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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק גיל פרישה )תיקון מס' 3( )ביטול העלאת גיל הפרישה לאישה(, התשע"ב–2011 *

   
בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 3, במקום "ובכפוף להוראות 1תיקון סעיף 3

פרק ד' – גיל" יבוא "וגיל" 
בסעיף 6 לחוק העיקרי, פסקה )3( – תימחק  2 תיקון סעיף 6
פרק ד' לחוק העיקרי – בטל 3 ביטול פרק ד'

בתוספת לחוק העיקרי – 4 תיקון התוספת

בחלק א', בכותרת, המילים "גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש   )1(
אפריל 1942" – יימחקו;

בחלק ב' –  )2(

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "ואילך"; )א( 

)ב(     הקטע החל במילים
62 ו־4 חודשים"  "ינואר עד אוגוסט 1950     

 ועד המילים 
64" – יימחק  "מאי 1953 ואילך     

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 2 – 5 

בסעיף 245, סעיף קטן )ב2( – בטל;  )1(

בסעיף 342)ג()2(, המילים "בכפוף להוראות סעיף 245)ב2(," – יימחקו;  )2(

חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 )להלן – החוק(, קובע 
כי גבר זכאי לפרוש מעבודתו בגיל 67 ואישה זכאית לפרוש 
מעבודתה בגיל 62  בחוק נקבע מנגנון להעלאה הדרגתית 
שגיל  בחוק  נקבע  עוד    64 לגיל  לנשים  הפרישה  גיל  של 

פרישה חובה לגבר ולאישה הוא גיל 67 

את  לבטל  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
 64 לגיל  לאישה  הפרישה  גיל  של  ההדרגתית  ההעלאה 
ולהותיר בידי נשים את הזכות לפרוש מעבודתן מגיל 62  
כמו כן, מוצע לקבוע את זכאותן לקצבת זקנה החל מגיל 
זה, בכפוף למבחן הכנסות  התיקון המוצע לא יגרע מזכותן 
של נשים להמשיך ולעבוד עד גיל פרישת החובה, גיל 67  
כמו כן, מוצע לבטל את פרק ד' לחוק, שעניינו הקמת ועדה 
הפרישה  גיל  שינוי  על  האוצר  לשר  הממליצה  ציבורית 
לנשים, וסמכות השר – באישור ועדת הכספים של הכנסת 

– לשנות את גיל הפרישה בעקבות המלצות אלו  

זה נוסחו של פרק ד' לחוק שמוצע לבטלו:

 1950 בשנת  שנולדה  לאישה  הפרישה  גיל  ד':  "פרק 
ואילך

החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 
ואילך

גיל  לבחינת  ציבורית  ועדה  יקים  )א( )1( השר   .9
זה  )בפרק  ואילך   1950 הפרישה לאישה שנולדה בשנת 
– הועדה הציבורית(; בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי 

המעבידים, העובדים והממשלה.

   )2( הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה 
לשר לא יאוחר מיום כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 2011(; 
שולחן  על  הציבורית  הועדה  המלצות  את  יניח  השר 

הכנסת.

הצעת חוק מס' פ/2688/18; הועברה לוועדה ביום ג' באדר ב' התשע"א )9 במרס 2011(   *

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

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 1024   2
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בסעיף 351)ב(, המילים "בכפוף להוראות סעיף 245)ב2(," – יימחקו;  )3(

בלוח א'1 –  )4(

בחלק א', תחת הכותרת "לאישה" –  )א( 

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "ואילך";  )1(

הקטע החל במילים   )2(
62 ו־4 חודשים"  "ינואר עד אוגוסט 1950     

ועד המילים 
64" – יימחק; "מאי 1953 ואילך      

בחלק ה' – )ב( 

במקום "עד דצמבר 1954" יבוא "ואילך";  )1(

הקטע החל במילים   )2(
57 ו־4 חודשים"  "ינואר עד אוגוסט 1955     

ועד המילים 
59" – יימחק  "מאי 1958 ואילך      

תיקון חוק הפיקוח 
על שירותים 

פיננסיים )ביטוח(

במקום 6  78ט)ב()8(,  בסעיף  התשמ"א–1981 3,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 
הסיפה החל במילים "וגיל 64 לאישה" יבוא "וגיל 62 לאישה" 

ועדת הכספים של הכנסת,  יביא לאישור  )ב( השר 
לא יאוחר מיום ב' בתשרי התשע"ב )30 בספטמבר 2011(, 
את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור 
בסעיף קטן )א()1(; ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות 
הפרישה  בגיל  שינוי  שיכללו  ויכול  הציבורית,  הועדה 

לאישה, בתנאים שייקבעו.

)ג( ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין 
)31 בדצמבר  המלצות השר עד ליום ה' בטבת התשע"ב 

.)2011

ועדת הכספים של הכנסת כאמור  )ד( ניתן אישור 
)ג(, וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי  בסעיף קטן 
חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת 
]נוסח משולב[,  חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי 

התשנ"ה–1995, בהתאם להמלצות שאושרו.

)ה( לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור 
בסעיף קטן )ג(, יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור 
3, הגיל הקבוע  )א()1(, על אף האמור בסעיף  בסעיף קטן 

לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת."

בשל ביטול פרק ד' האמור, מוצע לבטל את סעיף קטן 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   245 שבסעיף  )ב2( 
ב'  חלק  את  האוצר  שר  "שינה  הקובע:  התשנ"ה–1995, 
הוראות  לפי  התשס"ד–2004,  פרישה,  גיל  לחוק  בתוספת 
פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ד' בלוח א'1 
בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור " כמו כן, מוצע למחוק 

את ההפניות לסעיף 245)ב2( האמור )סעיף 5( 

בסעיף 6 מוצע לתקן את ההגדרה "הפרש" שבסעיף 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  78ט)ב()8( 

התשמ"א–1981, ולהתאימה לתיקון המוצע לחוק 

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"א, עמ' 1120   3

יוזמים: חברי הכנסת אילן גילאון, חיים כץ, משה גפני, יעקב אדרי, ציון פיניאן, שלי יחימוביץ'

בסעיף 351)ב(, המילים "בכפוף להוראות סעיף 245)ב2(," – יימחקו;  )3(

בלוח א'1 –  )4(

בחלק א', תחת הכותרת "לאישה" –  )א( 

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "ואילך";  )1(

הקטע החל במילים   )2(
62 ו־4 חודשים"  "ינואר עד אוגוסט 1950     

ועד המילים 
64" – יימחק; "מאי 1953 ואילך      

בחלק ה' – )ב( 

במקום "עד דצמבר 1954" יבוא "ואילך";  )1(

הקטע החל במילים   )2(
57 ו־4 חודשים"  "ינואר עד אוגוסט 1955     

ועד המילים 
59" – יימחק  "מאי 1958 ואילך      

במקום 6  78ט)ב()8(,  בסעיף  התשמ"א–1981 3,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 
הסיפה החל במילים "וגיל 64 לאישה" יבוא "וגיל 62 לאישה" 

תיקון חוק הפיקוח 
על שירותים 

פיננסיים )ביטוח(
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון  מס' 41( )מלווה מחמת מחלה או מום(, 
התשע"ב–2011 *

   
בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה–1965 1, בסעיף 61, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 תיקון סעיף 61

התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן )ב(, יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי "  ")ב1( 

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק   61 סעיף 
התשכ"ה–1965 )להלן – החוק(, קובע כי "מי שמחמת מחלה 
או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא 
ההצבעה לבדו, רשאי להביא איתו מלווה    כדי שיעזור 
לו בפעולת ההצבעה"  החוק בנוסחו זה אינו מותיר שיקול 
דעת בידי ועדת הקלפי לעניין בחינת זכאותו החוקית של 

מצביע להיעזר במלווה 

הצעת חוק זו מבקשת למנוע ניצול לרעה של אפשרות 
תוצאות  על  כדין  שלא  והשפעה  מלווה  עם  ההצבעה 

הבחירות, כדי לאפשר הליך בחירות הוגן ותקין  

בבחירות  שעסק  דין  בפסק  העליון,  המשפט  בית 
תשומת  את  הפנה  אלזרקא,  בג'סר   2008 בשנת  שנערכו 
לבו של המחוקק לסעיף 75 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח 
אם  כי  נקבע  זה  לסעיף  בתיקון  התשכ"ט–1969   משולב[, 
הצבעה  שעניינם  התנאים  קיום  בדבר  ספק  מתעורר 
באמצעות מלווה, יכריע בעניין מזכיר ועדת הקלפי  בית 
המשפט קבע כי יש בכך כדי להגביר את האפקטיביות של 
הפיקוח על קיומן של הוראות החוק בנושא )בר"ם 3235/09 
מוראד עמאש ואח' נ' מנהל הבחירות למועצה המקומית ג'סר 
אלזרקא ואח', ניתן ביום 1 במרס 2011(  מוצע אפוא לקבוע 

הסדר זהה לזה הקבוע לעניין הבחירות לכנסת 

הצעת חוק מס' פ/3291/18; הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התשע"א )20 ביולי 2011(   *

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1018   1

יוזמים: חברי הכנסת גדעון עזרא, זאב בילסקי, אורי אורבך, נחמן שי, אורי מקלב, אורי אריאל

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  3030-ISSN 0334 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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