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חוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 8(, התשס"ט-2009*

בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 33ח יבוא:1 הוספת סעיף 33ח1

 "התארגנות
ראשונית - חובת 

 ניהול משא ומתן
עם ארגון עובדים 

יציג 

מעביד חייב לנהל משא ומתן בעניינים המנויים בסעיף 33,1ח1   )א( 
3, בהתארגנות ראשונית  עם ארגון עובדים יציג לפי סעיף 
אצלו; אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לחייב מעביד לחתום 

על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית 

בסעיף זה, "התארגנות ראשונית" - התארגנות של ארגון  )ב( 
עובדים שהפך ליציג לפי סעיף 3, אצל המעביד " 

בסעיף 33יד לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 33יד

האמור בו יסומן ")א(" ובו, אחרי "לחוק העונשין, התשל"ז-1977" יבוא ")להלן   )1(
- חוק העונשין(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

מעביד העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה  ")ב( 
25, והקובעת במפורש הוספה על שכר  הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעיף 
המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987  2, דינו - קנס כאמור בסעיף 

61)א()3( לחוק העונשין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק התפלגות סיעה )תיקוני חקיקה(, התשס"ט-2009*

תיקון חוק הכנסת 
- מס' 26

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 1, בסעיף 59, במקום פסקה )1( יבוא:1 

ההתפלגות היא של קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות, שהם שליש ממספר   )1("
חברי הסיעה לפחות, או של קבוצה של שבעה חברי הכנסת לפחות;" 

תיקון חוק מימון 
מפלגות - מס' 30

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 2, בסעיף 13)ג(, במקום "בשנתיים הראשונות" יבוא 2 
"בשלושת החודשים הראשונים" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 באוגוסט  התקבל בכנסת ביום י"ג באב התשס"ט   *
הממשלה -  429, מיום ב' בסיוון התשס"ט )25 במאי 2009(, עמ' 321; ובהצעות חוק הממשלה -  435, מיום י"ח 

בסיוון התשס"ט )10 ביוני 2009(, עמ' 346 
ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"ח, עמ' 470   1

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 593   2

2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 באוגוסט  התקבל בכנסת ביום י"ג באב התשס"ט   *
הממשלה -  436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 719 

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשס"ט, עמ' 243   1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68   2
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