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העלאת גיל הפרישה לנשים וקביעת צעדים תומכים לנשים בגילאי  –ק גיל פרישה )תיקון הצעת חו

 1028–העבודה(, התשע"ח

 בטל.  –החוק העיקרי(, פרק ד'  –)להלן  43321–התשס"ד בחוק גיל פרישה, .1 ביטול פרק ד'

 לחוק העיקרי יבוא: 2אחרי סעיף  .4 א2הוספת סעיף 

                                                                    
 .24ס"ח התשס"ד, עמ'  1
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"מחקר לעניין   

העלאת גיל 

 הפרישה

ובכל שנה לאחר מכן, המוסד  4343החל משנת  א.2

לביטוח לאומי יבחן במחקר את השפעת העלאת גיל 

עלה הפרישה לנשים על נשים שגיל הפרישה שלהן 

, בין היתר לגבי מספר הנשים 4312החל משנת 

שהמשיכו לעבוד עד גיל הפרישה, מספר הנשים 

שהפסיקו לעבוד לפני הגיען לגיל הפרישה והסיבות 

לכך, מספר הנשים שהמשיכו לעבוד לאחר הגיען 

לגיל הפרישה, רמת הכנסתן של הנשים ערב פרישתן 

מעבודה ורמת הכנסתן לאחר פרישתן מהעבודה 

לל זה מקורות הכנסתן, רמת הכנסתן ככל שהן ובכ

המשיכו לעבוד, וצעדים משלימים לעידוד העסקתן 

 גיעו לגיל פרישה ומעוניינות בכך.של נשים שטרם ה

 : הכשרות מקצועיות לנשים2פרק ד'  

הכשרה מקצועית   

 //לאישה בגיל 

 ומעלה

וטרם הגיעה לגיל  //אישה שהגיעה לגיל  )א( ב.2

לקבל מאת המדינה תכנית  הפרישה זכאית

 להכשרה מקצועית, אף אם היא עובדת.

ההכשרות המקצועיות יינתנו לאישה  )ב(      

כשוברים לפי בחירת האישה, ובהשתתפות כספית 

של המדינה ושל האישה; השתתפות המדינה לעניין 

 2,333מעלות ההכשרה או  %/5-זה לא תפחת מ

 לפי הגבוה. –שקלים חדשים 

מקצועית הכשרה   

 /2לאישה בגיל 

ושטרם מלאו לה 

 שנים //

 //וטרם מלאו לה  /2אישה שהגיעה לגיל  )א( ג.2

שנים, תהיה זכאית להכשרות מקצועיות כאמור 

לפחות, חודשים  12ב, ובלבד שלא עבדה 2ף בסעי

 עובר לתחילת ההכשרה המקצועית.

משרד ובכל שנה לאחר מכן,  4343החל משנת  ד.2 1פרק ד' –מחקר   

הכלכלה והתעשייה יבחן במחקר את מידת 

ההשתתפות של נשים בהכשרות המקצועיות 

הניתנות לפי סעיף זה, את מידת השתתפותן של 

הנשים בשוק העבודה לאחר שהשתתפו בהכשרות 

המקצועיות ואת רמת הכנסתן, תוך השוואה בין 

היתר לרמת הכנסתן לפני שהשתתפו בהכשרות 

 מקצועיות."

 לחוק העיקרי יבוא: 14אחרי סעיף  .0 א14 הוספת סעיף
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"הסכם לעניין   

 מקצוע שוחק

בהסכם לעניין פרישת עובדים שהמדינה צד לו  א.14

כמעביד ייקבעו תנאי פרישה מועדפים לעובד 

במקצוע שוחק לעומת עובדים אחרים באותו מקום 

עבודה, אף אם עובדים אלה אינם צד לאותו הסכם; 

מקצוע שהעבודה בו  –ק" בסעיף זה, "מקצוע שוח

 בשחיקה פיזית או מנטלית ניכרת." מתאפיינת

" עד 12/4בתוספת לחוק העיקרי, בחלק ב', במקום הקטע החל במילים "מרס  .2 תיקון התוספת

 " יבוא:42ואילך      12/2המילים "יולי 

 חודשים 4-ו 44    12/5עד פברואר  12/4"מרס   

 חודשים /-ו 44      12/2עד פברואר  12/5מרס   

 חודשים 5-ו 44      12/2עד פברואר  12/2מרס   

 חודשים 13-ו 44      1243עד פברואר  12/2מרס   

  40      1241עד פברואר  1243מרס   

 חודשים 0-ו 40      1244עד פברואר  1241מרס   

 חודשים /-ו 40      1240עד פברואר  1244מרס   

 חודשים 2-ו 40      1242פברואר עד  1240מרס   

 חודשים 13-ו 40      /124עד פברואר  1242מרס   

 ."42ואילך                         /124מרס   

תיקון חוק 

עסקאות גופים 

 ציבוריים

 –ב 4, בסעיף 12542–בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ./

 ( יבוא:0בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה ) (1)  

לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה לקבלת שירות לגוף  (2")   

הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה, 

בכתב מאת אותו ספק שהוא קובע בהסכם תנאי פרישה  על פי תצהיר

מועדפים לעובדים במקצוע שוחק לעומת עובדים אחרים באותו מקום 

לה אינם צד לאותו הסכם; לעניין פסקה זו, עבודה, אף אם עובדים א

–א לחוק גיל פרישה, התשס"ד14כהגדרתו בסעיף  –"מקצוע שוחק" 

43323;". 

                                                                    
 .423ס"ח התשל"ו, עמ'  2
 . 24ס"ח התשס"ד, עמ'  3
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עד  (1(, במקום "סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיף קטן )ב()1()1בסעיף קטן )ב (4)  

(0 .") 

תיקון חוק הבטחת 

 הכנסה

 סעיף קטן )ב( יבוא:, אחרי /בסעיף , 12234–בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א .4

וטרם הגיעה לגיל הפרישה תהיה  43הגמלה לזכאית שהגיעה לגיל  (1")ב  

שקלים  033בהתאם להוראות סעיף קטן )א( או )ב(, לפי העניין, ובתוספת 

( להגדרה "הסכום 4פסקה ) חדשים; התוספת לגמלה תעודכן בהתאם להוראות

 הבסיסי."

תיקון חוק הביטוח 

 הלאומי

 – 122/5–הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הבחוק  .5

 , אחרי סעיף קטן )א( יבוא:141בסעיף  (1)  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שמיום י"ד בטבת  (1")א   

( 4312בדצמבר  01( ועד יום ג' בטבת התש"פ )4312בינואר  1התשע"ח )

שמלאו לה תקופת האכשרה שבסעיף הקטן האמור לא תחול על אישה 

 שנים."; 41שנים וטרם מלאו לה  2/

   

 א( יבוא:1)א(, אחרי פסקה )151בסעיף  (4)  

שנים; ורשאית האישה לחלק  //אם היא אישה ומלאו לה  – 433 ב(1")   

את הימים עד לשתי תקופות, ולא יותר מהן; חילקה האישה את 

)א( לעניין 141לא יחול לגביה האמור בסעיף  –התקופה האמורה 

 התקופה השניה;

 (;"; 1)א141אם היא אישה ומתקיים בה האמור בסעיף  – /15 ג(1)   

( במקום "זכאי שנשלח" יבוא "זכאי, שאינו 1)א()150בסעיף  (4)   

 , שנשלח".//אישה שמלאו לה 

תיקון חוק להגדלת 

שיעור ההשתתפות 

בכוח העבודה 

ולצמצום פערים 

 חברתיים 

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים  .2

  –  43356–)מענק עבודה(, התשס"ח

 יבוא: 4אחרי סעיף  (1)  

                                                                    
 .03ס"ח התשמ"א, עמ'  4
 .413ס"ח התשנ"ה, עמ'  5
 .22ס"ח התשס"ח, עמ'  6
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"זכאות למענק   

לעובדת שמלאו לה 

שנים וטרם  5/

 שנים  42מלאו לה 

שנים  5/, עובדת שמלאו לה 4האמור בסעיף על  א.4

שנים בשנת המס, שהכנסתה  42וטרם מלאו לה 

החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט 

בפסקאות שלהלן, לפי העניין, תהיה זכאית, בכפוף 

, למענק בעד כל חודש 5עד  0להוראות סעיפים 

עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבלה בה הכנסת 

רובה, בסכומים המפורטים באותן עבודה מאת ק

 פסקאות:

אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (1)      

שקלים  33/,4שקלים חדשים ואינה עולה על  1,4/3

שקלים חדשים בתוספת  423סכום של  –חדשים 

מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה  03.2%

 שקלים חדשים; 1,4/3על 

אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (4)      

שקלים  33/,0שקלים חדשים ואינה עולה על  33/,4

 שקלים חדשים; 203סכום של  –חדשים 

אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (0)      

שקלים  333,/שקלים חדשים ואינה עולה על  33/,0

שקלים חדשים, בניכוי  533סכום של  –חדשים 

מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה  05%

 שקלים חדשים; 2,333על 

אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (2)      

שקלים  4,153שקלים חדשים ואינה עולה על  333,/

שקלים חדשים, בניכוי  33/סכום של  –חדשים 

מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה  %/.40

 שקלים חדשים."; 333,/על 

שנים,"  //)ב(, במקום "ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 15בסעיף  (4)  

 5/שמלאו לה  צמאיתשנים, או ע //"ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו  יבוא

 .בשנת המס,"ים שנ 42וטרם מלאו לה שנים 

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה

 1.1.12 – ח"התשע י"ד בטבת

 


