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תיקון סעיף 1

 .1בסעיף  1לחוק החיילים
החוק העיקרי( 
)(1

המשוחררים )החזרה לעבודה(,

תש"ט)1 1949להלן 

בסעיף קטן )א(  ,במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1שירות סדיר לפי הפרק השלישי לחוק שירות בטחון,
תשי"ט 1959ננוסח משולב[ ,2אף אם שירות זה הוארך
מכוח סעיף  26לחוק האמור )להלן  שירות סדיר( ;"

)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד( לענין חוק זה ,דין שירות בצבאהגנה לישראל על פי הת
חייבות לשירות קבע  כדין שירות סדיר ,אם הוא בא בתכוף לאחר
תקופת שירות סדיר ,ותקופתו ,כין על פי התחייבות אחת ובין על פי
מספר התחייבויות רצופות ,איבה עולה על שנתיים ",

החלפת סעיף 5
והוספת סעיף 5א

*2

)א(

במקום סעיף  5לחוק העיקרי יבואן

"לשנת שירות
התעסוקה

לשכת שירות התעסוקה  לגבי מפעל  היא לשכת שירות התע
.5
סוקה ,שהמפעל נמצא בתחום שיפוטה.

סייג לתחולה

5א) .א( בכפוף להוראות סעיף  19לא יחול הפרק השני על חייל
משוחרר משירות סדיר אלא אם נתקיימה בו אחת מאלה;
) (1ביום התגייסותו מלאו לו  20שנה*,
) (2ביום התגייסותו טרם מלאו לו  20שנה ,אולם התייצ
בותו לשירות בטחון או להמשך שירות באה אחרי דחיה לפי
סעיף  28לחוק שירות בטחון ,תשי"ט 1959ננוסח משולב[,
למועד שבו כבר מלאו לו  20שנה.
)ב( הוראות סעיף קטן)א( לא יחולו על מגוייסחוץ לענין סעיף
 24לחוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז". 31967

תיקון סעיף 8

.3

בסעיף

) 8ב( לחוק העיקרי ,במקום "ועדת ערעור" יבוא "בית דין אזורי כאמור

בסעיף ."23
החלפת הפרק
הרביעי

4

.במקום

הפרק הרביעי לחוק העיקרי יבוא:
"פרק

חייל משוחרר
משירות סדיר

) .19א(

רביעי  :זכות קדימה בשליחה לעבודה
בסעיף זה" ,חייל משוחרר משירות סדיר"  למעט 
)(1

מי שחל עליו הפרק השני מכוח האמור בסעיף 5א;

* נתקבל בבגסת ביום כ"ח בשבט תשל"ז ) 16בפברואר  ;(1977הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח , 1277
תשל"ז ,עמ' .94
1ס"ח תשיט ,עמ'  ;13תשי''א ,עמ'  ;58תשי"ד ,עמ'  ;224תשכ"ט ,עמ'  ;76תש''ל ,עמ'  ;121תשל"ה ,עמ' ,59
עמ' 158.
 2ס"ח תשי"ט ,עמ' .286
 3ס"ח תשכ"ז ,עמ' 86.

) (2מי שקיבל פיצויי פיטורים מבעל המפעל בנסיכות
המפורטות בסעיף ) 6ב( לחוק זה או בסעיף ) 11ג( לחוק
פיצויי פיטורים ,תשכ"ג4. 1963
)ב( לחייל משוחרר משירות סדיר תהא תוך שבה אחת מיום
השחרור זכות קדימה להישלח לעבודה במקום עבודה במפעל שבו היה
מועסק ארבעה שבועות רצופים לפחות סמוך לפני תחילת השירות; זכות
הקדימה כאמור בסעיף קטן זה תהיה עדיפה על פני זכות קדימה על פי
סעיף  33וכן על פני כל הוראה כחוק שירות התעסוקה ,תשי"ט,51959
ובתקנון השירות שנקבע לפי אותו חוק".
,5

ביטול סעיף 39א

סעיף 39א לחוק העיקרי  בטל.
במקום

.6

סעיף  41לחוק העיקרי יבוא:

"זכות עובד
בשירות חלקי

.7

 .41העדרו של עובד מעבודתו במפעל לרגל שירות חלקי לא ייראה
כהפסקה ברציפות עבודתו כמפעל ,ואם פיטר בעל מפעל עובד בשל
שירותו בשירות חלקי ,בטלים הפיטורים ".

בסעיף

) 43ב( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה )1א( יבואן
")1כ( חייל משוחרר משירות סדיר אשר לו זכות קדימה להישלח
לעבודה לפי סעיף  , 19אך לא נשלח לעבודה לפיו או נשלח לעבודה
ולא נתקבל?".

פיצויי פיטורים ,תשכ"ג 1963
) (1בסעיף  ,(1) 2במקום "בסעיף 39א" יבוא "בסעיף ) 1ד(";

.8

בחוק

.9

סעיף

)(2

. 10

חוק

החלפת סעיף 41

תיקון סעיף 43

תיקון חוק פיצויי
פיטורים

בסעיף  , 11אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר כמשמעותו
בסעיף  1לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט, 1949
בשל התגייסותו כאמור ,רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים ",

 35לחוק שירות מילואים )תגמולים(,

תשי"ט 1959ננוסח משולב!  6בטל.

זה לא יגרע מזכויותיו של מי שלפני תחילתו שירת שירות סדיר או החל לשרת

בו.

רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה
ס"חח תשכ"ג ,עמ' 136
4
 5ס"ח תשי"ט ,עמ' 32.
 6ס"ח תשי"ט ,עמ' 306.

שמעון פרס
שר הבטחון

תיקון חוק שירות
מילואים
)תגמולים(
שמירת זכויות

