מספר פנימי566812-4194:

נספח מס' כ/689-א'
(פ ;2007/20/פ ;3237/20/פ)3545/20/

הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס'  ,)3התשע"ז–2017
הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק מטעם חברי הכנסת:
 .1הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' ( )3הבטחת תנאים
הולמים למאבטחים) ,התשע"ז– – 2017נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר  ,)2017והועברה
לוועדת העבודה הרווחה והבריאות;
 .2הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה,
התשע"ז– – 2016נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום כ"ה בשבט
התשע"ז ( 21בפברואר  ,)2017והועברה לוועדת העבודה הרווחה
והבריאות.
בהתאם להוראות סעיף ( 84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס .)2017
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת אורן אסף חזן ,יוליה מלינובסקי ,רוברט
אילטוב ,חמד עמאר ,עודד פורר ,אלי אלאלוף ,איציק שמולי ,ישראל
אייכלר ,דב חנין ,יוסי יונה ,איתן כבל
מצטרפים :חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ,אברהם נגוסה,
נחמן שי ,ענת ברקו ,מרדכי יוגב
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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נספח מס' כ/689-א'
(פ ;2007/20/פ ;3237/20/פ)3545/20/
חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס'  ,)3התשע"ז–2017
תיקון שם החוק

.1

תיקון סעיף 1

.2

הוספת סעיפים
3א ו־3ב

.3

בחוק הזכות לעבודה בישיבה ,התשס"ז–( 12007להלן – החוק העיקרי) ,בשם
החוק ,אחרי "לעבודה בישיבה" יבוא "ובתנאים הולמים".
בסעיף  1לחוק העיקרי –
( )1

אחרי ההגדרה "הפסקה בעבודה" יבוא:
""מאבטח" – מי שמבצע תפקידי שמירה או אבטחה ,למעט
שוטר ,סוהר או חייל;";

( )2

אחרי ההגדרה "מושב לעבודה" יבוא:
""מזמין שירות" ,ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בסעיף 20א(ד)
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א–;1951
"מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו–.";1996

אחרי סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:

"עמדה ותנאים
הולמים למאבטח

3א.

( א)

מעסיק של מאבטח יעמיד לרשות המאבטח

עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר ,המספקת
הגנה מגשם ומשמש; לעניין זה" ,עמדה" – מקום
שמאבטח יכול לשהות בו בעת מילוי תפקידו ,בין
שהמקום משמש למטרה זו בלבד ובין שהוא חלק
ממבנה המשמש למטרות נוספות.

 1ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;128התשע"ד ,עמ' .605
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(ב) בעמדה כאמור בסעיף קטן (א) יעמיד
המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור
הולמים ,בהתאם לעונות השנה ולתנאי מזג האוויר
במקום ,ובהתחשב באמצעי החימום או הקירור
המקובלים שניתן להפעילם באותה עמדה.
( ג)

מעסיק של מאבטח לא ימנע ממנו את

השהות בעמדה כאמור בסעיף קטן (א) במהלך
העבודה ,בכפוף לצורכי האבטחה.
( ד)

מעסיק של מאבטח –
( )1יבטיח למאבטח גישה לנקודת חשמל
ולמים ויקצה מקום שבו הוא יוכל להניח
את חפציו האישיים ,והכל בין בעמדה
כאמור בסעיף קטן (א) ובין במקום אחר
במקום העבודה;
( )2

יערוך התאמות בסדרי העבודה כדי

לאפשר למאבטח שימוש באמצעים כאמור
בפסקה (.)1
(ה)

היה מאבטח עובד של קבלן כוח אדם או

עובד של קבלן שירות –
( )1

יחולו חובות המעסיק האמורות

בסעיפים קטנים (א)( ,ב) ו־(ד)( )1על המעסיק
בפועל או על מזמין השירות שאצלם הוא
מועסק ,לפי העניין;
( )2לא יציב קבלן כוח האדם או קבלן
השירות ,לפי העניין ,את המאבטח במקום
עבודה ,אלא אם כן הועמדו לרשותו עמדה
בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ואמצעי
חימום או קירור בהתאם להוראות סעיף
קטן (ב).
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( ו)

( )1הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד
שמעסיק מאבטח שלא במסגרת עסק ,משלח
יד או שירות ציבורי.
( )2

הוראות סעיף זה ,למעט הוראות

סעיף קטן (ד) ,לא יחולו לגבי מאבטח שכל
תפקידו ביצוע סיור.
( )3הוראות סעיף זה ,למעט הוראות
סעיף קטן (א) ,לא יחולו לגבי מאבטח המוצב
במקום לשם אבטחה של פעילות ארעית
בלבד; לעניין זה" ,פעילות ארעית" – פעילות
המתקיימת במקום לצורך אירוע מסוים,
לתקופה שאינה עולה על שבועיים.
התאמת בגד

3ב.

שהמאבטח מחויב
בלבישתו

מעסיק שמחוייב מכוח דין ,הסכם קיבוצי ,הסדר
קיבוצי או חוזה עבודה ,לספק למאבטח שהוא
עובדו בגד מסוים שהוא מחייבו ללבוש במהלך
העבודה ,יספק למאבטח בגד שמותאם לו ותואם
באופן סביר את תנאי מזג האוויר שבהם הוא
מועסק".

בסעיף  4לחוק העיקרי –

תיקון סעיף 4

.4

תיקון סעיף 5

.5

בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום " 2או  "3יבוא " 2עד 3ב".

תיקון סעיף 7

.6

בסעיף  7לחוק העיקרי ,אחרי "הוראות חוק זה" יבוא "למעט הוראות סעיפים

תיקון סעיף 8

.7

( )1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום " 2ו־ "3יבוא " 2עד 3ב";

( )2

בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום " 2או  "3יבוא "3 ,3 ,2א או 3ב".

3א ו3-ב" והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק.
בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום "כדין כל מעסיק אחר" יבוא "כמעסיק,
כמעסיק בפועל או כמזמין שירות כדין כל מעסיק אחר ,מעסיק בפועל אחר או
מזמין שירות אחר ,לפי העניין".
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.8

תיקון חוק שעות
עבודה ומנוחה

בישיבה" יבוא "ובתנאים הולמים".

תיקון חוק עבודת .9

בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג– ,31953בסעיף 22א(ה) ,אחרי "לעבודה בישיבה"

הנוער

יבוא "ובתנאים הולמים".

תיקון חוק תובענות .10

בחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו– , 4 2006בתוספת השנייה ,בפרט ,)2(10

ייצוגיות

במקום " 2ו־ "3יבוא " 2עד 3ב" ,ואחרי "לעבודה בישיבה" יבוא "ובתנאים

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א– ,21951בסעיף 20א(ה) ,אחרי "לעבודה

הולמים".
תיקון חוק להגברת .11

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב– ,52011בתוספת השנייה,

האכיפה של דיני

בחלק א' ,אחרי פרט ( )19יבוא:

העבודה
"( )20העמדת עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר ,המספקת הגנה מגשם
ומשמש ,לרשות מאבטח ,לפי סעיף 3א(א) לחוק הזכות לעבודה בישיבה
ובתנאים הולמים ,התשס"ז–;2007
( )21איסור הצבת מאבטח במקום עבודה בלי שהועמדה לרשותו עמדה
מקורה או מוצלת באופן אחר ,המספקת הגנה מגשם ומשמש ,בניגוד להוראות
סעיף 3א(ה)( )2לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים ,התשס"ז–
".2007
תחילה

.12

( א)

תחילתם של סעיפים  1עד  10לחוק זה שישה חודשים מיום פרסומו

(בסעיף זה – יום התחילה).
( ב)

תחילתו של סעיף  11לחוק זה שנתיים מיום התחילה.

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

 2ס"ח התשי"א ,עמ'  ;204התשע"ד ,עמ' .603
 3ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשע"ו ,עמ' .715
 4ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;264התשע"ו ,עמ' .1131
 5ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;62התשע"ו ,עמ' .1093
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הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס'  ,)3התשע"ז–2017

הסתייגויות
אין הסתייגויות

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

בקשות רשות דיבור
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי
***************************************************************************************

