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–הזכות לפיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עבודה(, התש"ף –הצעת חוק פיצויי פיטורים )תיקון 

9102 

  – / בסעיף(, העיקרי החוק – להלן) 6911/–ג"התשכ, פיטורים פיצויי בחוק ./ / סעיף תיקון

 :יבוא( א) קטן סעיף אחרי (/)  

 עונות ארבע עונתי ובעובד – ברציפות שנים שלוש שעבד מי (/א")   

 אחד עבודה במקום או אחד מעסיק אצל – רצופות שנים בארבע

 ממעסיקו לקבל זכאי, פיטוריו בשל שלא הסתיימו העבודה ויחסי

 .";פיטורים פיצויי

 :יבוא( ב) קטן סעיף אחרי (4)  

 שחלפה לאחר( ב) קטן סעיף לפי המעסיקים חילופי חלו (/ב")   

 המעסיק אצל העובד של לעבודתו( א) קטן בסעיף האמורה התקופה

 האמורה התקופה שחלפה ולפני, הקודם העבודה במקום או הקודם

 שקיבל החדש המעסיק עם העבודה יחסי הסתיימו( /א) קטן בסעיף

(, ב) קטן בסעיף כאמור הפיטורים לפיצויי האחריות את עצמו על

 של מזכאותו לגרוע כדי בכך יהיה לא, העובד פיטורי מפאת שלא

 עבודתו תקופת בעד כאמור החדש ממעסיקו פיטורים לפיצויי העובד

 ."המעסיקים חילופי עד

                                                                    
 .631ס"ח התשכ"ג, עמ'  1



 2 

 בעובד או" יבוא" במשכורת בעובד" אחרי, העיקרי לחוק( א)4/ בסעיף .4 4/ סעיף תיקון

" כאמור בשכר בעובד עבודה שנת לכל שבועיים ושכר" ובמקום", בשכר

 ביולי /1) ג"התשמ באב א"כ עד עבודה שנת לכל בשכר עובד ולגבי" יבוא

 ".עבודה שנת לכל שבועיים שכר –( 691/

  – העיקרי לחוק 9/ בסעיף .1 9/ סעיף תיקון

 הגבלת" יבוא" פיצויים ללא פיטורים" במקום, השוליים בכותרת (/)  

 ";לפיצויים הזכות

 :יבוא ואחריו(", א") יסומן בו האמור (4)  

 בהסכם נקבע שלגביהן נסיבות העבודה יחסי סיום נסיבות היו (ב")   

 זכאי העובד יהיה לא בהתקיימן כי( א) קטן בסעיף כאמור קיבוצי

 יהיה לא, בלבד חלקיים פיטורים לפיצויי זכאי יהיה או פיטורים לפיצויי

 ההסכם להוראות בהתאם אלא, פיטורים לפיצויי זכאי העובד

 ."הקיבוצי

  – העיקרי לחוק 1/ בסעיף .2 1/ סעיף תיקון

 הגבלת" יבוא" פיצויים ללא פיטורים" במקום, השוליים בכותרת (/)  

 ";לפיצויים הזכות

 ללא פיטורים המצדיקות בנסיבות היו עובד של שפיטוריו" במקום (4)  

 היה העבודה יחסי שסיום" יבוא" שיקבע חלקיים בפיצויים או פיצויים

 כפי סכומיהם הפחתת או, פיטורים פיצויי תשלום אי המצדיקות בנסיבות

 ".שיקבע

 הסכם, דין לפי לעובד הנתונה זכות מכל לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין .5 זכויות שמירת

 .עבודה חוזה או קיבוצי

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה

   6/.//.9/ –התש"ף  כ' בחשוון

 

 


