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חוק שירות אזרחי )תיקוני חקיקה(, התשס"ט-2008*

תיקון חוק פיצויי 
פיטורים - מס' 24

בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 1, בסעיף 11, במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  1   

")ג( עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן, ובשל 
אותו תנאי, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים:  

)1( הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים 
)החזרה לעבודה(, התש"ט-1949  2;  

)2( הוא התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3)ב( להגדרה "ילד" 
ובלבד  התשנ"ה-1995 3,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   238 שבסעיף 

ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות; 

)3( הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6)א( לחוק דחיית שירות 
לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002  4, ובלבד ששירת בשירות 
אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין עיסוק "  

תיקון חוק קליטת 
 חיילים משוחררים

- מס' 9 

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  5 - 2 

)1( בסעיף 1 -  

)א( לפני ההגדרה "שירות סדיר" יבוא:  

6)א( לחוק דחיית שירות לתלמידי  ""שירות אזרחי" - כהגדרתו בסעיף 
ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002  6;  

"שירות אזרחי במסלול מפוצל" - שירות אזרחי במשך 20 שעות שבועיות 
בממוצע;";  

)ב( בהגדרה "שירות סדיר", אחרי "וכן שירות לאומי" יבוא "או שירות אזרחי"; 

)ג( בהגדרה "שירות לאומי", במקום הסיפה החל במילים "שבסעיף 5" יבוא 
"שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995"; 

)ד( בהגדרה "חייל משוחרר", בסופה יבוא "לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש 
של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות";  

)ה( בהגדרה "שירות אחר", בסופה יבוא "או שירות אזרחי במסלול מפוצל"; 

)2( בסעיף 9)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  

")4( בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל - 204 שקלים חדשים;";  

)3( בסעיף 10, אחרי פסקה )3( יבוא:  

")4( בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל - 68 שקלים חדשים;"   

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 410, מיום כ"ח בתשרי התשס"ט )27 באוקטובר 2008(, עמ' 36 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשס"ח, עמ' 514   1

ס"ח התש"ט, עמ' 13   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   3

ס"ח התשי"ב, עמ' 521   4

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשס"ח, עמ' 578   5

ס"ח התשס"ב, עמ' 521; התשס"ג, עמ' 494   6
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הוראות סעיפים 1, 9)א( ו–10 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, כנוסחם 3   תחולה 
בסעיף 2 לחוק זה, יחולו גם לגבי מי שהחל לשרת שירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6)א( 
לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, לפני תחילתו 
של חוק זה, בין אם סיים את השירות כאמור לפני יום תחילתו של חוק זה ובין אם 

לאו 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר 

והתעסוקה
ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל 
כרמל ועוספיה(, התשס"ט-2008*

בחוק זה -1 הגדרות

"בחירות", "בחירות למועצה מקומית" - בחירות למועצת המועצה המקומית ולראש 
המועצה המקומית;

"המועד הקובע" - א' בחשוון התשס"ד )27 באוקטובר 2003(;

"הרשות המאוחדת" - עיריית עיר כרמל;

"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה;

"השר" - שר הפנים 

השבת מעמדן של 
רשויות מקומיות 

מסוימות

דלית אל כרמל ועוספיה )בחוק זה - המועצות המקומיות( יהיו מועצות מקומיות 2 
במעמד שהיה להן במועד הקובע, ויחולו עליהן, החל מיום התחילה, כל הוראות הדין 

שחלו עליהן במועד הקובע, בשינויים המפורטים בחוק זה 

)א( הבחירות למועצות המקומיות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 180 הימים 3 בחירות
מיום התחילה; השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות המוקדם או המאוחר ב–90 

ימים מהמועד האמור 

)ב( לעניין חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 1, יראו את המועצות 
המקומיות כרשויות מקומיות שבהן לא מכהנת מועצה לפני יום הבחירות 

בכפוף להוראות חוק זה, הרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה 4 תקופת מעבר
וראשי  המקומיות  המועצות  של  כהונתם  לתחילת  ועד  התחילה  מיום  חובה,  לכל 

המועצות המקומיות, לפי המועד המאוחר מביניהם )בחוק זה - תקופת המעבר( 

ביטול הרשות 
המאוחדת

בתום תקופת המעבר )בחוק זה - יום הביטול(, תבוטל הרשות המאוחדת ותחדל להיות 5 
אישיות משפטית 

)א( כהונת ראש העיריה והמועצה של הרשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, 6 מינוי ועדה ממונה
עד  תכהן  אשר  והמועצה,  העיריה  ראש  תפקידי  למילוי  ממונה  ועדה  ימנה  והשר 
לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומות לפי המועד

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 251, מיום י"ט בתמוז התשס"ח )22 ביולי 2008(, עמ' 433 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248 

הוראות סעיפים 1, 9)א( ו–10 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, כנוסחם 3   
בסעיף 2 לחוק זה, יחולו גם לגבי מי שהחל לשרת שירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6)א( 
לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, לפני תחילתו 
של חוק זה, בין אם סיים את השירות כאמור לפני יום תחילתו של חוק זה ובין אם 

לאו 

תחולה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר 

והתעסוקה
ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

 חוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות
דלית אל כרמל ועוספיה(, התשס"ט-2008*

הגדרותבחוק זה -1 

"בחירות", "בחירות למועצה מקומית" - בחירות למועצת המועצה המקומית ולראש 
המועצה המקומית;

"המועד הקובע" - א' בחשוון התשס"ד )27 באוקטובר 2003(;

"הרשות המאוחדת" - עיריית עיר כרמל;

"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה;

"השר" - שר הפנים 

דלית אל כרמל ועוספיה )בחוק זה - המועצות המקומיות( יהיו מועצות מקומיות 2 
במעמד שהיה להן במועד הקובע, ויחולו עליהן, החל מיום התחילה, כל הוראות הדין 

שחלו עליהן במועד הקובע, בשינויים המפורטים בחוק זה 

השבת מעמדן של 
רשויות מקומיות 

מסוימות

)א( הבחירות למועצות המקומיות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 180 הימים 3 
מיום התחילה; השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות המוקדם או המאוחר ב–90 

ימים מהמועד האמור 

בחירות

)ב( לעניין חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 1, יראו את המועצות 
המקומיות כרשויות מקומיות שבהן לא מכהנת מועצה לפני יום הבחירות 

בכפוף להוראות חוק זה, הרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה 4 
וראשי  המקומיות  המועצות  של  כהונתם  לתחילת  ועד  התחילה  מיום  חובה,  לכל 

המועצות המקומיות, לפי המועד המאוחר מביניהם )בחוק זה - תקופת המעבר( 

תקופת מעבר

בתום תקופת המעבר )בחוק זה - יום הביטול(, תבוטל הרשות המאוחדת ותחדל להיות 5 
אישיות משפטית 

ביטול הרשות 
המאוחדת

)א( כהונת ראש העיריה והמועצה של הרשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, 6 
עד  תכהן  אשר  והמועצה,  העיריה  ראש  תפקידי  למילוי  ממונה  ועדה  ימנה  והשר 
לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומות לפי המועד

מינוי ועדה ממונה
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