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הפניות:

ראה את נוסח סעיפים 16, 17 ו - 18 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, בפרק 10.10 לעיל; כן 
ראה שם תחת הכותרת "השבת הפקדות למעביד   ", לענין כספי פיצויים שמוחזקים ע"י קופה.

לענין הגדרת "פיטורים", ראה בפרק 10.10.1 לעיל, הדן בפיטורים ובהתפטרות.

לענין פיצויים חוזיים למעביד, בשל הפרת חוזה העבודה מצד העובד, ראה בפרק 10.1.6.1 לקובץ 
משפט העבודה העוסק בחוזה העבודה האישי, תחת הכותרת הראשית "הפרות ותרופות", ותחת 

כותרת המשנה "תרופות למעביד בשל: הפרות חוזה, מעשי נזק, וגרם הפרת חוזה".

הפניות לדברי חקיקה נוספים שמכוחם ניתן להפחית פיצויי פיטורים
המקומיות  הרשויות  חוק  את  הפחתתם,  או  פיטורים  פיצויי  שלילת  לענין  ראה,  כן 
12.1.7 בקובץ ההסכמים הקיבוציים; את חוק  1978, בפרק   - )משמעת(, התשל"ח 
שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג - 1963; ואת תקנות שעת חירום )שירותי עבודה 
חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית(, התשע"ז - 2017 )פורסמו בק"ת 7850, התשע"ז, 
14.8.17, עמ' 1650( שהוארכו ותוקנו בחוק )ס"ח 2669, התשע"ח, 14.11.17, עמ' 30(.
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