
חישוב הפיצויי� והתפטרות (נות פיצויי פיטורי� תק
 1964–ד"תשכ, )שרואי� אותה כפיטורי�

  
,  לחוק פיצויי פיטורי��33 ו13, 8, 6וק� סמכותי לפי הסעיפי� בת  
  :אני מתקי" תקנות אלה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, 1963–ג"תשכ

  :ת אלה ה�ו" שכר העבודה לעני" תקנושברכיבי� שיובאו בחה  )א(  .1

  ;כר יסודש  )1(

  ;וספת ותקת  )2(

  ;וספת יוקר המחיהת  )3(

  .וספת משפחהת  )4(

יראו , כללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועיתנ  )ב(  
  .תוספות אלה כחלק משכר היסוד

א היה שכר העובד משתל� לפי הרכיבי� המנויי� בתקנת משנה ל  )ג(  
  .שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספותיובא בחשבו" , פי חלק מה� לאו) א(

עני" חישוב פיצויי הפיטורי� המגיעי� לעובד על פי תקנות אלה ל  .א1
יובא בחשבו" שכר העבודה שהשתל� לעובד על ידי אותו , ממעביד פלוני

  .מעביד בעד משרה אחת בלבד כמקובל באותה עבודה

 ההוראות ישוב פיצויי פיטורי� יחושב על פילחכר שישמש בסיס הש  .2
על פי , ובאי" הסכ� כזה, שבהסכ� הקיבוצי החל על המעביד והעובד

, ההסכ� הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדי� באותו ענ�
יהיה ) 1964 בינואר 1(ד "ז בטבת תשכ"ובלבד שבעד התקופה שלאחר ט

 ,)שכר אחרו" —להל" (טוריו יפ החישוב האמור לפי שכרו של העובד ערב

  . אחוז לפחות מהשכר האחרו"80לפי  —יתרת התקופה ובעד 

שור של הממונה הראשי על יחסי עבודה כי הסכ� קיבוצי פלוני חל אי  .3
יהיה ראיה , או על המספר הגדול ביותר של עובדי� בענ�, על מעביד ועובד

  .2מכרעת לעני" תקנה 

 צויי פיטורי� בענ� עבודה שאי" בופיכר שישמש בסיס לחישוב הש  .4
  :יהיה, הסכ� קיבוצי

 —) 1964 בינואר 1(ד "ז בטבת תשכ"עד התקופה שלאחר טב  )1(
  ;שכרו האחרו" של העובד

, עובד ה  שכר העבודה הממוצע של —עד יתרת התקופה ב  )2(
כשהוא מחושב לכל התקופה שבעדה , בלי תוספת יוקר המחיה

ספת יוקר המחיה על השכר הממוצע תובצירו� , מגיעי� הפיצויי�
, אמור בשיעור לפיו חושבה תוספת יוקר המחיה בשכרו האחרו"ה

  . אחוז מהשכר האחרו"�80א, בשו� מקרה לא פחות מ

היתה הזכות לפיצויי פיטורי� , �4 ו2ל א� האמור בתקנות ע  )א(  .5
במילוי תנאי מצד העובד לאחר יו� , על פי הוראה שבחיקוק, מותנית



י במש, תקופה מסויימת שלאחר  יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאקתהפס
יכלול השכר האחרו" את תוספת היוקר שהיתה חלה לגבי העובד , אותו יו�
אילו , לפי העני",  התנאי האמור או ביו� תו� התקופה האמורהיביו� מילו

  .המשי, לעבוד
   

, חה מועד תשלו� פיצויי הפיטורי� מכוח הוראה של חיקוקדנ  )ב(  
יכלול השכר האחרו" את תוספת , בד ומעבידלמועד שלאחר הפסקת יחסי עו

במועד תשלו� פיצויי הפיטורי� שנקבע , יוקר שהיתה חלה לגבי העובדה
  .אילו המשי, לעבוד, באותו חיקוק

 ללא תשלו� יהיה שהעני" חישוב פיצויי פיטורי� לעובד שהיה בחופל  .א5
  �השכר האחרו" 

שהיה השכר  —חופשה ללא תשלו� מכוח הוראה של די" ב  )1(
  ;משתל� לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד

השכר שהשתל� לו ערב יציאתו לחופשה  —כל מקרה אחר ב  )2(
ללא תשלו� בצירו� תוספת יוקר המחיה על השכר האמור 

ר אילו עבד אצל אותו מעביד מובשיעור שהיה מתווס� לשכרו הא
  .ערב פיטוריו

שב השכר האחרו" לפי שכר יחו, כרו של העובד שינוי זמניש בחל  .6
  .העובד כאילו לא חל שינוי כאמור

ר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה עב  .7
 יחושב שכרו האחרו" לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב, מלאה

  . עבודתוליטוריו באופ" יחסי למידת החלקיות שפ

תוצאה ממנה קט" שכרו האחרו" ה הפחתה בשכרו של עובד אשר כחל  .8
יראו כשכר אחרו" לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב 

  .ההפחתה

ה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתל� בעד ביצוע עבודה הי  .9
, יקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרתעיו" שהיה פדמסויימת או בחלק מה

עשר �את השכר הממוצע של שני�יראו כשכרו האחרו" ביחס לשכר כאמור 
  .החדשי� שקדמו לפיטורי�

  :ני" קביעת סכו� הפיצויי� לא יובאו במני"לע  .10

או שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות , ירות צבאיש  )1(
  ;קלחו) 1(2כאמור בסעי� , קבע

לחוק העודפת של ) 1(2קופה של שירות חלקי כאמור בסעי� ת  )2(
  ; יו�120

  
   

) 5(2פה של חופשה או פגרה שלא בשכר כאמור בסעי� קות  )3(
למעט תקופה כאמור ,  יו� לשנת עבודה14לחוק העודפת על 

דה בהתא� לתוספת השביעית ישבעדה זכאית העובדת לדמי ל
  ;1953–ד"תשי, טוח הלאומיבילחוק ה

למעט תקופת הפסקה , פסקה מחמת תאונה או מחלהה  )4(
על פי ,  מכוח היותו עובדכאמור שעבורה זכאי העובד לתשלו�



 יו� 30חוזה עבודה או נוהג ושלא תעלה על , הסכ� קיבוצי, חוק
  ;ע� זכות צבירה, לשנת עבודה

� לשנת מי י7לחוק העודפת על ) 9(2 בסעי� רפסקה כאמוה  )5(
  .עבודה

  : לחוק הוא אחד מאלה6משפחה לעני" סעי� �ב"  .11

  ;זוגו�לרבות הידוע בציבור כב", זוגו של העובד�"ב  )1(

  ;לדו של העובד לרבות ילד מאומ/ או חורגי  )2(

  ;ורה של העובדה  )3(

ו הגר ע� העובד גזו�סבו או הורה של ב", כדו של העובדנ  )4(
  .ועיקר כלכלתו עליו

 8לסעי� ) 1(ואי� התפטרותו של עובד כפיטורי� לפי פסקה ר  )א(  .12
ק בי" מקו� מגוריו החדש לבי" מקו� מגוריו הקוד� הוא לחוק א� המרח

ומקו� מגוריו החדש רחוק יותר ממקו� עבודתו מאשר , מ לפחות" ק40
המרחקי� לעני" תקנת משנה זו יחושבו לפי המרחק . מקו� מגוריו הקוד�

בפרסומי מרחקי דר, של מחלקת המדידות במשרד  אבשבי" ישובי� כמו
  .העבודה

 8לסעי� ) 2(ותו של עובד כפיטורי� לפי פסקה ואי� התפטרר  )ב(  
 חדשי� בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח 6א� העובד גר לפחות , לחוק

  .ת מגוריואשאליו העתיק 
  

  —קנת משנה זו בת  

או ישוב שמרבית תושביו ה� , מושב, קיבו/ —" איקלשוב חי"  
  ;חקלאי�

, שא"�בית, לתאי, אופקי�: אחד הישובי� —" שוב באזור פיתוחי"  
מדרשת שדה , העמק�מגדל, כרמיאל, ירוח�, חצור, דימונה, שמש�בית

, צפת, ערד, עילית�נצרת, נתיבות, תרשיחה�מעלות, רמו"�מצפה, בוקר
, עכו, עלית�יקנע�, שלומי, שדרות, שמונה�יתקר, מלאכי�קרית, גת�קרית
, מנו�, תמורש, שכניה, קורנית, יעד, יודפת, ו"מעצ, גילו", עפולה, טבריה

, כמו", תרשי�, עמקה, אדר, מתת, הילה, ורדי��כפר, יבנאל, מרכז ספיר
, כליל, טל אל, צורית, פרחי אביב, הררית, עדי, ארשת, ורד הגליל, מכמני�

כפר , )המושבה(כנרת , ראש פינה, רמת ישי, מגדל, להוטמ, מנחמיה, קציר
, יובלי�, ר חלו/ה, אשחר, חיספי", מצפה נטופה, מסד, הליסוד המע, תבור

אלו" , גבעת אבני, גבעת אלה, מצפה הושעיה, חורפיש, רקפת, מעלה צביה
  .שרשי�, אבטליו", הגליל

ק  לחו8לסעי� ) 3(ואי� התפטרותו של עובד לפי פסקה ר  )ג(  
זוגו � של ב"דכפיטורי� א� העתיק מקו� מגוריו עקב העברה בתפקי

והמרחק בי" מקו� , קבעהמשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות 
מ לפחות ומקו� מגוריו " ק40מגוריו החדש לבי" מקו� מגוריו הקוד� הוא 

המרחקי� ; החדש רחוק יותר ממקו� עבודתו מאשר מקו� מגוריו הקוד�
  ).א(שנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה מ תלעני" תקנ

 8לסעי� ) 3(ואי� התפטרות של עובד כפיטורי� לעני" פסקה ר  )ד(  
א� העובד העתיק את מקו� מגוריו למקו� התנחלות או היאחזות , וקלח



שיאשרו לעני" זה שר הבטחו" ושר החקלאות וגר באותו מקו� לפחות ששה 
  .חדשי� רצופי�

 לחוק 8לסעי� ) 3(ל עובד לפי פסקה  שואי� התפטרותור  )ה(  
זוגו �כפיטורי� א� העתיק מקו� מגוריו עקב העברה בתפקיד של ב"

והמרחק בי" מקו� , משטרת ישראל או בשירות בתי הסוהרהמשרת ב
מ ומקו� מגוריו " ק40מגוריו החדש לבי" מקו� מגוריו הקוד� הוא לפחות 
המרחקי� ;  הקוד�וירהחדש רחוק יותר ממקו� עבודתו מאשר מקו� מגו
  ).א(לעני" תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה 

 לחוק 8לסעי� ) 3(סקה ואי� התפטרותו של עובד לפי פר  )ו(  
א� העתיק מקו� מגוריו עקב הצטרפותו לב" זוגו היוצא , כפיטורי�

ההסתדרות , לתקופה העולה על ששה חדשי� לחו/ לאר/ בשליחות המדינה
קר" קיימת לישראל , ישראל�הסוכנות היהודית לאר/ — מיתלהציונית העו

אשר לעובד והמעביד סירב ל, המגבית המאוחדת לישראל —או קר" היסוד 
  .חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור

   

 לחוק 8לסעי� ) 3(ואי� התפטרותו של עובד לפי פסקה ר  )ז(  
 גירושיו והעתיק מקו� מגוריו ליישוב קב� א� התפטר מעבודתו עיכפיטור

ובלבד שגר ביישוב , מ לפחות ממקו� מגוריו הקוד�" ק40בישראל המרוחק 
מרחקי� לעני" תקנת משנה זו יחושבו כאמור ה; כאמור ששה חדשי� לפחות

  ).א(בתקנת משנה 

 לחוק 8לסעי� ) 3(ואי� התפטרותו של עובד לפי פסקה ר  )ח(  
דתו והעתיק מקו� מגוריו עקב הצטרפותו לב" בוא� התפטר מע, כפיטורי�

, זוג העובד בשירות המדינה או גו� ציבורי אחר שאישרה לעני" זה הממשלה
פי החלטת �ועסק ב" הזוג מועברת לירושלי� עלואשר היחידה שבה ה

מ " ק40 אוהמרחק בי" מקו� מגוריו הקוד� ובי" ירושלי� הו, הממשלה
  .לפחות

 לחוק 8לסעי� ) 3(עובד לפי פסקה ל אי� התפטרותו שרו  )ט(  
א� התפטר מעבודתו והעתיק מקו� מגוריו עקב הצטרפותו לב" , כפיטורי�

מקו� מגורי� אחר בישראל הנמצאי� זוגו העובר למקו� עבודה אחר ול
ובלבד שמקו� מגוריו , לפחות ארבעי� קילומטרי� ממקו� מגוריו הקוד�
ו� מגוריו הקוד� קממהחדש של העובד רחוק יותר ממקו� עבודתו 

  .ושהעובד גר שישה חודשי� לפחות במקו� מגוריו החדש

, חישוב הפיצויי�(תקנות פיצויי פיטורי� "קנות אלה ייקרא לת  .13
  ".1964–ד"תשכ, )והתפטרות שרואי� אותה כפיטורי�

  

  

  גאל אלו"י  )1964 בינואר 15(ד "בשבט תשכ' א
  ר העבודהש      

 

  


