חוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס'  ,(6התשס"א*2001
 .1בחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,1 1957אחרי סעיף 33ז יבוא;
"הזכות לפעילות
או לחברות
בועד עובדים או

בארגון עובדים

33ח .לכל עובר הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוער עוברים
ובארגון עובדים ,להיות חבר בועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול
במסגרתם.

נתקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2925מיום א' בחשון התשס"א ) 30באוקטובר  ,(2000עמ' .38

 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשמ"ו ,עמ' .242

הוספת סעיפים
ג3ח

עד 33טז

מניעת

33ט .מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עוברים להיכנס למקום עבורה
שבו מועסק עובר ,לשם קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח ולשם קידום עניני
עובדים ,וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

איסור פגיעה

33י) .א( מעביד לא יפטר עובד ,לא ירע תנאי עבודה של עובד ,ולא
יימנע מקבלה של אדם לעבודה ,בשל אחד מאלה:

איסור
כניסה

בעובד לענין
חברות או

פעילות בועד
עובדים או

בארגון עובדים

)(1

חברותו או פעילותו בארגון עובדים,

)(2

פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים,

) (3הימנעותו מהיותו חבר בארגון עוברים או הפסקת חברותו
בארגון עובדים;

) (4חברותו בוער עובדים או פעילותו בועד עוברים הפועל
במסגרת ארגון עובדים ,לענין זה ,יראו ועד עובדים כפועל
במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי
מטעמו נתן הורעה בכתב המאשרת זאת;
)(5

פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

)ב( בסעיף זה" ,תנאי עבודה"  לרבות קידום בעבודה ,הכשרה או
השתלמות מקצועית ,פיצויי פיטורים ,הטבות ותשלומים הניתנים לעובר
בקשר לפרישה מעבודה.
סמכויות

שיפוט

ותרופות

33יא .לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי
בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו33י והוא רשאי 

) (1ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על
אף האמור בסעיף  (2)3לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,
התשל"א,2 1970

) (2לפסוק פיצויים ,אף אם לא נגרם נזק של ממון ,בשיעור
שייראה לו בנסיבות הענין.
זכות

תביעה

33יב .תובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו33י יכול שיוגשו
בידי 

התיישנות

עונשין

)(1

העובר או דורש העבודה;

)(2

ארגון עובדים.

33יג .לא ייזקק בית דין אזורי לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת
הוראות סעיפים 33ט ו33י לאחר שחלפו שנים עשר חודשים מיום שנוצרה
העילה.

33יד .הנמנע מקבלתו של ארם לעבודה ,המרע את תנאי עבודתו
של עובד או המפטר עובר בשל אחד מאלה ,דינו  קנס כאמור בסעיף
)61א() ,(2לחוק העונשין ,התשל"ז:3 1977
)(1

חברותו בארגון עובדים או בועד עובדים;
הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים;

)(3

הפסקת חברותו בארגון עובדים.

)(2

 2ס"ח התשל"א ,עמ' .16
 3ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

33טו .לענין סעיפים

דין המדינה

33ח

עד 33יד ,דין המרינה במעביד כדין כל מעביר

אחר.

סעיפים 33ח ער 33טו לא יחולו על מי שחל עליו איסור להתארגן

ג3טז.
על פי חוק.

אי תחולה

 .2בחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,4 1969בתוספת השניה ,בסופה יבוא "חוק
הסכמים קיבוציים ,התשי"ז."1957
.3

לעבודה 

)א( תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

תחילה

)ב( בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ליום כ"ז בטבת התשס"ג )1
 ,(2003לא יחולו הוראות חוק זה על סוהר ,ועל עובר שירות הביטחון הכללי או המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים; שר העבודה והרווחה באישור ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה לתקופות נוספות ובלבד שכל תקופה לא
תעלה על שנה אחת; בסעיף זה" ,סוהר"  כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,

בינואר

התשל"ב."1971

אהוד ברק
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