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 חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מסי 2),
 תשל״ו-1976 *

 1. בסעיף 9 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ״ז—1967! (להלן - החוק העיקרי),
״ ועד אותו אדם לשרת שירות עבודה, ושיפורש בצו  במקום ״במפעל אד בעבודה שבהם מי

. רות עבודה כפי שיפורש בצדי  יבוא ״לשי

 תיקון סעיף 9

״ יבוא ״שפורש ן , במקום ״במפעל ובתפקיד שבו נקרא לאימו  2. בסעיף 10 לחוק העיקרי

.  בהודעה״

 3. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי ״שלושה ימים בשנה״ יבוא ״ובמקצועות ולגבי סוגי

ר העבודה ש ם־עשר יום בשנה״, ובסופו יבוא ״ י  עובדים המפורטים בתוספת - על שנ
, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לשנות את התוספת״.  רשאי

״, ן  4, בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום ״אל המפעל״ יבוא ״אל מקום האימו

 5, אחדי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

. (א) אדם שנקרא לאימון לפי סעיף 9 לתקופה רצופה העולה על א  ״תגמולים ! !

- ט ״ י ש  יום אחד והיה זכאי לתגמול לפ־ חוק שירות מילואים (תגמולים), ת
לו  1959 ונוסח משולב] 2, והתקנות על פיו (להלן — חוק התגמולים) אי
ף  שירת אותה תקופה גמילהן־־מ, יחולו הוראות חוק התגמולים, למעט סעי
דה אותו אדם אותה תקופה במילוא־ס והוא יהיה זכאי  2 לחוק, כאילו שי
 לתגמול בשל כל תקופת האימון כאילו היה זכאי לתשלום לפי סעיף 2

 האמור.

עדת ד העבודה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ו  (a ש
 העבודה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תשלום תגמול
ו זכאים א) אך לא הי )  מאוצר המדינה לנקראים לאימון כאמור כסעיף קטן
 לתגמול לפי חוק התגמולים אילו שירתו במילואים, הכל בדרך, בתנאים

״  ובשיעורים שנקבעו בתקנות כאמור.

י פיטורים, תשכ״ג-־31963, אחרי פסקה (9) יבוא; י  6, בסעיף 2 לחוק פיצו
 ״(10) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת

 חירום, תשכ״ז--7><9!.״

״א-1951 *, אחרי פסקה (7) יבוא:  7. בסעיף 4 (ב) לחוק חופשה שנתית, תשי

 ״(8) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירית עבודה בשעת
״ . ו 9 6 7 - ז ״ כ ש  חירום, ת

 תיקון סעיף 10

 תיקון טעיף 11

 תיקון סעיף 14

 הוספת סעיף 14»

 תיקון חוק
 פיצויי פיטוריפ

 תיקון חוק חופשה
 שנתית

 * נתקבל בכנפת ביום כ״ה בשבט תשל״ו(27 בינואר 1976); הצעת החוק ודברי הטבר פורסמו בה־־ ח 1216, תשל״י׳
 עמי 96.

 י ס״ח תשכ״ז, עמי 86; תשל״ג, עמי 259.
 2 ס״ח תשי״ט, עב.׳ 306; תשל״ה, עמי 194.

 3 ם״ח תשכ״ג, עמי 136.
 * פ״ח תשי״א, עמי 234.

 5 ס״ח תש״ל, עמי 65.
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 8. בסעיף 3 לחוק שירות המדינה (גמלאות) ונוסח משולב], תש״ל-1970 5, פסקה (7) תיקון חוק שירות
; המדינה (גמלאות) א ן ב ה י י נ פ ל ) ך 8 ן ( מ ך ס  ה

 ״(7) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת
 חירום, תשכי׳ז-7(*19ד.

 9. בסוף החוק העיקרי יבוא: הוספת תוספת

 ״תוספת
 (סעיף 11)

 נהגים:
 עובדי מנוף ובתי מלאכה בנ

 עובדי רשת החשמל;
 עובדי מתכת בייצור בטחוני
 מפעילי ציוד מיכני הנדסי;

 עובדי מינהל, עובדים ט>
 בוחנים ושמאים בתחבורה.״

 (1) רופאים; (7)
 (2) אחים ואח־ות: (8)
 (3) סגל רפואי סיעודי: (9)

 (4) סגל רפואי טכני; (10)
 (5) סגל רפואי אקדמאי אחר: (11)
 (6) עובדי מיגהל ותחזוקה ברפואה; (12)

ם ע ר ה ב ש ק ר ב י ן מ ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
נה  נשיא המדי
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