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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני חקיקה(, התשע"ד–2014 *

בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום – 1.החלפת מונח 

במקום "מעביד" יבוא "מעסיק";  )1(

במקום "למעביד" יבוא "למעסיק";  )2(

במקום "ומעביד" יבוא "ומעסיק";  )3(

במקום "המעביד" יבוא "המעסיק";  )4(

במקום "במעביד" יבוא "במעסיק";  )5(

במקום "כמעביד" יבוא "כמעסיק";  )6(

במקום "שמעביד" יבוא "שמעסיק";  )7(

במקום "ממעביד" יבוא "ממעסיק";  )8(

במקום "והמעביד" יבוא "והמעסיק";  )9(

במקום "שהמעביד" יבוא "שהמעסיק";  )10(

במקום "שלמעביד" יבוא "שלמעסיק";  )11(

במקום "ולמעביד" יבוא "ולמעסיק";  )12(

במקום "מהמעביד" יבוא "מהמעסיק";  )13(

במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו";  )14(

במקום "למעבידו" יבוא "למעסיקו";  )15(

במקום "ממעבידו" יבוא "ממעסיקו";  )16(

במקום "כמעבידו" יבוא "כמעסיקו";  )17(

במקום "שמעבידו" יבוא "שמעסיקו";  )18(

במקום "ושמעבידו" יבוא "ושמעסיקו";  )19(

במקום "ומעבידו" יבוא "ומעסיקו";  )20(

במקום "מעבידה" יבוא "מעסיקה";  )21(

מטרת החוק המוצע להחליף את המונח מעביד, על 
על  מעסיק  במונח   – ובפעלים  עצם  בשמות   – הטיותיו 
העבודה,  דיני  בתחום  חיקוק  בכל  המקבילות,  הטיותיו 
לפי  שכן  הקיבוציים,  העבודה  יחסי  של  בהקשר  למעט 

הפסיקה תנאי הכרחי להכרה בארגון מעבידים ככזה הוא 
להבדיל  העבודה,  ותנאי  העבודה  יחסי  בתחום  פעילותו 

מפעילות עסקית  

הצעת חוק מס' פ/1390/19 )מספר פנימי: 479400(; הועברה לוועדה ביום י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(   *
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במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";  )22(

במקום "ממעבידה" יבוא "ממעסיקה";  )23(

במקום "למעבידה" יבוא "למעסיקה";  )24(

במקום "כמעבידה" יבוא "כמעסיקה";  )25(

במקום "ומעבידם" יבוא "ומעסיקם";  )26(

במקום "למעבידם" יבוא "למעסיקם";  )27(

במקום "העבדה" יבוא "העסקה";  )28(

במקום "להעבדה" יבוא "להעסקה";  )29(

במקום "העבדת" יבוא "העסקת";  )30(

במקום "להעבדת" יבוא "להעסקת";  )31(

במקום "כהעבדה" יבוא "כהעסקה";  )32(

במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";  )33(

במקום "העבדתם" יבוא "העסקתם";  )34(

במקום "העבדתו" יבוא "העסקתו";  )35(

במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";  )36(

במקום "להעבידו" יבוא "להעסיקו";  )37(

במקום "להעביד" יבוא "להעסיק";  )38(

במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";  )39(

במקום "העבדתה" יבוא "העסקתה";  )40(

במקום "העבדתן" יבוא "העסקתן";  )41(

במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";  )42(

במקום "להעבידה" יבוא "להעסיקה";  )43(

במקום "העביד" יבוא "העסיק";  )44(

במקום "שהעבדתו" יבוא "שהעסקתו";  )45(

במקום "מעבידים" יבוא "מעסיקים";  )46(

במקום "המעבידים" יבוא "המעסיקים";  )47(

במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";  )22(

במקום "ממעבידה" יבוא "ממעסיקה";  )23(

במקום "למעבידה" יבוא "למעסיקה";  )24(

במקום "כמעבידה" יבוא "כמעסיקה";  )25(

במקום "ומעבידם" יבוא "ומעסיקם";  )26(

במקום "למעבידם" יבוא "למעסיקם";  )27(

במקום "העבדה" יבוא "העסקה";  )28(

במקום "להעבדה" יבוא "להעסקה";  )29(

במקום "העבדת" יבוא "העסקת";  )30(

במקום "להעבדת" יבוא "להעסקת";  )31(

במקום "כהעבדה" יבוא "כהעסקה";  )32(

במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";  )33(

במקום "העבדתם" יבוא "העסקתם";  )34(

במקום "העבדתו" יבוא "העסקתו";  )35(

במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";  )36(

במקום "להעבידו" יבוא "להעסיקו";  )37(

במקום "להעביד" יבוא "להעסיק";  )38(

במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";  )39(

במקום "העבדתה" יבוא "העסקתה";  )40(

במקום "העבדתן" יבוא "העסקתן";  )41(

במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";  )42(

במקום "להעבידה" יבוא "להעסיקה";  )43(

במקום "העביד" יבוא "העסיק";  )44(

במקום "שהעבדתו" יבוא "שהעסקתו";  )45(

במקום "מעבידים" יבוא "מעסיקים";  )46(

במקום "המעבידים" יבוא "המעסיקים";  )47(

למונח מעביד, על הטיותיו, עלולה להיות משמעות 
כדי  בה  שיש  לניצול,  היתר  בין  המתקשרת  שלילית, 
להשפיע על השיח המשפטי והציבורי כלפי מי שמעסיק 

מעסיק,  במונח  זה  מונח  להחליף  מוצע  לפיכך  עובדים  
שאינו טעון במשמעות שלילית כאמור  

ר ב ס ה י  ר ב ד
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במקום "שמעבידים" יבוא "שמעסיקים";  )48(

במקום "והמעבידים" יבוא "והמעסיקים";  )49(

במקום "ומעבידים" יבוא "ומעסיקים";  )50(

במקום "למעבידים" יבוא "למעסיקים";  )51(

במקום "שהמעבידים" יבוא "שהמעסיקים";  )52(

במקום "במעבידים" יבוא "במעסיקים";  )53(

במקום "הועבד" יבוא "הועסק";  )54(

במקום "שהועבד" יבוא "שהועסק";  )55(

במקום "הועבדה" יבוא "הועסקה";  )56(

במקום "מועבד" יבוא "מועסק";  )57(

במקום "המועבד" יבוא "המועסק";  )58(

במקום "כמועבד" יבוא "כמועסק";  )59(

במקום "שמועבד" יבוא "שמועסק";  )60(

במקום "מועבדים" יבוא "מועסקים";  )61(

במקום "המועבדים" יבוא "המועסקים";  )62(

במקום "המועבדות" יבוא "המועסקות";  )63(

במקום "מועבדת" יבוא "מועסקת";  )64(

במקום "יועבד" יבוא "יועסק";  )65(

במקום "שיועבד" יבוא "שיועסק";  )66(

במקום "יועבדו" יבוא "יועסקו";  )67(

במקום "תועבד" יבוא "תועסק";  )68(

במקום "העביד" יבוא "העסיק";  )69(

במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";  )70(

במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";  )71(

במקום "יעביד" יבוא "יעסיק";  )72(

במקום "יעבידנה" יבוא "יעסיקנה";  )73(

במקום "כמועבדת" יבוא "כמועסקת"   )74(

תוספת
)סעיף 1(

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 1, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 25)א1()2( 1.
ו־33;

חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 2, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 37;2.

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 234.  2
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חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 3, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 26)ב( ו־30)ב(;3.

26)ב( 4. 20)ב()2(,  15)ב(,  בסעיפים  "מעבידים"  המילה  למעט  התשי"ג–1953 4,  החניכות,  חוק 
ו־27)ג(, המילה "המעבידים" בסעיף 20)א( והמילה "והמעבידים" בסעיף 15)ד(;

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 5, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 8ד)ז(, 5.
10)ב( ו־28)ב(, והמילה "ומעבידים" בסעיף 34;

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 6, למעט המילה "המעבידים" בסעיף 21;6.

חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 7, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 24)ה( ו־32;7.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 8, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 32;8.

חוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ"ז–1967 9, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 3)ד( 9.
ו־39א)ב()5(, והמילה "המעבידים" בסעיף 28)ב(;

11א,10. בסעיפים  "מעבידים"  המילה  למעט  התשכ"ט–1969 10,  לעבודה,  הדין  בית   חוק 
16א)ב()5(, 18)ה(, 25)2(, 27)ב1(, 30)ב(, 31)א( ו־34;

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 11;11.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 12, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 6ב)ב( ו־18)ג(;12.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 13;13.

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 14, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1ח)ג()1( ו־6ב;14.

"מעבידים" 15. המילה  למעט  התשנ"ג–1993 15,  ילד(,  מחלת  בשל  )היעדרות  מחלה  דמי  חוק 
בסעיף 2;

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד–1993 16;16.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 17, למעט המילים "מעבידים" 17.
ו"המעבידים" בסעיף 10א)ב( ו־)ג(;

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996 18;18.

התקין(,19. במינהל  או  המידות  בטוהר  ופגיעה  עבירות  )חשיפת  עובדים  על  הגנה   חוק 
התשנ"ז–1997 19, למעט המילה "מעבידים" בפרט )8( לתוספת;

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח–1998 20;20.

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 21;21.

חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 3, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 26)ב( ו־30)ב(;3.

26)ב( 4. 20)ב()2(,  15)ב(,  בסעיפים  "מעבידים"  המילה  למעט  התשי"ג–1953 4,  החניכות,  חוק 
ו־27)ג(, המילה "המעבידים" בסעיף 20)א( והמילה "והמעבידים" בסעיף 15)ד(;

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 5, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 8ד)ז(, 5.
10)ב( ו־28)ב(, והמילה "ומעבידים" בסעיף 34;

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 6, למעט המילה "המעבידים" בסעיף 21;6.

חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 7, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 24)ה( ו־32;7.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 8, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 32;8.

חוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ"ז–1967 9, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 3)ד( 9.
ו־39א)ב()5(, והמילה "המעבידים" בסעיף 28)ב(;

11א,10. בסעיפים  "מעבידים"  המילה  למעט  התשכ"ט–1969 10,  לעבודה,  הדין  בית   חוק 
16א)ב()5(, 18)ה(, 25)2(, 27)ב1(, 30)ב(, 31)א( ו־34;

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 11;11.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 12, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 6ב)ב( ו־18)ג(;12.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 13;13.

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 14, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1ח)ג()1( ו־6ב;14.

"מעבידים" 15. המילה  למעט  התשנ"ג–1993 15,  ילד(,  מחלת  בשל  )היעדרות  מחלה  דמי  חוק 
בסעיף 2;

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד–1993 16;16.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 17, למעט המילים "מעבידים" 17.
ו"המעבידים" בסעיף 10א)ב( ו־)ג(;

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996 18;18.

התקין(,19. במינהל  או  המידות  בטוהר  ופגיעה  עבירות  )חשיפת  עובדים  על  הגנה   חוק 
התשנ"ז–1997 19, למעט המילה "מעבידים" בפרט )8( לתוספת;

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח–1998 20;20.

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 21;21.

ס"ח התשי"ג, עמ' 115.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 108.  4

ס"ח התשי"ד, עמ' 202.  5

ס"ח התשי"ד, עמ' 154.  6

ס"ח התשי"ח, עמ' 86.  7

ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.  8

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.  9

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  10

ס"ח התשל"ו, עמ' 206.  11

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  12

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.  13

ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  14

ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.  15

ס"ח התשנ"ד, עמ' 33.  16

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.  17

ס"ח התשנ"ו, עמ' 230.  18

ס"ח התשנ"ז, עמ' 66.  19

ס"ח התשנ"ח, עמ' 236.  20

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.  21
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"מעבידים"22. המילה  למעט  התשנ"ח–1998 22,  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   חוק 
בסעיפים 9)ג( ו־17)ד()2(;

חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג(, התש"ס–2000 23;23.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001 24, למעט המילה "מעבידים" 24.
בסעיפים 10)1( ו־13)ב(;

"מעבידים"25. המילה  למעט  התשס"ב–2002 25,  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה   חוק 
בסעיפים 2)א()9( ו־2)ג(;

חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 26;26.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006 27;27.

"מעבידים" 28. המילה  למעט  התשע"ב–2011 28,  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק 
בסעיפים 2 ו־19)א()2( 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.  22

ס"ח התש"ס, עמ' 222.  23

ס"ח התשס"א, עמ' 378.  24

ס"ח התשס"ב, עמ' 210.  25

ס"ח התשס"ד, עמ' 46.  26

ס"ח התשס"ו, עמ' 396.  27

ס"ח התשע"ב, עמ' 62.  28

יוזמים: חברי הכנסת נחמן שי, רוברט אילטוב
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 3( )שירות כלוחם כשיקול 
לכשירות מאבטח(, התשע"ד–2014 *

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005 1, בסעיף 8)5(, בסופו יבוא 1.תיקון סעיף 8
"ואולם לא יודיע הקצין המוסמך כי יש מניעה להסמיכו לפי פסקה זו אלא לאחר שהביא 
בחשבון גם את שירותו הצבאי כלוחם, ככל שהמידע הובא בפניו; לעניין זה, "לוחם" – 

כהגדרתו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955;" 

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 3( )שירות כלוחם כשיקול 
לכשירות מאבטח(, התשע"ד–2014 *

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005 1, בסעיף 8)5(, בסופו יבוא 1.
"ואולם לא יודיע הקצין המוסמך כי יש מניעה להסמיכו לפי פסקה זו אלא לאחר שהביא 
בחשבון גם את שירותו הצבאי כלוחם, ככל שהמידע הובא בפניו; לעניין זה, "לוחם" – 

כהגדרתו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955;" 

תיקון סעיף 8

ביטחון  על  שמירה  לשם  סמכויות  לחוק   8 סעיף 
את  קובע  החוק(,   – )להלן  התשס"ה–2005  הציבור, 
נקבע הכשירות  תנאי  בין  מאבטח   של  הכשירות   תנאי 

הקצין  לדעת  מניעה,  "אין  כי  סעיף  אותו  של   )5( בפסקה 
המוסמך, להסמיכו כאמור מטעמים של שלום הציבור או 
ביטחון הציבור, לרבות מפאת עברו הפלילי"  כאשר הקצין 
האמורים,  הטעמים  את  בוחן  בחוק  כהגדרתו  המוסמך 
עם  נמנה  אינו  כלוחם  המועמד  של  הצבאי  שירותו 
השיקולים שעליו להביא בחשבון  ואולם, צעירים שנפתחו 

לשמש  הורשו  לא  קטינים  כשהיו  פליליים  תיקים  להם 
להשתקם  שהצליחו  אף  הפלילי,  עברם  בשל  מאבטחים 
בבואו  כי  לקבוע  מוצע  לפיכך,  בצבא   כלוחמים  ושירתו 
שירותו  יהיה  לתפקיד,  אדם  של  מועמדותו  את  לבחון 
הצבאי כלוחם בין השיקולים שישקול הקצין המוסמך, אם 
מידע זה הובא בפניו  כך יתאפשר למי ששירתו כלוחמים, 
אחזו בנשק ואף סיכנו את חייהם למען המדינה, להשתלב 

בעבודת האבטחה  

הצעת חוק מס' פ/801/19 )מספר פנימי: 478629(; הועברה לוועדה ביום כ"ד בכסלו התשע"ד )27 בנובמבר 2013(   *

ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ב, עמ' 699.  1

יוזמת: חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 39( )זיהוי טלפוני של עוסק(, התשע"ד–2014 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, אחרי סעיף 18ב יבוא:1.הוספת סעיף 18ג
 "זיהוי טלפוני

של עוסק
נציג של עוסק יזדהה בשמו המלא בכל שיחה טלפונית 18ג  )א( 

עם צרכן 

טלפון  ממספר  תיעשה  לצרכן  עוסק  של  טלפונית  פנייה  )ב(  
מזוהה, שניתן לחייג אליו; לא היה מענה לשיחה מצד הצרכן, 
יוכל  שבאמצעותו  טלפון  מספר  על  לצרכן  העוסק  נציג  יודיע 

הצרכן ליצור עמו קשר 

בסעיף זה, "עוסק" – כל אחד מאלה: עוסק המנוי בתוספת  )ג( 
השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר מכירה כאמור 
18א)א(, או עוסק הנותן שירות לתיקון ליקויים ופגמים  בסעיף 

והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור בסעיף 18א)ב( "

לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 )להלן – החוק(, 
מכירה(,  לאחר  ושירות  )אחריות  הצרכן  הגנת  ותקנות 
הנותנים  עוסקים  על  מכוחו,  שהותקנו  התשס"ו–2006, 
השירות   מתן  אופן  לעניין  חובות  חלות  לצרכנים  שירות 
כדי לקדם את מימוש הוראות אלה ותכליתן, מוצע לקבוע 
נציגי  בין  הטלפוני  הקשר  יצירת  אופן  לעניין  הוראות 

העוסקים לצרכנים  

כיום, במקרים רבים שיחות הטלפון מנותני שירותים 
לצרכנים נעשות ממספר טלפון חסוי, וכך נמנע מהצרכנים 
קשר   עמו  ליצור  ניתן  וכיצד  אליהם  מתקשר  מי  לדעת 
למשל, כאשר נדרש ביקור טכנאי אצל הצרכן לשם מתן 
שירות, רשאי נותן השירות להציע לצרכן להמתין לקריאה 
כתחליף  שעתיים  של  זמן  פרק  בתוך  מהטכנאי  טלפונית 
לתיאום מועד ושעת ביקור מדויקת  אם פנייה זו נעשית 
ממספר טלפון לא מזוהה או שהצרכן אינו יכול ליצור קשר 

עם מי שהתקשר אליו, השירות שהוא אמור לקבל נפגע 

לפיכך, מוצע לקבוע כי נציגים של עוסקים כמפורט 
בתוספת השנייה לחוק – חברות תקשורת )טלפון, טלוויזיה 
שהתקשרו  ועוסקים  וחשמל,  מים  גז,  ספקי  ואינטרנט(, 
וכן  רפואה,  שירותי  בעניין  מתמשכת  בעסקה  צרכן  עם 
נציגים של עוסקים המחויבים לתת שירות לצרכן לאחר 
מכירה או עוסקים הנותנים שירות לתיקון ליקויים ופגמים 
והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה – יזדהו בשמם ובשם 

משפחתם, בכל שיחה טלפונית עם צרכן  

כמו כן, פנייה טלפונית לצרכן תיעשה ממספר טלפון 
ענה  לא  הצרכן  אם  בחזרה   אליו  לחייג  שניתן  מזוהה 
להודיע  החובה  תחול  העוסק  נציג  על  הטלפון,  לשיחת 
לצרכן על מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור 

עמו קשר 

הצעת חוק מס' פ/1216/19 )מספר פנימי: 479836(; הועברה לוועדה ביום ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(   *

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 262.  1
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