
לעבודה(תיקון),תשל"א1971* ביתהדין חוק

24 סעיף תיקון העיקרי) החוק  1(להלן לעבודה,תשכ"ט1969 הדין בית לחוק בסעיף24 ,1
 קטן(א) בסעיף (1)

"בתובענות יבוא למעביד" עובד בין "בתובענות בפסקה(1),במקום (א)
חליפו"; או למעביד חליפו או עובד בין

מע "של יבוא גמל" קופות נגד מעבידים "של במקום בפסקה(3), (ב)
יבוא מעבידים" נגד "או ובמקום גמל" קופות נגד חליפיהם או בידים

חליפיהם"; או מעבידים נגד "או

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)
דין כל מהוראת לגרוע בא אינו קטן(א) בסעיף האמור "(א1)
אגודה פירוק או חברה פירוק רגל, פשיטת בהליכי השיפוט לענין

שיתופית."

27 סעיף תיקון העיקרי לחוק בסעיף27(ב) . 2

גם "תהיה יבוא אזורי" דין לבית הנתונה הסמכות לרשם "תהיה במקום (1)
אזורי"; דין לבית הנתונה הסמכות לרשם

השכר "אם יבוא לירות" אלף על עולה אינו המולן השכר "אם במקום (2)
לירות". אלפים שלושת על עולה איבו המולן

התוספת תיקון
הראשונה העיקרי לחוק הראשונה .בתוספת 3

 5 בסעיף (1)
יבוא: ולפניה תסומן(1א) פסקה(1) (א)

גביית על ממונה רשאי "אך במקום (א) 14 בסעיף (1)"
בחוק כמשמעותו האזורי הדין בית רשאי "אך יבוא השכר"
ידי על "שנקבע ובמקום לעבודה,תשכ"ט1969" הדין בית
הדין בית ידי על "שנקבע יבוא השכר" גביית על הממונה

האזורי";"
יבוא*. פסקה(5) במקומ (ב)

"לענין המליט יימחקו (א), קטן כסעיף 19א, בסעיף (5)"
בטל;"  (ב) קטן וסעיף סעיף19",

יבוא: פסקה(5) אחרי (ג)
בטל;*  קטן(ב) סעיף בסעיף19ב "(5א<

יבוא: פסקה(6) במקום (ד)
בטלים";  סעיפים21,21,20א,23ו29 (6)"

עניי86. תשל"א, בה"ח920, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1971); 26) תשל"א באב ד' ביום בכנסת נתקבל *
.70 עמ' תשכ"ט, טיח 1

תשל''א,5.8.1971 באב י''ד החוקים635, ספר



יבוא: סעיף11 אחרי (2)
חוקי "תיקון

הכבאות שירותי
2 הכבאות.תשי"ט1959 שירותי בחוק .12

לפי שהוקם לאומי לביטוח הדין "בית במקום בסעיף29, (1<
בחוק כמשמעותו אזורי דין "בית יבוא הלאומי" הביטוח חוק
השוליים כותרת ובמקום תשכ"ט1969", הדיןלעבודה, בית

לעבודה", ביתיהדין "סמכות יבוא
בפני "ייצוג. יבוא השוליים כותרת במקום בסעיף36, (2)

לעבודה"." הדין בית

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

אלמוגי יוסף
העבודה שר

שזר זלמן שביאור
המדינה נשיא


