבר 1956

63

ינואר עד אוגוסט 1957

 63ו 4-חודשים

ספטמבר  1957עד אפריל 1958

 63ו 8-חודשים

מאי  1958ואילך

."64
2

תיקון חוק הביטוח .5

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה– , 1995בלוח א' ,1בחלק א',

הלאומי

תחת הכותרת "לאישה" –
) (1

במקום "עד דצמבר  "1949יבוא "עד דצמבר ;"1954

) (2

במקום הקטע החל במילים

"ינואר עד אוגוסט 1950

 62ו 4-חודשים"

ועד המילים

תחילה

.6

"מאי  1953ואילך

 "64יבוא:

"ינואר עד אוגוסט 1955

 62ו 4-חודשים

ספטמבר  1955עד אפריל 1956

 62ו 8-חודשים

מאי עד דצמבר 1956

63

ינואר עד אוגוסט 1957

 63ו 4-חודשים

ספטמבר  1957עד אפריל 1958

 63ו 8-חודשים

מאי  1958ואילך

."64

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב ) 1בינואר .(2012

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

 2ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ב ,עמ' .39
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הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס'  ,(3התשע"ב–2011

הסתייגויות
אין הסתייגויות

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

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת עפו אגבאריה ,רחל אדטו ,דליה איציק ,אריה אלדד ,אריה ביבי ,אילן גילאון ,זהבה גלאון,
ציפי חוטובלי ,אורלי לוי-אבקסיס ,אברהם מיכאלי ,משה )מוץ( מטלון ,מרינה סולודקין

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

