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חוקשירותעבודהבשעתחירום)תיקוןמס'7(,התשס"ח-2008*

בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "מפעל חיוני", בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "השר"ובמקום "ושר   )1(
העבודה, בהתייעצות עם שר המסחר והתעשיה" יבוא "והשר"; 

בהגדרה "מפעל למתן שירותים קיומיים", במקום הסיפה החל במילים "ששר   )2(
העבודה והרווחה" יבוא "שנותן שירותים קיומיים כאמור בפסקאות )1( עד )3( להגדרה 
"שירותים קיומיים" ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או 
אירוע אסון המוני, או מפעל או חלק ממנו שנותן שירותים קיומיים כאמור בפסקה )4( 
להגדרה האמורה, שהשר אישר אותו בצו בזמן מצב מיוחד בעורף או בעת אירוע אסון 

המוני, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי סעיף 39א;";

בהגדרה "שירותים קיומיים" -   )3(

בפסקה )2(, בסופה יבוא "או הכרזה על אירוע אסון המוני"; )א( 

בפסקה )3(, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר"; )ב( 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ג( 

שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום   )4("
לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו ";

התשי"ט-1959 בטחון,  שירות  "חוק  במקום  בטחון"  שירות  "חוק  בהגדרה   )4( 
]נוסח משולב[" יבוא "חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986 2"; 

בהגדרה "חייל", בפסקה )2(, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 34";  )5(

במקום ההגדרה "שנה" יבוא:  )6(

""שנה" - התקופה המתחילה ב–1 בינואר ומסתיימת ב–31 בדצמבר";";

בהגדרה "חוק הביטוח הלאומי" במקום "חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953"   )7(
יבוא "חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 3";

אחרי ההגדרה "ביטוח נפגעי עבודה" יבוא:  )8(

""השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה "

רשאי לאחר התייעצות עם ועדת 2 תיקון סעיף 3 במקום "שר העבודה  3)ד( לחוק העיקרי,  בסעיף 
העבודה של הכנסת" יבוא "השר רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג 
את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם הארגון המייצג כאמור בענף הנוגע 
בדבר ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" 

בסעיפים 4, 5)א(, 6, 8, 9, 10, 11, 17)א(, 18)א(, 28, 39, 50)2( ו–51 לחוק העיקרי, בכל מקום, 3 החלפת מונח
במקום "שר העבודה" יבוא "השר", ובסעיף 26)ב( לחוק העיקרי, במקום "ששר העבודה" 

יבוא "שהשר" 

בסעיף 12 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "סעיף 20" יבוא "סעיף 28" 4 תיקון סעיף 12

התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשס"ח )29 בינואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 326, מיום ג' באב התשס"ז )18 ביולי 2007(, עמ' 900 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשס"ה, עמ' 974   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   3
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משולב[, 5 תיקון סעיף 14א ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו'4  "פרק  במקום  העיקרי,  לחוק  14א  בסעיף 
התשכ"ח-1968, למעט סעיף 127סח" יבוא "לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, למעט 

סעיף 271", ובמקום "לפי סעיף 127סח האמור" יבוא "לפי סעיף 271 האמור" 

בסעיף 15 לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 15

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 16)א()4(" יבוא "סעיף 75)א()5(", ובמקום "סעיף 49)ב("   )2(
יבוא "סעיף 369)ב(" 

בסעיף 16 לחוק העיקרי - 7 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א(, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 34" ובמקום "שר העבודה" יבוא "השר";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "26" יבוא "34"   )2(

בסעיף 16א לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 16א

בכל מקום, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר";  )1(

למתן  או  אחר,  בשטח  האוכלוסיה  לכלל  "או  יבוא  להיפגע"  "עלולה  במקום   )2(
שירותים קיומיים הדרושים לתפקודו של השטח שעליו חלה ההכרזה או לתפקוד המשק 

כולו, עלולה להיפגע בשל המצב המיוחד בעורף";

אחרי "האספקה למתן שירותים קיומיים" יבוא "כאמור";  )3(

במקום "יחולו בשטח שעליו חלה ההכרזה" יבוא "יחולו לשם מתן שירותים   )4(
קיומיים כאמור" 

בסעיף 16ב לחוק העיקרי -9 תיקון סעיף 16ב

במקום "רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה" יבוא "ומצא השר כי האפשרות   )1(
למתן שירותים קיומיים לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה, או לכלל 
האוכלוסיה בשטח אחר, או הדרושים לתפקודו של השטח שעליו חלה ההכרזה או 
לתפקוד המשק כולו, עלולה להיפגע עקב אירוע האסון ההמוני, או שבמערך הייצור או 
האספקה למתן שירותים קיומיים כאמור עלולים להיגרם תקלות או מפגעים ממשיים, 

רשאי הוא";

במקום "בשטח שעליו חלה ההכרזה ועל מפעלים למתן שירותים קיומיים הדרושים   )2(
לתפקודו של השטח בין שהם מצויים בשטח ובין מחוץ לו" יבוא "לשם מתן שירותים 

קיומיים כאמור";

במקום "שר התעשיה המסחר והתעסוקה" יבוא "השר"   )3(

אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:10 הוספת סעיף 18א

"מגויסים ומפעלים 
מחוץ לשטח 

ההכרזה

הוחלו הוראות פרק זה על חלק מהמדינה לפי סעיף 16, או לפי 18א 
סעיפים 16א או 16ב בעקבות הכרזה על מצב מיוחד בעורף 
או על אירוע אסון המוני, לפי העניין, בשטח מסוים, רשאי 
17 ו–18, חייבים בשירות  השר לקרוא, בצווים לפי סעיפים 
עבודה, בין שמקום מגוריהם או מקום עבודתם מצויים בחלק 
או בשטח האמור ובין שהם מצויים מחוץ לו, ובין שהמפעל 
החיוני או המפעל לשירותים קיומיים, לפי העניין, מצוי בחלק 

או בשטח האמור ובין שהוא מצוי מחוץ לו "

משולב[, 5  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו'4  "פרק  במקום  העיקרי,  לחוק  14א  בסעיף 
התשכ"ח-1968, למעט סעיף 127סח" יבוא "לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, למעט 

סעיף 271", ובמקום "לפי סעיף 127סח האמור" יבוא "לפי סעיף 271 האמור" 

תיקון סעיף 14א

תיקון סעיף 15בסעיף 15 לחוק העיקרי - 6 

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 16)א()4(" יבוא "סעיף 75)א()5(", ובמקום "סעיף 49)ב("   )2(
יבוא "סעיף 369)ב(" 

תיקון סעיף 16בסעיף 16 לחוק העיקרי - 7 

בסעיף קטן )א(, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 34" ובמקום "שר העבודה" יבוא "השר";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "26" יבוא "34"   )2(

תיקון סעיף 16אבסעיף 16א לחוק העיקרי -8 

בכל מקום, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר";  )1(

למתן  או  אחר,  בשטח  האוכלוסיה  לכלל  "או  יבוא  להיפגע"  "עלולה  במקום   )2(
שירותים קיומיים הדרושים לתפקודו של השטח שעליו חלה ההכרזה או לתפקוד המשק 

כולו, עלולה להיפגע בשל המצב המיוחד בעורף";

אחרי "האספקה למתן שירותים קיומיים" יבוא "כאמור";  )3(

במקום "יחולו בשטח שעליו חלה ההכרזה" יבוא "יחולו לשם מתן שירותים   )4(
קיומיים כאמור" 

תיקון סעיף 16בבסעיף 16ב לחוק העיקרי -9 

במקום "רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה" יבוא "ומצא השר כי האפשרות   )1(
למתן שירותים קיומיים לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה, או לכלל 
האוכלוסיה בשטח אחר, או הדרושים לתפקודו של השטח שעליו חלה ההכרזה או 
לתפקוד המשק כולו, עלולה להיפגע עקב אירוע האסון ההמוני, או שבמערך הייצור או 
האספקה למתן שירותים קיומיים כאמור עלולים להיגרם תקלות או מפגעים ממשיים, 

רשאי הוא";

במקום "בשטח שעליו חלה ההכרזה ועל מפעלים למתן שירותים קיומיים הדרושים   )2(
לתפקודו של השטח בין שהם מצויים בשטח ובין מחוץ לו" יבוא "לשם מתן שירותים 

קיומיים כאמור";

במקום "שר התעשיה המסחר והתעסוקה" יבוא "השר"   )3(

הוספת סעיף 18אאחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:10 

"מגויסים ומפעלים 
מחוץ לשטח 

ההכרזה

הוחלו הוראות פרק זה על חלק מהמדינה לפי סעיף 16, או לפי 18א 
סעיפים 16א או 16ב בעקבות הכרזה על מצב מיוחד בעורף 
או על אירוע אסון המוני, לפי העניין, בשטח מסוים, רשאי 
17 ו–18, חייבים בשירות  השר לקרוא, בצווים לפי סעיפים 
עבודה, בין שמקום מגוריהם או מקום עבודתם מצויים בחלק 
או בשטח האמור ובין שהם מצויים מחוץ לו, ובין שהמפעל 
החיוני או המפעל לשירותים קיומיים, לפי העניין, מצוי בחלק 

או בשטח האמור ובין שהוא מצוי מחוץ לו "
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בסעיף 20 לחוק העיקרי -11 תיקון סעיף 20

בסעיף קטן )א(, אחרי "למפעל חיוני פלוני" יבוא "או למפעל למתן שירותים קיומיים   )1(
פלוני";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "במפעל חיוני" יבוא "או במפעל למתן שירותים קיומיים, לפי   )2(
העניין,";

בסעיף קטן )ד(, במקום "שר העבודה" יבוא "השר"    )3(

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, במקום "שכרו של מגוייס יהיה" יבוא "שכרו של מגויס 12 תיקון סעיף 23
ייקבע לפי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחלים על המגויס ושקובעים הוראות 
לעניין זה, ואם אין הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, או שזכויות מגויס לפי הוראות 
ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה כאמור נופלות מהזכויות שיהיו למגויס לפי ההוראות 

שבהסכם הקיבוצי שחל על בעל המפעל - יהיה השכר" 

בסעיף 24 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:13 תיקון סעיף 24

דין שירות עבודה של מגויס–חוץ כדין שירות מילואים כמשמעותו בחוק האמור,   )3("
לעניין איסור הפיטורים, וכן לעניין רציפות העבודה "

בסעיף 25 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:14 תיקון סעיף 25

על אף האמור בסעיף קטן )א( - ")ב( 

)1(  תקופת שירות העבודה של מגויס–חוץ דינה, לצורך חישוב הוותק בעבודה, 
לעניין זכויות התלויות בוותק שהיו נתונות לו אצל מעבידו בטרם גויס, בין לפי 
חוק, נוהג, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ובין באופן אחר, כדין תקופת עבודה 

אצל מעבידו;

נהגו מגויס–חוץ ומעבידו או המעביד בלבד, לשלם תשלומים לקופת גמל,   )2(
ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבה משרת מגויס–החוץ 
אצל בעל המפעל, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיף מגויס–החוץ 
לעבוד אצל מעבידו, והכל אם לא נקבעו בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה הוראות 
מיטיבות לעניין זה לגבי מגויסי–חוץ; בפסקה זו, "קופת גמל" - כהגדרתה בחוק 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 4 "

בסעיף 26 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )א(, פסקה )1( - תימחק 15 תיקון סעיף 26

אחרי סעיף 39 לחוק העיקרי יבוא:16 הוספת סעיף 39א

"ועדה מייעצת 
לעניין שירותים 

קיומיים מסוימים

השר ימנה ועדה מייעצת לעניין קביעת מפעלים למתן 39א  )א( 
"שירותים  להגדרה   )4( בפסקה  כאמור  קיומיים  שירותים 

קיומיים" 

בוועדה המייעצת יהיו חברים - )ב( 

והתעסוקה  המסחר  התעשיה  משרד  נציגי  שני   )1(
ואחד מהם יהיה יושב ראש הוועדה;

נציג של משרד הביטחון;  )2(

נציג הג"א, או נציג המשרד לביטחון הפנים או   )3(
המשטרה, לפי העניין;

ס"ח התשס"ה, עמ' 889   4

ספר החוקים 2132, א' באדר א' התשס"ח, 2008 2 7



179

נציג של ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול   )4(
ביותר של עובדים במדינה;

נציג של ארגונים ארציים יציגים של מעבידים   )5(
שלדעת השר הם נוגעים בדבר 

כל מניין של הוועדה המייעצת הוא מניין חוקי לקיום  )ג( 
שירותים  למתן  "מפעל  בהגדרה  כאמור  עמה  התייעצות 
להשתתף  הוזמנו  הוועדה  חברי  שכל  ובלבד  קיומיים", 

בהתייעצות 

לא התאפשרה, מפאת הנסיבות, התכנסות של הוועדה  )ד( 
המייעצת, יכול שההתייעצות עם חבריה תבוצע גם באופן 

טלפוני או בכתב, לרבות בדואר אלקטרוני או בפקס "

בסעיף 40)ב( לחוק העיקרי, אחרי "המפעל החיוני" יבוא "או המפעל למתן שירותים 17 תיקון סעיף 40
קיומיים", ובמקום "שבו" יבוא "שבהם" 

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "מפעל חיוני" יבוא "או מפעל למתן שירותים 18 תיקון סעיף 43
קיומיים"  

46)ב( לחוק העיקרי, אחרי "כמפעל חיוני" יבוא "או כמפעל למתן שירותים 19 תיקון סעיף 46 בסעיף 
קיומיים"  

52)א( לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ואחרי "16)א(" יבוא 20 תיקון סעיף 52 בסעיף 
"16א, 16ב" 

ההגדרה "שנה" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 1)6( לחוק זה, תחול על חישוב 21 תחולה
תקופות האימון המרביות לפי החוק העיקרי, לגבי קריאה לאימון בצו שניתן ביום 

תחילתו של חוק זה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י י  ל א             
             שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

נציג של ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול   )4(
ביותר של עובדים במדינה;

נציג של ארגונים ארציים יציגים של מעבידים   )5(
שלדעת השר הם נוגעים בדבר 

כל מניין של הוועדה המייעצת הוא מניין חוקי לקיום  )ג( 
שירותים  למתן  "מפעל  בהגדרה  כאמור  עמה  התייעצות 
להשתתף  הוזמנו  הוועדה  חברי  שכל  ובלבד  קיומיים", 

בהתייעצות 

לא התאפשרה, מפאת הנסיבות, התכנסות של הוועדה  )ד( 
המייעצת, יכול שההתייעצות עם חבריה תבוצע גם באופן 

טלפוני או בכתב, לרבות בדואר אלקטרוני או בפקס "

בסעיף 40)ב( לחוק העיקרי, אחרי "המפעל החיוני" יבוא "או המפעל למתן שירותים 17 
קיומיים", ובמקום "שבו" יבוא "שבהם" 

תיקון סעיף 40

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "מפעל חיוני" יבוא "או מפעל למתן שירותים 18 
קיומיים"  

תיקון סעיף 43

46)ב( לחוק העיקרי, אחרי "כמפעל חיוני" יבוא "או כמפעל למתן שירותים 19  בסעיף 
קיומיים"  

תיקון סעיף 46

52)א( לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ואחרי "16)א(" יבוא 20  בסעיף 
"16א, 16ב" 

תיקון סעיף 52

ההגדרה "שנה" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 1)6( לחוק זה, תחול על חישוב 21 
תקופות האימון המרביות לפי החוק העיקרי, לגבי קריאה לאימון בצו שניתן ביום 

תחילתו של חוק זה ואילך 

תחולה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י י  ל א              
                      שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת
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