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	 דמי הבראה - תשלום חלקי במגזר הציבורי - הוראת שעה

חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010	
)הוראת שעה(, התשס"ט- �2009

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

מטרתו של חוק זה היא להביא להשתתפות של עובדי השירות הציבורי בצעדים   .�
שנועדו להתמודד עם השלכות המשבר הכלכלי הפוקד את משק המדינה, ובכלל 

זה להביא לפינוי מקורות בתקציב המדינה לצורך ההתמודדות האמורה.

בחוק זה -  .2

"דמי הבראה" - דמי הבראה, קצובת הבראה או תשלום אחר דומה במהותו, אף אם 
כינויו שונה, המשולמים לעובד על פי דין או הסכם;

הסדר  קיבוציים,  הסכמים  בחוק  כמשמעותו  הרחבה  צו  קיבוצי,  הסכם  "הסכם"- 
קיבוצי, הוראת מינהל, או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 

לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-�1959;

הסכמים  בחוק  כמשמעותם  מיוחד  או  כללי  קיבוצי  הסכם   - קיבוצי"  "הסכם 
קיבוציים;

"חוק הסכמים קיבוציים" - חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-�1957;

פורסם בס"ח 2200, התשס"ט, 23.6.09, עמ' 142. הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   1
חוק הממשלה - 432, מיום ט' בסיוון התשס"ט )1 ביוני 2009(, עמ' 332. תוכן העניינים וחלק 

מהערות השוליים, הוספו על ידי עורכי הקובץ.

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  2

ראה החוק, ותקנות ופסיקה לפיו, בחלק 10.1 לקובץ משפט העבודה.  3

מטרהמטרה

הגדרותהגדרות

הפניות: 
 ,2003 משנת  במשהו,  דומה  חקיקה  ראה  א. 

בפרק 991.4.11 לעיל.

העסקי  במגזר  הבראה  דמי  לתשלום  ב. 
בפרק  ראה  הציבורי(,  מהמגזר  )להבדיל 

991.7 לקובץ, להלן.
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