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כמשמעותו נכה למעט "אך המלים "נכה", בהגדרת העיקרי), החוק  1(להלן התשמ"ה1985
יימחקו.  הנכים" בחוק

1 סעיף תיקון

ובין זה חוק לפי כמשמעותה "בין המלים ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 10(א) בסעיף . 2

יימחקו.  הנכים" חוק לפי כמשמעותה

10 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 14 בסעיף . 3

בחוק כמשמעותו ובין זה בחוק כמשמעותו "בין המלים (ג), קטן בסעיף (1)
יימחקו:  הנכים"

(ב)". "או יבוא בסופה ,(1) בפסקה (ד), קטן בסעיף (2)

14 סעיף תיקון

,2009 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1991 בפברואר 26) התשנ"א באדר י"ב ביום בכנסת נתקבל
.267 עמ' ,(1990 ביולי 30) התש''ן באב ח' מיום

.58 ועמ' 10 עמ' התשמ"ט, :44 עמ' התשמ''ח, :88 עמ' התשמ"ז, : 142 עמ' התשמ''ה, ס"ח 1



38 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 38 סעיף במקום .4

עם "הסכם
מעביד

לאדם מיוחד או כללי בהסכם מעביד עם להתקשר רשאי הבטחון שר (א) . 38

העובר של מקצתה, או כולה עבודתו, תקופת שלפיו בהסכם, נקוב ששמו
זכויות לענין בחשבון תבוא להיפר, או המעביד אצל לעבודה הקבע משירות

חוק לפי שלא המעביד מן או זה חוק לפי המדינה מן מקצתן, או כולן לגימלאות,

לרבות בהסכם, לקבוע שיראו תנאים לפי הכל מזה, ומקצתן מזו מקצתן וכן זה,
למפרע. ותחולה תשלום

קרן או פנסיה קרן עם כאמור הסכם דין (א), קטן סעיף לענין (ב)
כדין  המעביד עובדי את המשרתת או בה קשורים המעביד שעובדי תגמולים,

המעביד. עם הסכם

או הקבע בשירות שירות תקופת  עבודה" "תקופת זה, בסעיף (ג)

". המעביד אצל עבודה תקופת

39 סעיף תיקון העיקרי לחוק 39 בסעיף . 5

הסכם"; לפי "זכויות יבוא השוליים כותרת במקום (1)

יבוא: ואחריו (א) יסומן בסעיף האמור (2)

מהווה פרישה ואותה מעביד אצל לעבוד ועבר הקבע משירות שפרש מי "(ב)
זו לגימלה זכאי יהא פרש, שממנו השירות על זה חוק לפי גימלה לתשלום עילה

 אולם בלבד;

כי הכללי, בהסכם שנקבעה התקופה תוך בכתב, לממונה הודיע העובד אם (1)
אלה לזכויות רק זכאי יהא הסכם, אותו לפי בזכויותיו בוחר הוא

יהיה בתקנות, שנקבעה בדרך העובד לידיעת ההסכם את הממונה הביא (2)

הזמן תוך לממונה הודיע אם זולת בלבד, ההסכם לפי לזכויותיו זכאי העובד
". ההסכם לפי ולא זה חוק לפי בזכויותיו בוחר הוא כי בתקנות, שנקבעו ובדרך

40 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 40 סעיף במקום . 6

הסכם "תנאי
מיוחד

האדם בהסכמת אלא 38 סעיף לפי מיוחד בהסכם הבטחון שר יתקשר לא .40

להתקשר מותר שבהם התנאים את בתקנות יקבע השר עליו; חל שההסכם
". האדם הסכמת על יתנו שלא ובלבד כאמור, בהסכמים

42 סעיף החלפת
42א סעיף והוספת

יבוא: העיקרי לחוק 42 סעיף כמקום . 7

בדבר "הסכם
זכויות רציפות

זו העברתו על חל ולא הקבע לשירות מעביד אצל מעבודה אדם עבר (א) .42

זה, חוק לפי שאיריו וזכויות זכויותיו לענין מותר, יהא ,38 סעיף לפי הסכם

במקום אדם אותו של עבודתו תקופת את בחשבון להביא מקצתן, או כולן
בתקנות, שנקבעו וכללים תנאים לפי הכל מקצתה, או כולה הקודם, עבודתו

למפרע. ותחולה תשלום לרבות

העברתו על חל ולא מעביד אצל לעבודה הקבע משירות אדם עבר (ב)
לו ישולמו שלפיו בהסכם איתו להתקשר הבטחון שר רשאי ,38 סעיף לפי הסכם

מקצתה, או כולה הקבע בשירות שירותו תקופת בעד גימלאות, לשאיריו או
לאוצר העובד תשלומי לרבות בתקנות, שנקבעו וכללים תנאים לפי הכל

למפרע. ותחולה המדינה



גימלאות מניעת
כפל

בקשר לגימלה זכאי אדם יהא לא 42 עד 37 בסעיפים האמור אף על 42א.
חוק לפי שלא המדינה מן או האחר המעביד מן וגם זה חוק לפי גם אחת, לתקופה

". בידו והברירה זה,

בטל.  (א) קטן סעיף העיקרי, לחוק 67 בסעיף .867 סעיף תיקון
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