
התש"ן1990* ,(18 מס' (תיקון לעבודה הדין בית חוק

5 סעיף (א)תיקון יסומן העיקרי) החוק  להלן ) 1 התשכ"ט1969 לעבודה, הדין לבית 5 בסעיף האמור .1
יבוא: ואחריו

התחיל לא החדש הנשיא עוד וכל הארצי הדין בית נשיא של מקומו נתפנה "(ב)

סגן ימלא תפקידו, למלא זמנית ממנו שנבצר או הארץ מן הנשיא נעדר או לכהן,
כל לפי לו הנתונות בסמכויות וישתמש הנשיא על המוטלים התפקידים את הנשיא

". חיקוק

6 סעיף רשאיתיקון שופטים, משני יותר בו שיש אזורי "ובביתדין יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 6 בסעיף . 2

הראשי'/ לשופט סגן דרך, באותה למנות, הארצי הדין בית נשיא

19 סעיף סגנו".תיקון "או יבוא הראשי" השופט ידי "על אחרי העיקרי, לחוק 19 כסעיף . 3

24 סעיף תיקון העיקרי לחוק 24(א) בסעיף . 4

יבוא: ולפניה "(1ב)" תסומן (1א) פסקה (1)

יחסי ליצירת חוזה של כריתתו לקראת ומתן כמשא שעילתה כתובענה א) 1)"
עובד יחסי שנוצרו לפני כאמור בחוזה שעילתה כתובענה ומעביד, עובד

אדם בקבלת שעילתה בתובענה או כאמור, יחסים שנסתיימו לאחר או ומעביד
": באיקבלתו או לעבודה

בציון ומסתיים כמשמעותו" "כין במלים המתחיל הקטע במקום ,(2) בפסקה (2)
"מהם". יבוא "ממנו" ובמקום אחר" קיבוצי הסדר "או יבוא "תשי"ז1957"

25 סעיף והמסתייםתיקון כמשמעותו" "בין במלים המתחיל הקטע במקום העיקרי, לחוק (1)25 בסעיף . 5

"מהם". יבוא "ממנו" ובמקום אחר" קיבוצי הסדר "או יבוא "תשי"ז1957" כציון

26 סעיף סגנו"תיקון "או המלים ואחרי או" ההחלטה "בגוף המלים תימחקנה העיקרי, לחוק 26(א) בסעיף . 6

הנשיא". עלידי לכך שנתמנה הארצי הדין בית של שופט "או יבוא

28 סעיף בתובענהתיקון לדון ייחודית סמכות הדין לבית תהא "וכן יבוא: כסופו העיקרי, לחוק 28 בסעיף . 7

". כאמור בוררות של בפסק שעילתה

31 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 31 סעיף במקום . 8

מהיר "דיון



יעלה שלא סכום לתשלום (3) או (1) (א) 24 בסעיף כאמור בתובענה (א) . 31

אזורי דין בית ידון המשפטים ושר והרווחה העבודה שר שקבעו הסכום על
עלידי ייקבע האמור הסכום זה; סעיף הוראות עלפי מהיר דיון של בדרך
את המייצג העובדים ארגון עם הארצי, הדין בית נשיא עם בהתייעצות השרים
מעבידים של ארציים ארגונים ועם במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר

של והרווחה העבודה ועדת ובאישור בדבר, ונוגעים יציגים הם השרים שלדעת
הכנסת.

י"א מיום , 1902 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת !(1990 ביוני 5) התש"ן בסיון י"ב ביום בכנסת נתקבל *
.284 עמ' ,(1988 ביולי 25) התשמ"ח באב

התשל"ו, :59 עמ' התשל"ה, ו237: 89 ,78 עמ' התשל"ג, :73 עמ' התשל"ב, : 176 עמ' התשל"א, :70 עמ התשכ"ס, ס''ח 1
217: עמ' התשמ"ו, ו208; 140 עמ' התשמ"ה, : ו154 83 התשמ"ד, :319 עמ' התשמ"א, ; 135 עמ' התש"ם, : 190 עמ'

.49 עמ' התשמ"ט, :42 עמ' התשמ"ח, ;70 עמ' התשמ"ז,



בדרך יפעל והוא הדין, לסדרי כפוף הדין בית יהיה לא מהיר בדיון (ב)
ומהירה. צודקת להכרעה ביותר מועילה לו הנראית

בהסכמת לדיןאו לפסוק סמכות האזורי הדין לבית תהיה מהיר בדיון (ג)

לפשרה.  הדין בעלי

אם אלא לערעור, נתון אינו מהיר כדיון אזורי דין בית של דין פסק (ד)

לכך שנתמנה הארצי הדין בית של שופט או סגנו או הארצי הדין בית נשיא כן
רשות. לכך נתנו הנשיא עלידי

הדיון את להפסיק צד, לבקשת ובין מיזמתו בין , רשאי אזורי דין בית (ד.)

או במחלוקת, השנויות הבעיות הדיון, נושא כי מצא אם בו, לפסוק מבלי המהיר

הצדק שמן או מהיר דיון מאפשרות אינן הענין לבירור הדרושות הראיות היקף

ימשיך  כאמור המהיר הדיון הופסק בו. לפסוק מכלי המהיר הדיון את להפסיק
הרגילה. בדרך בתובענה לדון האזורי הדין בית

הדיון את להעביר הדין, בעלי בהסכמת רשאי, אזורי דין בית (ו)
שכר; לקבל בלי בענין לדון שהסכים לבורר (א) קטן בסעיף כאמור בתובענה

רשאים הענין, לפי הכל רשם, או סגנו, או אזורי דין בבית ראשי שופט או שופט
הבוררות, חוק הוראות האזורי; הדין בית לפני הדיון החל בטרם אף כן לעשות
לפי בוררות על יחולו 35 עד 31 ו 29 עד 23 סעיפים למעט התשכ"ח21968,

 אולם לענין, נוגעות שהן ככל זה, סעיף

דין "בית נאמר כאילו ייקרא המשפט" "בית בו שנאמר מקום כל (1)
לעבודה"; אזורי

של דין פסק כדין לערעור, פרט זה, קטן סעיף לפי בורר פסק דין (2)
אזורי. דין בית

הדין בית ונשיא והרווחה העבודה שר בהסכמת המשפטים, שר (ז)

לעבודה דין בית של שופט שיקבע, ובתנאים לתקופה למנות, רשאי הארצי,
בשבתו מהיר: בדיון האזורי הדין בית שופט של תפקיד שימלא לקיצבה, שיצא

הדין בית של שופט בסמכויות כאמור שנתמנה שופט של סמכויותיו יהיו בדין
לעבודה.

בענין הדין בית של רשם לרבות  אזורי" דין "בית זה, סעיף לענין (ח)
". סמכותו שבתחום

 התשי"א31951 שנתית, חופשה לחוק 30 בסעיף .9

לעבודה"; דין בית בית "או יבוא המשפט" "בית אחרי (א), קטן בסעיף (1)

לעבודה"; דין בית "או יבוא המשפט" "בית אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

לעבודה". דין בית "או יבוא המשפט" "בית אחרי (ג), קטן בסעיף (3)

חוק תיקון
שנתית חופשה

 התשכ"ח41968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק . 10

הארצי הדין בית של שופט "או יבוא סגנו" "או המלים אחרי 64א, בסעיף (1)
הנשיא". עלידי לכך שנתמנה

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

.184 עמ' התשכ"ח, ס"ח 2
234. עמ' התשי"א, ס"ח 3
108. עמ' התשכ"ח, ס"ח 4



הארצי הדין בית של שופט "או יבוא סגנו" "או המלים אחרי 127לד, בסעיף (2)
הנשיא". עלידי לכך שנתמנה

הארצי הדין בית של שופט "או יבוא סגנו" "או המלים אחרי 200א, בסעיף (3)
הנשיא". ידי על לכך שנתמנה

הנכים חוק תיקון
ושיקום) (תגמולים

במקום משולב)5, [נוסח התשי"ט1959 ושיקום), (תגמולים הנכים לחוק 26(ב) בסעיף . 11
בית שופט מחוזי, משפט בית "שופט יבוא שלום" משפט בית של שופט או מחוזי משפט בית "שופט

לעבודה". דין בית שופט או שלום משפט

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
והרווחה העבודה שר

הרצוג חיים

המדינה נשיא

מרידור דן
המשפטים שר

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב


