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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק איגודי ערים)תיקון מס׳  ,(3תשל״ז1976-
היקון סעיף 1

בסעיף  1לחוק איגודי ערים ,תשט״ו1!955--׳ בהגדרת ״איגוד ערים״׳ אחרי ״איגוד
.1
רשויות מקומיות סמוכות זו לזו״ יבוא ״אף אם איבן גובלות זו בזו״.

דכרי
לפי ההגדרה שבסעיף  1לחוק איגודי ערים׳ תשט״ו־
 ,! 955״איבוד ערים״ הוא ״איבוד רשויות מקומיות סמוכות
וו לזו״ .ביטוי זה פורש מאז נחקק החוק כמחייב קיומו
של רצף מוניציפלי בין הרשויות המקומיות המתאנדות
באיגוד הערים.
במקרים מםויימים קיים צורך׳ לשם טיפול נאות

הפכי
בנושאים החורגים ממסגרת מקומית׳ להקים איבוד ערים
אשר יכלול נם רשויות מקומיות שאינן!ובלות עם אחת
מהרשויות המקומיות האחרות המתאגדות באיגוד זה.
מאהר שעל פי ההגדרה של ״איגוד ערים* קייב! ספק אם
הדבר אפשרי׳ מוצע לתקן את ההגדרה ולהבהיר בה כי
בין הרשויות המקומיות המתאגדות באיגוד עדים לא
חייב להיות רצף מוניציפלי.

 1ס׳׳ח תשט״ו ,עמי  ;48תשכ״ו ,עמי  ;36ה״ח  ,1262תשל״ז ,עמ־ .14

מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם חברי המסת:

חוק פיצויי פיטוריס)תיקון מס׳  ,(6תשל״ז1976-
תיקון סעיף 5

.1

בסעיף  5לחוק פיצויי פיטורים׳ תשכ״ג 1963-ג -
) (1בסעיף קטן )א(׳ בהגדרת ׳״שאירים״ ,במקום ״בן זוג וילד של העובד
שחם בגדר תלויים במבוטח לענין גימלאות לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי,
תשי״ד1953-״׳ יבוא ״בן זוג של העובד בשעת פטירתו ־־ לרבות הידוע בציי
בור כבן זוגו והוא גר עמו  -וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין
גימלאות לפי פרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולבי תשכי׳ח-־21968״;
)(2

בסעיף קטן)ב(׳ במקום ״התלויים״ יבוא ״התלוי״.

דברי
הנדרת ״שאירים״ בסעיף ) 5א( לחוק פיצויי פיטורים׳
תשכ״נ ,1963-מפנה להוראות פרק ג׳ של חוק הביטוח
הלאומי}נוסח משולב[׳ תשכ״ח1968-׳ לענץ קביעת בן
זוגו של העובד הנפטר לצורך ההגדרה הנ״ל.
בפרק נ׳ של חוק הביטוח הלאומי קיימות הגדרות.
שונות לאלמנה ולאלמן .״אלמן״ הוא ״מי שהיה בן זונה
של המבוטחת בשעת פטירתה כ ל עוד יש עמו ילד או
אינו מסוגל ל כ ל כ ל עצמו או הכנסתו אינה עולה על
האמור בלוח 3׳״.
 1ם״יו תשכ״ג ,עמ׳  ;136חשל-ו ,עמי
30,

96.

הפגר
מוצע לבטל את ההנבלות הכלולות בהגדרת ״אלמן-
לצורך סעיף ) 5א( לחוק פיצויי פיטורים׳ כ ך שכל בן־זונ
של עובדת שנפטרה ,לרבות בן זוג הידוע בציבור׳ ייכלל
בהנדרה של ״שאירים״ לפי הסעיף האמור .תיקון זה יקנה
לאלמן אותה זכות לפיצויי פיטורים׳ אשר ישנה לאלמנה,
אם אשתו שנפטרה היתה אשה עובדת .זכות זאת אינה
קיימת לגבי אלמן על פי החוק׳ כך שלא ב כ ל מקרה
יכול הוא להיחשב כשאיר.
חברת־הכנסת ש׳ ארבלי־אלמוזלינו

 2ס״ 1תשכ״ח ,עמי •108
הצעות חוק  ,1266ב״ט נחשון תשל״ז22.11.1976 ,

חוק פיצויי פיטורימ)תיקון מם׳  ,(7תשל״ז1976-
,1

סעיף  10לחוק פיצויי פיטורים׳ תשכ״ג - !1963-בטל.

ביטול העיף 10

ד כ ר י דזפכר
סעיף  10לחוק פיצויי פיטורים׳ תשכ״ב ,1963-קובע
לאמור:
״ ,10לעבץ קביעת הזכות לנדצויים לא תובא במבץ
תקופת עבודה כחניך לפי חוק החניכות ,תשי״ג-
953י׳״
י בשעתו נחקק סעיף זה׳ המובע פיצויי פיטורים מחניך׳
כיון שחניך נדרש להיעדר מהעבודה לצדכי לימודים׳
בעוד שנער עובד שאינו חניך ל א נעדר .מצב זה השתנה
עם תיקץ חוק עבודת הנוער בשנת ) 1972תיקון מם׳ 6

'לחוק( ,שבו הוטלה חובת לימודים גם על בעד עובד שאינו
חניך .מכאן שאץ יותר הצדקה לשלילת זכות פיצויי
פיטורים מחניך.
יתד על כן ,קביעת זכות לפיצויים לחניך עשויה לחסל
תופעה שלילית נפוצה של פיטורי הניכיס לפגי גיוסם
לצהיל כדי לשלול מהם זכות החזרה לעבודה מכוח
חוק החיילים המשוחררים )ההזרה לעבודה( ,תשיט-
 .1949לפי הצעת החוק יהיה חניך זכאי לפיצויי פיטורים
כ כ ל גער עובד.
חברי הכנסת ש׳ ארבלי־־אלמוזליבו ויד זכין

 1ס״ח תשכיג ,עמי  ;136תשב־׳-ד ,עמי  ;167תשכיה ,עמי  ;215תשל׳׳ג ,עמי  ,222עמי  ;258תשל״ו ,עמי ;96
היה  ,1266תשליז ,עמי .30

חוק פיצויי פיטורים)תיקון מס׳  ,(8תשל״ז1976-
 • .1בחוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג ,* 1963-בסעיף 11׳ אחרי םעיף קטן)ב( יבוא:

תיקון סעיף 11

״גג( עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן
ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית׳ רואים
את ההתפטרות לעגין חוק זה כפיטורים; הוראה.זו לא תחול אם המעביד
הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד' בכהונתו תיחשב
כחופשה ללא תשלום.״

דפדי הפגר
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ,מתעוררת
הבעיה של זכאות לפיצויי פיטורים׳ או חובת שמירת
מקום העבודה ,של הנבחרים לתפקידי ראשי רשויות
מקומיות או סגניהם המקבלים משכורת מקופת הרשות
המקומית,
כיום אץ חובה לשלם פיצויי פיטורים לאדם שנבחר
לכהונה בראש רשות מקומית וא1ף אין חובה לשמור לו
את מקום עבודתו .עובדה זו מצמצמת את מםפד המועמ־

דים שברצונם להיבחר לכהונה בראש רשות מקומית
במשכורת..
מוצע לתקן את חוק פיצויי פיטורים.ולכלול בו זכאות
לפיצויי פיטורים לאדם שהתפטר מהמת שנבחר לראש
רשות מקומית או סגנו והוא מקבל שכר מקופת הרשות
המקומית .יחד עש זאת מוצע לאפשר למעבידו לתת
לנבחר חופשה ללא תשלום לתקופת כהונתו׳ במקום
תשלום פיצויי פיטורים.
חבר הכנסת מ׳ שחל

* ס״ה תשב״ג ,עמי  ;136תשכ״ד ,עמי  ;167תשב״ה ,עמי  ;215חשל״ג ,עמי  ,222עמי  ;258תשל״ו ,עמי ;96
ה״ח  ,1266תשל׳׳ז ,עמי  :30היה  ,1266תשל״ז ,ע&׳ .31

הצעות הוק  ,1266כ׳׳ט בחשו! תשל׳׳ז22.11.1976 .
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

