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( )חופשה ביום שמתקיימות בו 17הצעת חוק חופשה שנתית )תיקון מס' 

, נדונה בכנסת 2017–בחירות מקדימות במפלגה שבה העובד חבר(, התשע"ז

(, והועברה לוועדת 2017ביולי  3בתמוז התשע"ז )בקריאה הראשונה ביום ט' 

 העבודה, הרווחה והבריאות.

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017יולי  17)כ"ג בתמוז התשע"ז השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

 : חברי הכנסת יואב קיש, דוד ביטןיוזמים
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2017–, התשע"ז(23 'מס)תיקון  חוק המפלגות

 

החוק העיקרי(, בכותרת פרק א',  –)להלן  19921–"בהתשנ, המפלגותבחוק  .1 תיקון כותרת א'

 בסופה יבוא "ובחירות מקדימות".

 יבוא:לחוק העיקרי א 17אחרי סעיף  .2 ב17הוספת סעיף 

"היעדרות מעבודה   

ביום שבו 

בחירות  מתקיימות

 מקדימות

  –בסעיף זה  (א) ב.17

 מועמדי לבחירת בחירות –" מקדימות"בחירות       

 חבר או המפלגה ראש יושב לתפקיד המפלגה

 ;הכנסת

כמשמעותם  –"חופשה שנתית" ו"פנקס חופשה"       

 ;19512–"אהתשיחוק חופשה שנתית, ב

 סייעתלרבות וגננת,  הוראה עובד –"עובד חינוך"       

 ומטפלת במעון יום. ילדים בגן

עובד זכאי להיעדר מעבודתו ביום שבו  )ב(      

מתקיימות בחירות מקדימות שבהן הוא זכאי 

בה, ובלבד שמסר  חברלהצביע במפלגה שהוא 

למעסיקו הודעה על כך ועל משך ההיעדרות הצפוי 

לפחות; ההיעדרות לפי סעיף זה לא מראש ימים  14

 .בשנה שני ימי עבודה מלאים עלבמצטבר  תעלה

                                                                    
 .526; התשע"ז, עמ' 190ס"ח התשנ"ב, עמ'  1
 .234ס"ח התשי"א, עמ'  2
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( יום או בעובד מעבודתו לפי סעיף קטן )נעדר  (ג)      

חצי יום, דין ההיעדרות כדין חופשה שנתית; 

ואולם, אם אין לזכות העובד ימי חופשה שנתית או 

שמשך ההיעדרות הוא קצר מחצי יום, לא ישולם 

(; היעדרות בשכר בעד ההיעדרות לפי סעיף קטן )

העובד כאמור לחצי יום, על חשבון חופשה שנתית, 

ורעת מזכותו לניצול חצי יום החופשה הנותר אינה ג

–)א( לחוק חופשה שנתית, התשי"א6לפי סעיף 

1951. 

 לעניין יחולו (ג)-ו (ב) ניםקט פיםסעי הוראות (ד)      

 הנהוגים חופשה אישור להליכי בכפוף חינוךעובד 

 .לגביו

מעסיק ישמור בסוד מידע שמסר לו עובד  (ה)      

, לא יגלה מידע זההיעדרות כאמור בסעיף  לגבי

לא ירשום , ובכלל זה שימושבו כל ולא יעשה כאמור 

כל פרט לגבי המפלגה שבה נערכו חופשה בפנקס 

 ".הבחירות המקדימות

 :יבואאחרי סעיף קטן )ג( , לחוק העיקרי 2יח28בסעיף  .3 2יח28תיקון סעיף 

 בסעיף קטן )א( לעניין בחירות לבחירת מועמדי נמסרה הודעה כאמור )ד("  

, יפרסם הרשם באתר הכנסת חבר או המפלגה ראש יושב לתפקיד מפלגהה

 ".כפי שנמסר לו בהודעה כאמורהאינטרנט שלו מידע על מועד הבחירות 

***************************************************************************************  
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–, התשע"ז(23 'מס)תיקון המפלגות חוק הצעת ל

 

 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

 אין הסתייגויות

 

 2לסעיף 

חברי הכנסת יאיר לפיד, יעל גרמן, מאיר כהן, יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, יואל 

  :יםמציערזבוזוב, עליזה לביא, מיקי לוי ואלעזר שטרן 

 מלא".יום עבודה מלאים" יבוא " שני ימי עבודהב(, במקום "בסעיף קטן )

 

 3לסעיף 

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים 

, ג'מעה עבדאללה אבו מערוף, אוסאמה סעדי, 'באריןחאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג

 אזברגה

 

*************************************************************************************** 

 


