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יבוא:
'"ועדת פיקוח

33א ,לענין כל הסכם קיבוצי כללי שניתן
העבודה למנות ועדת פיקוח של שלושה:
)(1

נציג שר

רישום ופרסום

תחולת צו הרחבה
על מפעל ופיקוח
על ביצועו

רשאי שר

לגביו צו הרחבה

העבודה ,והוא יהיה יושב ראש :

) (2חכר שהמליץ עליו ארגון
הקיבוצי שהורחב;

העובדים החתום על ההסכם

שהמליץ עליו ארגון

המעבידים החתום על ההסכם

) (3חבר
האמור.

33ב  .ועדת פיקוח תנהל רישום של המפעלים שעליהם חל צו
ותפרסם את רשימת המפעלים בדרך שיורה שר העבודה.

ההרחבה

33ג) .א( מי שהסמיכו שר העבודה להיות מפקח רשאי לדרוש מכל
מפעל מידע כדי לברר אם חל על המפעל צו הרחבה ואם מתקיימות
הוראות הצו במפעל ,וכן רשאי הוא ,לאותה מטרה  ,ולאחר מתן הודעה
מוקדמת ,להיכנס לכל מפעל ,לחקור את בעליו ,מנהליו ואת העובדים
בו ולבדוק את ספרי המפעל ומסמכיו הנוגעים לעובדים במפעל .
)ב( לא יגלה מפקח כל דבר שהגיע לידיעתו בתוקף
סעיף קטן )א( אלא תוך מילוי חובה המוטלת עליו לפי דין .

י

העיקרי( ,

תפקידו לפי

סמכות בית הדין

תשכ"ט
33ד .לבית הדין האזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה,
)2 1969להלן  בית הדין(  ,הסמכות היהודית לפסוק אם חל צו הרחבה
על מפעל וכן בתובענה של עובד ,מעביד או מפקח בכל ענין הנובע
מהוראות סעיפים 33ב ו33ג.

הוראות בדבר
הליכים ליישוב
חילוקי דעות

33ה  .נקבעו בהסכם קיבוצי שניתן לגביו צו הרחבה הליכים ליישוב
חילוקי דעות ,רשאי שר העבודה לקבוע לגבי ההוראות שהורחבו ,כולן
או מקצתן ,כי לענין המפעלים שעליהם חל הצו 
ועדת הפיקוח תשמש כגוף ליישוב חילוקי דעות כאמור
)(1
במקום גוף שנקבע בהסכם הקיבוצי ,וכי יחולו הליכים שונים
מההליכים שנקבעו בהסכם הקיבוצי ;
)(2

זכות או חובה של עובד או

שהורחבה

היא

מותנית

בהסכמת

מעביד ,אשר לפי

הוראה

עובדים או

ארגון

ארגון

 .נתקבל בכנסת ביום כ''ח באדר בי תשל''ו ) 30במרס ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  /1194תשל''ה,
עמ' .391
 1ס"ח תשי''ז ,עמי  ;63תשל"ה ,עמי .223
 ,2ס"ח תשכ"ט ,עמ' 70

מעבידים ,תהא

מותנית

בהסכמת

המעביד או ועד

במקום העבודה ,לפי הענין ,ואם לא היה
ועד עובדים  בהסכמה כין העובד והמעביד .
סמכויות ועדת
פיקוח

העובדים

במקום

העבודה

33ו .סמכויותיה של ועדת פיקוח לענין יישוב חילוקי דעות ,סדרי הדין
בפניה ודין החלטתה יהיו כשל הגוף שהיא באה להחליף כאמור כסעיף
33ה ,ואם החליפה מספר גופים כאמור  כשל הגוף הפוסק אחרון ביניהם,
והכל בשינויים המחוייבים .

דמי טיפול
ארגונימקצועי
לארגון מעבידים

33ז) .א( שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,באישור
של הכנסת ,הוראות בדבר חובת מעביד שחל עליו צו

ועדת העבודה
הרחבה לשלם

ארגונימקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי
דמי טיפול
שהורחב ,הכל כשיעור ובתנאים שנקבעו כאמור; התקנות יכול שיחולו
לגבי סוגי מעבידים ,ענפי עבודה ,ענפי משק ,אזורים גיאוגרפיים או
מעבידים מסויימים ,למעט מפעל או מעביד שהוא חבר בארגון של
מפעלים או מעבידים אשר נקבע בתקנות כאמור.
לבית הדין הסמכות
)ב(
מהוראות סעיף קטן )א( ".

היהודית לפסוק

בחילוקי דעות

הנובעים

תשל"ה ,31975בסוף התוספת יבוא
בחוק הסכמים קיבוציים )הוראת שעה מס' ,(2
.2
"כפי שהוארך בסעיף  21להסכם הקיבוצי הכללי כין הצדדים האמורים שנחתם ביום י"ב
באדר א' תשל"ו ) 13בפברואר  (1976ושמספרו המזהה כאמור הוא ."7002/76
)ב(

תחילתו של סעיף זה ביום כ"ח בטבת

הוראות סעיפים 33א עד 33ז לחוק
.3
תחילתו של חוק זה .

תשל"ו )1

קציר
אפרים
נשיא המדינה

 3ס"ח תשל"ה ,עמ' .245

בינואר . (1976

העיקרי יחולו אף על צווי הרחבה

רבין
יצחק
ראש הממשלה

תיקון חוק
הסכמים קיבוציים
)הוראת שעה
מס' (2

שניתנו לפני

ברעם
משה
שר העבודה

הוראת מעבר

