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חוק גיל פרישה )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2011*

בחוק גיל פרישה, התשס"ד—2004 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 6)3(, במקום "1950" 1 תיקון סעיף 6
יבוא "1955"  

 תיקון כותרת 
פרק ד'

בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "1950" יבוא "1955" 2 

בסעיף 9 לחוק העיקרי —3 תיקון סעיף 9

בסעיף קטן א —  )1(

בפסקה )1( במקום "1950" יבוא "1955"; )א( 

בפסקה )2( במקום "כ"ח בסיון התשע"א )30 ביוני 2011(" יבוא "כ"ד בסיוון  )ב( 
התשע"ו )30 ביוני 2016(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "ב' בתשרי התשע"ב )30 בספטמבר 2011(" יבוא "כ"ז באלול   )2(
התשע"ו )30 בספטמבר 2016(";

)ג( במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "ב' בטבת  בסעיף קטן   )3(
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

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 "עד דצמבר 1954"; )א( 

במקום הקטע החל במילים: )ב( 

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 131

תחת 5  א',  בחלק  א'1,  בלוח  התשנ"ה—1995 2,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  בחוק 
הכותרת "לאישה" —

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954";  )1(

התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"ב )26 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב )1 בנובמבר 2011(, עמ' 24 

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

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 39   2
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במקום הקטע החל במילים:  )2(

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק רשות השידור )תיקון מס' 26(, התשע"ב—2011*

בחוק רשות השידור, התשכ"ה—1965 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 28 —1 תיקון סעיף 28

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים,   )1(
נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, 

אלא באישור השר "; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן )א(", והסיפה החל   )2(
במילים "או — אם היה הנכס מקרקעין" — תימחק 

בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 תיקון סעיף 31

בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן )א( יוקצו סכומים כמפורט להלן:  ")ב( 

סכום שנתי של שמונה מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה הרוסית   )1(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים;

6 1 מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה האמהרית  סכום שנתי של   )2(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים "

בסעיף 44ג)ו( לחוק העיקרי, במקום "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(" 3 תיקון סעיף 44ג
יבוא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 215 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשע"ב, עמ' 34   1

במקום הקטע החל במילים:  )2(

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק רשות השידור )תיקון מס' 26(, התשע"ב—2011*

תיקון סעיף 28בחוק רשות השידור, התשכ"ה—1965 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 28 —1 

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים,   )1(
נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, 

אלא באישור השר "; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן )א(", והסיפה החל   )2(
במילים "או — אם היה הנכס מקרקעין" — תימחק 

תיקון סעיף 31בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 

בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן )א( יוקצו סכומים כמפורט להלן:  ")ב( 

סכום שנתי של שמונה מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה הרוסית   )1(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים;

6 1 מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה האמהרית  סכום שנתי של   )2(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים "

בסעיף 44ג)ו( לחוק העיקרי, במקום "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(" 3 
יבוא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

תיקון סעיף 44ג
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