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ומת כזה הצעת חוק ש ל חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות ש ל זזבנםת:

הצעת חוק,השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה ,התש״ס*2000-
הגי

*כחוק זוז-,
^ ״אלמנה׳׳  -כהגדרתם בתקנון ש ל קופת גמל לקצבה:
יגמל לקצבה״  -קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ,כמשמעותן בתקנות מס
) 7כללים לאישור ולניהול קופות גמא ,התשכ״ד964-ו'.
דברי
זל? מן התקנונים של קרנות הפנסיה הוותיקות
־פנסיית שאיריס בשיעור שונה לאלמן ולאלמנה.
ן^9סלית האלמן היא בשיעור של כ* 50%משיעור
האלמנה.
נעת חיק זו באה להשוות את שיעורי הפנסיה
^באים־ האלמן והאלמנה ,לפי השיעור הגבוה
לתקנון,

הסבר
יצוץ בי בקרנות הפנסיה החרשות וכן בחוק שירות
המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב־[ ,התש״ל0-ד9ו ,קייס
שיע.יר פנסיית שאירים זיזה לאלמן ולאלמנה.
לפי הערכת האוצר עלות החוק היא  3.4מליארד
שיח.

עתחיקטס׳ פ ;844/הועברה לועדה ביום י־־ב בשבט ההש־ם ) 19בינראר .(2003
•התשכ־ד ,עבר 302ו.
&ו< 4ו ,288ג׳ בסיק התש־ס6.6.2000 ,
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השוואת זכויות

נקבעה בתקנון ש ל קופת גמל לקצבה ,פנסיית שאירים בשיעור מסוים מהשכר הקובע
.2
לאלמן ,ופנסיית שאירים בשיעור אחר מהשכר הקובע לאלמנה ,יהיו זכאים האלמן
והאלמנה ,למרות האמור בתקנון ,לפנסיית שאירים בשיעור זהה מהשכר הקובע ש ל כל אחד
מהם לפי השיעור הגבוה הקבוע בתקנון.

תחילה ותחולה

........״״..״.״ )להלן  -יום התחילה( והוא יחול גם ע ל מי
תחילתו ש ל חוק זה ביום
.3
שהיה אלמן או אלמנה ביום התחילה־ ,ואולם לא ישולם כל סכום לפי הוראות חוק זה בעד
תקופה שקדמה ליום התחילה.

דרכי מימון

הוצאות קופות גמל לקצבה הנובעות מיישום הוראות חוק זה יכוסו מאוצר
.4
המדינה.

פ נ ס י ה

חבר הכנסת עמיר פ ר ץ
המועד ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
מתפרסמת בזה הצעת חוק ש ל חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה ש ל הכנסת:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות()תיקון מס׳ ) (50גיל הבוחר(,
התש׳׳ס־*2000
תיקון סעיף בו

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה965-ו' )להלן  -החוק הע
.1
בסעיף - 13
)ו(

בפסקה ) ¿1במקום ״יום הולדתו ה־8ו״ יבוא ״יום הולדתו ה־7ו״;

) (2בפסקה ) ,(3בסופה יבוא ׳׳או משום שיום הולדתו ה ־  8ו חל לאחר היום דקו3
לגיל הזכאות לבחור בהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת׳־.
קון סעיף*י

.2

בסעיף  14לחוק העיקרי ,במקום ־18־ יבוא ׳׳דו׳׳.

תיקון סעיף 15

.3

בסעיף  15לחוק העיקרי ,בפסקה ) ^3בסופה יבוא ־או משום שמלאו לו  18שנים?

תחילה

תחילתו ש ל חוק זה במועד הראשון לאחר פרסומו ש ב ו יתקיימו הבחירות לכל
.4
הרשויות המקומיות לפי סעיף  4לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה.1965-

תי

דברי
לפי חוק הרשויות המקומיות)בחירות /תתשכ-ה-
965ו)להלן  -החוק( ,זכאי אדם לבחור בבחירות לרשויות
המקומיות אם מלאו לו  16שנים.
מוצע לקבוע כי גיל הזכאות לבחור יעמוד על 17
שנים במקום  18שנים.

הסבר
כן מוצע כי הוראה זו תחול החל בבחירות לבלי
הרשויות המקומיות לפי סעיף  4לחוק ,האהודות
להתקיים בשנת  ,2003וזאת בדי לאפשר לגורמיני
הנוגעים בדבר להתארגן בהתאם.
,

חבר הכנסת ד נ י נ * :
ה

הצעת חוק מם־ פ/ו :69הועברה לועדה ביום י״ב בשבט התש־ס ) 19בינואר .(2000
י ם*ח התשכ־ה ,עמ׳  ;248התש־ס ,עמי ל5ו.
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