חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
חוק גיל פרישה ,התשס"ד 2004 -

חוק גיל פרישה ,התשס"ד  ,12004 -ופסיקה לפיו
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניות :פסיקה וחקיקה נוספת לענין גיל
פרישה ,ראה בפרקים ( 10.22בקשר להפליה),
( 11.01בקשר להסכמי פרישה) ,ו11.04.6 -
(בקשר למבוטחי הקרנות הותיקות).

ברירת גיל פרישה והסכם לפרישה מוקדמת 8
זכאות לפנסיה כשיקול להפסקת העסקתה 		
9
של עובדת ואפליה
השפעת שינוי גיל הפרישה מכוח החוק על 		
10
זכויות אחרות
פרישה כפויה בגיל מוקדם כ"פיטורים"

10

כפיית גיל פרישה אחיד  -סעיף  4לחוק
וחוקים נוספים  -הפניה לפרק 10.22

11

פרישה מוקדמת או מאוחרת מכוח חוק או
תקנות  -הפניה

11

פרישה מאוחרת מכוח הסכם או מדיניות (או
11
נוהג?)  -סע' (10ב)( )1לחוק
הפניה :פסיקה לענין הסכמי פרישה מוקדמת,
ראה בפרק  11.01לקובץ.
(בהערה) 2

מראי מקום
פרק א' :פרשנות
 .1מטרה
 .2הגדרות

1
2

פרק ב' :גיל פרישה
 .3גיל הפרישה
 .4גיל פרישת חובה
 .5גיל הפרישה המוקדמת

2א
2א
2א

סע'
.6

.7
.8
.9

עמ'

פרק ג' :הוראות מעבר
גיל הפרישה  -הוראות מעבר (הערת
מערכת :למרות שם הסעיף ,מופיעה כאן
2א
גם הוראה קבועה)
2ב
גיל פרישת חובה  -הוראות מעבר
		
גיל הפרישה המוקדמת -
2ב
הוראות מעבר
		
החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה
2ב
שנולדה בשנת  1950ואילך

פרק ה' :הוראות כלליות
 .10עדיפות (גיל פרישה גבוה יותר בהסכמה		 ,
ופנסיה מוקדמת על חשבון המעסיק) 3
		
 .11מסירת הודעות על מועד
4
הפרישה של עובדת
		
 .12גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת
4
לפני יום התחילה
4
 .13סיוע מאוצר המדינה
4
 .14ביצוע
פרק ו' :תיקונים עקיפים
סעיפים  31 - 18הושמטו  -ראה פירוט בהערה
בעמוד  5להלן.
פרק ז' :תחילה ,תחולה והוראה מיוחדת
 .32תחילה
 .33חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח
הלאומי  -תחולה
 .34חוק ביטוח בריאות מלכתי -
הוראה מיוחדת

5
		
5
		
5

תוספת

6

פרק א' :פרשנות

 .1מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה ,ובכלל זה
העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה
הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע
לגיל האמור ,עד הגיעו לאותו גיל.
1

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד הבא.

11א

1
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