
,(2 מס' (תיקון חירום בשעת עבודה שירות חוק
*1976 תשל"ו

9 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן תשכ"ז11967 חירום, בשעת עבודה שירות לחוק 9 כסעיף .1
כצו" ושיפורש עבודה, שירות לשרת אדם אותו מיועד שבהם בעבודה או "במפעל במקום

בצו". שיפורש כסי עבודה "לשירות יבוא

10 סעיף "שפורשתיקון יבוא לאימון" נקרא שבו ובתפקיד "במפעל כמקום העיקרי, לחוק 10 בסעיף . 2
בהודעה".

11 סעיף סוגיתיקון ולגבי "ובמקצועות יבוא בשנה" ימים "שלושה אחרי העיקרי, לחוק 11 בסעיף . 3
העבודה "שר יבוא ובסופו כשנה", יום שניםעשר על  כתוספת המפורטים עובדים

התוספת". את לשנות הכנסת, של העבודה ועדת באישור רשאי,

14 סעיף האימון".תיקון מקום "אל יבוא המפעל" "אל כמקום העיקרי, לחוק 14 בסעיף .4

סעיףא14 יבוא:הוספת העיקרי לחוק 14 סעיף אחרי . 5

על"תגמולים העולה רצופה לתקופה 9 סעיף לפי לאימון שנקרא אדם (א) א. 14
תשי"ט (תגמולים), מילואים שירות חוק לפי לתגמול זכאי והיה אחד יום
אילו התגמולים) חוק  (להלן פיו על והתקנות משולב], ננוסח 1959
סעיף למעט התגמולים, חוק הוראות יחולו כמילואים, תקופה אותה שירת
זכאי יהיה והוא כמילואים תקופה אותה אדם אותו שירת כאילו לחוק, 2
2 סעיף לפי לתשלום זכאי היה כאילו האימון תקופת כל כשל לתגמול

האמור.

ועדת וכאישור האוצר שר עם בהתייעצות העבודה. שר (כ)
תנמול תשלום בדבר הוראות בתקנות לקבוע רשאי הכנסת, של העבודה
זכאים היו לא אך (א) קטן בסעיף כאמור לאימון לנקראים המדינה מאוצר
כתנאים בדרך, הכל במילואים, שירתו אילו התגמולים חוק לסי לתגמול

כאמור." בתקנות שנקבעו ובשיעורים

חוק תיקון
פיטורים פיצויי

יבוא: (9) פסקה אחרי תשכ"ג31963, פיטורים, פיצויי לחוק 2 בסעיף .6

כשעת עבודה שירות חוק לסי עבודה לשירות אימון (10)"
". תשכ"ז1967 חירום,

חופשה חוק תיקון
שנתית

יבוא: (7) פסקה אחרי תשי"א1951*, שנתית, חופשה לחוק 4(כ) בסעיף .7

בשעת עבודה שירות חוק לפי עבודה לשירות אימון (8)"
". תשכ"ז1967 חירום,

תשל"ו, ,1216 בה''ת פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1976 בינואר 27) תשל"ו בשבט כ"ה בכנסתביום נתקבל *
.96 עמ'

.259 עמ' תשל"ג, ;86 עמ' תשכ"ז, ס''ח 1
. 194 עמ' תשל"ה, ;306 עמ' תשי"ט, ס"ח .2

. 136 עמ' תשכ"ג, ס"ח 3
234. עמ' תשי"א, ס''ח 4
.65 עמ' תש"ל, 5ס"ח



(7) פסקה תש"ל51970, משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק 3 בסעיף . 8

יבוא: ולפניה (8) תסומן
שירות חוק תיקון
(גמלאות) המתנה

בשעת עבודה שירות חוק לסי עבודה לשירות אימון (7)"
תשכ"ז1967;". חירום,

יבוא: העיקרי החוק בסוף הוספת9. הוספת

"תוספת
(סעיף11)

רופאים: (1)
אחיםואחיות*, (2)

סיעודי; רפואי סגל (3)
טכני; רפואי סגל (4)

אחר; אקדמאי רפואי סגל (5)
ברפואה; ותחזוקה מינהל עובדי (6)

נהגים; (7)
בנמלים; מלאכה ובתי מנוף עובדי (8)

החשמל; רשת עובדי (9)
בטחוני; כייצור מתכת עובדי (10)
הנדסי; מיכני ציוד מפעילי (11)

טכניים, עובדים מינהל, עובדי 02)
בתחבורה." ושמאים בוחנים

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

כרעם משה
העבודה שר





(7) פסקה ,5 תש"ל1970 משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות לחוק 3 בסעיף .8
יבוא: ולפניה (8) תסומן

בשעת עבודה שירות חוק לסי עבודה לשירות אימון (7)"
,"; תשכ"ז1967 חירום,

שירות חוק תיקון
(גמלאות) המדינה

יבוא: העיקרי החוק בסוף הוספתהוספת9.

"תוספת

(11 (סעיף
רופאים; (1)

ואחיות; אחים (2)
סיעודי; רפואי סגל (3)
טכני; רפואי סגל (4)

אחר? אקדמאי רפואי סגל (5)
ברפואה; ותחזוקה מינהל עובדי (6)

נהגים; (7)
בנמלים; מלאכה ובתי מנוף עובדי (8)

החשמל; רשת עובדי (9)
בטחוני; כייצור מתכת עובדי (10)
הנדסי; מיכני ציוד מפעילי (11)

טכניים, עובדים מינהל. עובדי (12)
בתחבורה." ושמאים בוחנים

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

כרעם משה
העבודה שר




