חוק מס הכנסה )הטבות לחיילים משוחררים( )הוראת שעה(,
התשמ"א* 1981
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בחוק

הגדרות

זה 

"עבודה מזכה"  עבודה במקום עבודה מהמנויים להלן ,שעל העסקת עובדים בו חל
הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז:1 1957
) (1במפעל תעשייתי שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק
עידוד התעשיה )מסים( ,התשכ"ט;2 1969
)(2
חיים ;

במשק חקלאי המשמש בעיקר לייצור תוצרת חקלאית לרבות צמחים ובעלי

) (3בבניה או בהכנה או השלמה של בניה ,לרבות עבודות חפירה וסלילת דרכים
ועבודות עפר ;
"נקודת זיכוי"  כמשמעותה בפקודת מס הכנסה ;3
"חייל משוחרר"  כל אחד מאלה :
) (1מי שסיים את תקופת השירות הסדיר בצבא הגנה לישראל שהוא חייב בו על
פי חוק שירות בטחון ,התשי"ט] 1959נוסח משולב[) 4להלן  חוק שירות
בטחון(;
) (2מי שסיים את תקופת שירותו במשמר הגבול בתקופת השירות הסדיר שהוא
חייב בו על פי חוק שירות בטחון ;
) (3מי שסיימה תקופת שירות לאומי כאמור בפסקה ) (2להגדרת "ילד" בסעיף
 5לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ"ח;5 1968
*
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נתקבל בכנסת ביום י"א באדר ב'
התשמ"א ,עמ' .111
ס''ח התשי"ז ,עמ' .33
ס"ח התשכ''ט ,עמ'232.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדקו , 6עמ'120.
ס''ח התשי"ט ,עמ'286.
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .108
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) (4מי שלאחר תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בו על פי חוק שירות בטחון
המשיך בשירות סדיר על פי התנדבות בדרך של התחייבות לשירות קבע במשך
תקופה של לא יותר משנתיים ;
"תקופת שירות"  לא פחות משנתיים בגבר או משנה באשה ,פרט למי שסיים את תקופת
שירותו מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959
]נוסח משולב[ ;6
"עובד זכאי"  כל אחד מאלה :
) (1חייל משוחרר בין יום כ"ו באדר ב' התשמ"א ) 1באפריל  (1981ובין יום ז'
בניסן התשמ"ב ) 31במרס  (1982והתחיל לעבוד בעבודה מזכה תוך חצי שנה מיום
שחרורו ;
) (2חייל משוחרר ששוחרר בין יום טי'ו בניסן התש"ם ) 1באפריל  (1980ובין
יום כ"ה באדר בי התשמ"א ) 31במרס  (1981והתחיל לעבוד בעבודה מזכה תוך
חצי שנה מיום כ"ו באדר ב' התשמ"א ) 1באפריל;(1981
) (3חייל משוחרר ששוחרר אחרי יום י"ד בניסן התש"ם ) 31במרס  (1980וביום
כ"ו באדר ב' התשמ"א ) 1באפריל (1981הוא עובד בעבודה מזכה,
ובלבד שתקופה שבה השתתף חייל משוחרר בקורס להכשרה מקצועית בעבודה מזכה,
שנערך מטעם משרד העבודה והרווחה ,לא תובא במנין חצי השנה האמורה בפסקאות
) (1ו).(2
פטור ממס

עובד זכאי יהא זכאי לנקודות זיכוי ,בנוסף על אלה המגיעות לו על פי הפרק
.2
השלישי לחלק ג' לפקודת מס הכנסה ,כמפורט להלן :
) 5/12 (1נקודת זיכוי לכל חודש שלם משנים עשר החדשים הראשונים
לעבודתו בעבודה מזכה$
) 5/24 (2נקודת זיכוי לכל חודש שלם משנים עשר החדשים שלאחריהם
לעבודתו בעבודה כאמור ;
ולענין זה יראו עובד זכאי כאמור בפסקה ) (3להגדרת מונח זה כאילו התחיל לעבוד
בעבודה מזכה ביום כ"ו באדר בי התשמ"א ) 1באפריל.(1981

חובת מעביד
לשלם שכר שווה

)א( מעביד המעסיק עובד זכאי ישלם לו שכר שאינו נמוך מזה שהוא משלם
.3
לעובד אחר המועסק בתפקיד זהה ואשר יש לו אותו ותק בעבודה.
)ב( מעביד אשר לא מילא אחר הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי העובד להגיש
תובענה נגדו לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט,7 1969

ביצוע

ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
.4
להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
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 6ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
 7ס"ח התשכ"ט ,עמ' 70.
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