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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק פיצויי פיטורים )תיקון מס' 27( )התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות(, 
התשע"ב–2012 *

בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 1, בסעיף 11)ג(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 11

 )4( בפסקה  כאמור  לאומית  או  ציבורית  למטרה  בשירות  לשרת  התנדב  הוא   )4("
)2(, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות  להגדרה "ילד" האמורה בפסקה 
ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 2, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה 

חודשים לפחות "

בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, קבועה 
עובד  של  בהתפטרותו  רואים  שבהם  המקרים  רשימת 
חוק;  אותו  לפי  פיטורים  לפיצויי  הזכאות  לעניין  פיטורים 
בין היתר נקבע, בסעיף קטן )ג( שבו, כי יראו התפטרות של 
עובד בהתקיים תנאים הקבועים באותו סעיף קטן, בשל גיוס 
לשירות סדיר, בשל התנדבות לשרת בשירות לאומי או בשל 

התחלת שירות אזרחי, ובסמוך לפניהם, כפיטורים כאמור  

כדי  שהתפטר  עובד  של  מעמדו  את  להשוות  כדי 
להתנדב לשירות למטרה ציבורית או לאומית בטרם התחיל 
שירותו הסדיר למעמדו של עובד שהתפטר במקרים המנויים 
בסעיף 11)ג( האמור, מוצע להוסיף לרשימת המקרים כאמור 
התפטרות של עובד בשל התנדבות לשירות למטרה ציבורית 
או לאומית, בסמוך לפני השירות ותוך דחיית שירותו הצבאי 

לפי  כולל,  כאמור  שירות  שירות"(   "שנת  המכונה  )שירות 
בשירות  בהתנדבות  המשרת  )ילד  הלאומי  הביטוח  תקנות 
נוער  הדרכת  התשנ"ז–1997,  לאומית(,  או  ציבורית  למטרה 
בתנועות נוער או בפנימיות, טיפול חינוכי וחברתי בילדים 
הנתונים  וביישובים  פיתוח  בעיירות  ספר,  ביישובי  ונוער 
וחינוך  הדרכה  תרבותית,  או  חברתית  כלכלית,  במצוקה 
במסגרת  התנדבותית  עבודה  וכן  והכרתה  הארץ  לידיעת 
פיתוח  עיירת  או  מושב  קיבוץ,  לחזק  המיועדים  גרעינים 

הנמצאים באזור ספר  

עם זאת, מוצע להתנות את הזכאות לפיצויי פיטורים 
במקרה זה בכך שהמתפטר התמיד בשירות שישה חודשים 

לפחות 
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