
 7א בסעיף משולב]9, [נוסח התשי"ט1959 ושיקום), (תגמולים הנכים בחוק .16

הפרישה, "לגיל יבוא באישה" ,60 לגיל או בגבר, ,65 "לגיל במקום (א), קטן בסעיף (ו)
הפרישה)"; גיל  זה (בסעיף התשס"ד2004 פרישה, גיל בחוק כמשמעותו

"לגיל יבוא באישה" 60 לגיל או בגבר 65 "לגיל במקום (ב), קטן בסעיף (2)

הפרישה".

חוק תיקון
(תגמולים הנכים

22 מסי  ושיקום)

 הכנסה מס בפקודת .17

יבוא: תעשייתי" "בנין ההגדרה אחרי ,1 בסעיף (1)

התשס"ד פרישה, גיל בחוק כמשמעותו הפרישה גיל  הפרישה" ""גיל
;";8 2004

 9 בסעיף (2)

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

(ב) בפסקה (16ב)(א), במקום "לגיל 65 בגבר ו60 באישה" יבוא "לגיל
הפרישה";

 (18א) בפסקה (ג)

(ו) בכותרת השוליים, במקום "בגיל פרישה" יבוא "בגיל הזכאות";
 (א) משנה בפסקת (2)

הזכאות"; "לגיל יבוא פרישה" "לגיל במקום מקום, בכל (א)

תימחק;  פרישה" "גיל ההגדרה (ב)

יבוא: (א) משנה פסקת אחרי (3)

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

פקודת תיקון
 הכנסה מס

מס' 135

לאישהלגבר

הלידה חודש
הזכאות גיל
הלידה(בשנים) חודש

הזכאות גיל
(בשנים)

דצמבר עד
1944

ער ינואר
1945 אפריל

עד מאי
1945 דצמבר

עד ינואר
1946 אוגוסט

1946 ספטמבר
1947 אפריל עד

ער מאי
1947 דצמבר

60

ו8 60
חודשים

61

ו4 61

חודשים

ו8 ל6
חודשים

62

דצמבר עד
1944

עד ינואר
1945 אפריל

עד מאי
1945 דצמבר

עד ינואר
1946 אוגוסט

1946 ספטמבר
1947 אפריל עד
עד 1947 מאי
1949 דצמבר

60

ו8 60
חודשים

61

ו4 61
חודשים

ו8 ו6
חודשים

62

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



לאישהלגבר

הלידה חודש
הזכאות גיל
הלידה(בשנים) חודש

הזכאות גיל
(בשנים)

עד ינואר
1948 אוגוסט

1948 ספטמבר
1949 אפריל עד

עד מאי
1949 דצמבר

עד ינואר
1950 אוגוסט

1950 ספטמבר
1951 אפריל עד

עד מאי
1951 דצמבר

עד ינואר
1952 אוגוסט

1952 ספטמבר
1953 אפריל עד

עד מאי
1953 דצמבר

עד ינואר
, 1954 אוגוסט

1954 ספטמבר
1955 אפריל עד

עד מאי
1955 דצמבר

עד ינואר
1956 אוגוסט

1956 ספטמבר
1957 אפריל עד

1957 מאי
ואילך

ו4 62
חודשים

ו8 62
י חודשים

63

ו4 63
חודשים

ו8 63
חודשים

64

ו4 64
חודשים

ו8 64
חודשים

65

ו4 65
חודשים

ו8 65
חודשים

66

ו4 66
חודשים

ו8 66
חודשים

67

ער ינואר
1950 אוגוסט

1950 ספטמבר
1951 אפריל עד

עד מאי
1951 דצמבר

עד ינואר
1952 אוגוסט

1952 ספטמבר
1953 אפריל עד

1953 מאי
ואילך

ו4 62
חודשים

ו8 62
חודשים

63

ו4 63
חודשים

ו8 63
חורשים

64

ב' חלק את האוצר שר שינה (א1), משנה בפסקת האמור אף על (א2)
שנולדה אישה לגבי התשס"ר2004 פרישה, גיל לחוק בתוספת
יהיה האמור, בחוק ד' פרק הוראות לפי ולאחריו, 1950 ינואר בחודש
שנקבע הפרישה גיל  זו פסקה לענין כאמור לאישה הזכאות גיל

תוספת."; באותה ב' בחלק לגביה
 9א בסעיף (3)

באישה שנים 55" במקום ברישה, פרישה", "גיל בהגדרה (א), קטן בסעיף (א)
ו60 שנה בגבר;"אולם" יבוא ''כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיף זה";



יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

זכאי אינו והוא שנה, 60 לו שמלאו יחיד שמקבל המוכרת הקצבה "(ב1)
ממס."; פטורה (ב), קטן סעיף לפי להטבה

 זכאי" "יחיד בהגדרה 9ר(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)
הפרישה"; לגיל הגיעו זוגו בן או "הוא יבוא שנים"

 125ד(ג) בסעיף (5)

בן או הוא "הגיעו יבוא שנים" 65 זוגו לבן או לו "מלאו במקום (ו), בפסקה (א).
זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד2004 (בסעיף

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 (ו), 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"

18. בחוק פיצויי פיטורים, התשב"ג10 1963, בסעיף 11(ה), במקום הרישה המסתיימת
בחוק כמשמעותו הפרישה, לגיל שהגיע לאחר עובד "התפטר יבוא ל65" "שהגיע במילים

יימחקו.  או" "לעובדת והמילים התשס"ד82004" פרישה, גיל

חוק תיקון
פיטורים פיצויי

20 מס' 

19. בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה11 1965, בסעיף 1, במקום ההגדרה "זקן" יבוא:
"זקן  מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד82004;".

חוק תיקון
על הפיקוח

ג מס'  מעונות

20. בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז12 1967,  בסעיף 3(א), ברישה, במקום
לגיל הגיע וטרם שנים 16 לו "מלאו יבוא האלה" הגילים באחד "הוא במילים החל הסיפה

התשס"ד62004." פרישה, גיל בחוק כמשמעותו הפרישה

חוק תיקון
עבודה שירות
חירום בשעת

5 מס 

21. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל13 1970
בגיל "כשהוא יבוא יותר" או 40 בגיל "כשהוא במקום ,(4) בפסקה ,15 בסעיף (ו)
"או במקום יותר,", או השניה, בתוספת א' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו, הקבוע
בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם לגביו, הקבוע לגיל "או יבוא לאחר" 55 לגיל
"או יבוא העניך לפי ,55 לגיל "או ובמקום לאחר'' הקובע) הגיל  זו (בפסקה השניה

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

השניה"; בתוספת ב' בחלק לידתו, לחודש בהתאם

10 ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התש"ס, עמ' 246.
11 ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.
12 ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשנ"ח, עמ' 44.
13 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ג, עמ' 85.

חוק תיקון
המדינה שירות

ג4 מס'  (גמלאות)


