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ט"כשת-1969לעבודה,הדיןביתחוק

דיןוביתאזורידיןבית:ערכאותשתישליהיההדין)בית-להלן(לעבודהדיןביתן.לעבודהדיןבית
ארצי.

ונציגישופטים
ציבור

להיותהכשירות
שופט

ציבור.ונציגישופטיםיתמנוהדיןלבית2.

1ג"ישת-1953השופטים,חוקלפימחוזי,משפטביתשופטלהתמנותשכשירמי3.
שופט).-להלן(הדיןביתשופטלהתמנותכשירהשופטים),חוק-להלן(

עד8סעיפיםלמעטהשופטים,חוקשלהשניהפרקיחולשופטשלמינויועלא)(4.שופטיםמינוי

העבודה.ושרהמשפטיםשריהיוהמינוייםבועדתהממשלהשחבריאלא10,

ששופטצורךקייםמסויימתשלתקופהסבורים,העבודהושרהמשפטיםשרהיוב)(
העליון,המשפטביתלנשיאכךעליודיעוהדין,ניחכשופטיכהןהמשפטבתימשופטי

משופטישופטאוהעליוןהמשפטביתמשופטישופטהמתמנה,בהסכמתלמנות,רשאיוהוא

קטןסעיףפיעלשנתמנהשופטתקופה;לאותההדיןביתשופטלהיותמחוזימשפטבית

מינויו.תקופתתוםלאחרגםלסיימומוסמךיהיה.בדיוןוהתחילזה

הדיןביתנשיא
וסגנוהארצי

ראשישופט

שופט.למינוישנקבעהבדרךשיתמנונשיאוסגןנשיאיהיוהארציהדיןבבית5.

הארצי,הדיןביתנשיאמביניהםימנהאחדמשופטיותרבושישאזורידיןבבית6.

ראשי.שופטלהיותאחדשופטהעבודה,ושרהמשפטיםשרבהסכמת

למנות,רשאיהארצי,הדיןביתנשיאועםהעבודהשרעםבהתייעצותהמשפטים,שר7.
דיןביתכשופטאוראשיכשופטבפועללכהןהארציהדיןביתשופםהמתמנה,בהסכמת
ברציפותבפועל,כהונההארצי;הדיןביתכשופטבפועללכהןאזורידיןביתושופטאזורי,

שנתמנהשופטאךשנים,שלוששלתקופהמתוךאחתמשנהיותרתארךלאלסירוגין,או
מינויו.תקופתתוםלאחרגםלסיימומוסמךיהיהבדיוןוהתחילבפועללכהונה

שופטשלמעמדו
הדיןבית

ו-19,27,2829,30,הסעיפיםלמעטהשופטים,לחוקוהחמישיהרביעיהשלישי,הפרק8.

שסמכותאלאשופטים,שלהמשמעתיוהשיפוטהשירותתנאיהמעמד,הכהונה,לעניןיחולו
הדיןביתלנשיאמסורהתהיההשופטים,לחוק20סעיףלפיהעליוןהמשפטביתנשיא

הארצי.

ארגוןשלנבחרגוףכלאומקומיתרשותשלהמועצההכנסת,חבריהיהלאשופט9.הנהוגהייהוד
כאמור;לחברותמועמדיהיהולאכאמורארגוןהנהלתחבראומעבידיםארגוןאועובדים

תפקידזמניבאורחלמלאהעבודה,ושרהמשפטיםשרובהסכמתבהסכמתוהוא,רשאיאולם

הארציהדיןביתנשיאולדעתלדעתםאםאחר,ציבוריתפקידלמלאאוהמדינהמטעםאחר

כשופט.במעמדופוגעהובראין

ושרהמשפטיםשרשימנוומעבידיםעובדיםנציגייהיוהדיןבביתהציבורנציגי10.ציבורבציני
עובדיםשלביותרהגדולהמספראתהמייצגהעובדיםבארגוןהתייעצותלאחרהעבודה,

תשכ"ת,748,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1969(;במרס)18תשכ"טבאדרכ"חביוםבכנסתנתקבל*
15.עמ'

149.עמ'תשי"ג,ס"ה1

27.3.1969תשכ"ט,בניסןח'553,החוקיםספר70
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ובלבדבדבר,ונוגעיםיציגיםהםהשריםשלדעתמעבידיםשלארצייםובארגוניםבמדינה
:מאלהאחדבהםשנתמלאמייהיוהארציהדיןבביתהציבורשנציגי
עבודה;ביחסיהקשוריםבפעילותאובתפקידנסיוןבעליהם)1(-

אועבודהביחסיבכלכלה,במשפט,במחקר,אובהוראהנסיון,בעליהם)2(
ציבורי;במינהל

ועסקו,בישראלהדיןעורכיבלשכתחבריםלהיותזכאיםאוחבריםהם)3(
בעריכתלפחות,שניםחמשלארץ,בחוץאובישראללסירוגין,אוברציפות-

ידיעלשאושרואחרבשירותאוישראלמדינתבשירותמשפטיבתפקידדין,
השופטים.לחוקב)(2)(2סעיףלעניןהמשפטיםשר

שלכהונהתקופת
ציבורנציגי

מינויפרמום

ולמנותו.לחזורמותראךשנים,לשלושהואציבורנציגשלמינויו11:

מינויו.עלעורריןאיןברשומותפורסםשמינויוציבורנציג12.

נציבהתפטרות
ציבור

כהונתוהמשפטים;לשרבכתבהודעהבמתןמתפקידולהתפטררשאיציבורנציג13.

קצרלמועדהמשפטיםשרהסכיםלאאםההתפטרות,כתבמהגשתיוםשלושיםכתוםתופסק
יותר.

משפטיםמיום מתפ-הועבראםזולתכהונתו,תקופתתמהאםגםיסיימובדיוןשהתחילציבורנציג14.
15.בסעיףכאמורקידו

נציגהעברת
מתפקידוציבור

הארציהדיןביתנשיאועםהעבודהשרעםהתייעצותלאחרהמשפטיםשרא)(15.

תפקידהולמתשאינהבצורהשהתנהגלדעתנוכחאםמתפקידו,ציבורנציגלהעביררשאי

הדין.בביתציבורנציגשל

הציבורלנציגהמשפטיםשריתןא)(קטןבסעיףכאמורהתייעצותקיוםלפניב)(

דברו.להשמיעהזדמנות

שלאי-תלות
ציבורנציגי

הדין.שלמרותואלאשפיטה,בענינימרותציבורנציגעלאיןא)(,16.

בנ-חייבעצמויראהולאמצפונולפיציבורנציגיפעלהדיןבביתבפעולתוב)(

מייצג.שהואלציבוראונתמנהעמושבהתייעצותלארגוןאמנות

רשםמינוי המשפטים,שרובאישורהעבודהשרעםהתייעצותלאחרהארצי,הדיןביתנשיאא)(17.

בית-דין.שלרשםלהיותשלוםמשפטביתשופטלהתמנותהכשיראדםלמנותרשאי

מינויו.עלעורריןאיןכרשומות,פורסםשמינויורשםכ)(

דיןביתהרכב
אזורי המעבידים.מנציגיוהאחדהעובדיםמנציגיהאחדציבור,נציגי

אתהקובעאםיחיד,דןיהיהשהשופנויכולא)(קטןבסעיףהאמוראףעלב)(
הצדדים.אחדבקשתפיעלמנומקת,בהחלטהכךהחליטהדיןביתמותב

ולאאחריהואיןהדיון,התחלתלפניתינתןהדיןביתהרכבבדברההחלטהג)(
.כלום

--..-סמכותלבדולשופטתהיהבשלושהבהםדןהדיןשביתבמשפטיםד)(

כדין;ערוכיםהטענותכתביאםלבדוק)1(

ג37,3.19697תשכ"ט,נניסןח'553,החוקיםסלך
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,.4
,צלל

.בך;עללהורותאוטענותכתביתיקוןלהתירפ).ן(.,
הפלוגתות;רשימתלערוך)3(
שבעובדהשאלותיתבררושבוהסדרואתבתובענההדיוןשלביאתלקבוע)4(

שיתבררו;העניניםאתוכןושבמשפט
להקלאוהדיוןאתלפשטכדיבהשישהדיןלסדרהוראהכללהורותט(

עליו.
משופטיותרבוהיוואםדין,ביהאותושופטידיעלייקבעאזורידיןביתשלמוזוב19*מותבביתהדין

או-פלוני,בעניןלדיוןאומסויימתלתקופהשייקבעויכולהראשי,השופטידיעל-אחדחיזורי
והתחילמסויימתלתקופהשנקבעמותבפלוני;מקצועאועבודהענףשבתחוםבעניניםלדיון
תקופה.אותהתוםלאחרגםלסיימומוסמךקהיהבדיון

-ידוןהארציהדיןביתא)(20*הדיןהרכבבית
שופטים,שלושהשהםבשבעה,-)1(25סעיףלפיבהםדןשהואבענינים)1(ארצי

מעבידים;נציגיושניעובדיםנציגישני

בשלושה-ב)(24סעיףלפיאזורידיןביתשלדיןהסקעלבערעור)2(
ב);(26בסעיףכאמור

ונציגעובדיםנציגשופטים,שלושהשהםבחמישה,-אחריםבענינים)3(
וטלהרכבעלהדיון,תחילתלפניהדין,ביתנשיאהחליטאםזולתמעבידים,

בעניןישכישראהולאחרעצמו,מיזמתואםדיןבעלבקשתפיעלאםשבעה,
ולאזוהחלטתואחראיןעבודה;יחסישלאוכלכלהשלכלליתשאלה
כלום.

הסמכויותלכךמינהשהואלשופטאוהדיןביתלאביהיוהארציהדיןבביתב)(
ד).(18סעיףפיעלאזורידיןביתלשופטהנתונות

הדיןביתנשיאמשתתףהדין;ביתנשיאידיעלייקבעהארציהדיןביתשלמותב21*מיתבביתהדין
ואם.הדין,ביתאבסגנויהיהבמותב,הנשיאמשתתףלאהדין;ביתאבהואיהיהבמותב,הארצי

שווה-הקשישותקבעליומביןהדין,ביתאבשבשופטיםהותיקיהיההסגן,גםמשתתףלא
.שבהם

סיבההיתהלאלדעתואםהדין,ביתאברשאיבא,ולאשהוזמןציבורנציגא)(22*מעדרנציגציבור
אובשלושההדןדיןשבביתובלבדהשתתפותו,ללאהדיוןאתלקייםלהעדרו,סכירה

נציגישני-בשבעההדןדיןובביתלפחות,אחדציבורנציגנוכחתמידיהיהבחמישה
לפחות.ציבור

הדין.ביתאבשלדעתותכריעשקולות,הדעותוהיוזוגיבמספרהמותבנשארב)(

האזורייםהדיןבתיאתבצויקיםהעבודהשרעםהתייעצותלאחרהמשפטיםשר23*מושבמקים
ו-1214סעיפיםמהם;אחדבכלהשופטיםומספרשיפוטםאזורמישבם,מקימאתביויקבעשיפוטואיזור
המחוייבים.בשינוייםאזורידיןביתעליחולו2ז"ישת-1957המשפט,בתילחוק-

-לדוןייחודיתסמכותתהאאזורידיןלביתא)(24*בית-דיןשכות
השאלהלרבותומעביד,עובדביחסישעילתןלמעבידעובדביןבתובענות)1(אורי

הנזיקיןבפקודתשעילתהתובענהולמעטומעבידעובדיחסיקיוםעצםבדבר
~319.האזרחיים,

148.עמ'תשי""ס-ח8
98.עמ'11תוס'1881מס'1944,ע"ר8

וקיא.87.3ט"9עת,ונים;ח,3~5,התיקיםקער73
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הסכמיםבהוקכמשמשותומיוחד,קיבוצילהסכםהצדדיםביןבסכסוךט)
הפרתואוביצועופירושו,תחולתו,קיומו,בעניןז"ישת-41957,קיבוציים,

העוב-רובשלעבודתםמקוםאםהסכם,מאותוהנובעעניןבכלאוההסכם,של
אזורי;בית-דיןאותושלשיפוטובתחוםהואההסכםהלשעליהםדים

כמש-גמל,קופותנגדמעבידיםשלאוחליפיהםאוחבריםשלתובענות)8(

נגדהגמלקופותשלתובענותאו5,ח"ישת-1958השכר,הגנתבחוקמעותן
מהחברותנובעותהתובענותאםהכלמעבידים,נגדאוחליפיהםאובריהן"
הענין;לפילקופות,מעבידיםשלמחבותםאובקופות

פעילותובתחוםאובחברותהקשורותעובדיםלארגוןעובדשביןתובענותפ)

עבודה;בעניניהארגוןשלי
להוקהתיקוניםפיעלבוסמכותהאזוריהדיןלביתשמוענקתעניןבכל)5(

כמפורטאחרים,ילחוקיםח"כשת-61968,משולבו,ננוסההלאומיהביטוח
הראשונה.בתוספת

בתוספתהמפורשיםהחיקוקיםעלבעבירותלדוןהסמכותתהאאזורידיןלביתב)(
שלהעבודהועדתבאישוררשאים,העבודהושרהמשפטיםשרפיהן;עלוהתקנותהשניה
סעיףלפיבהליכיםממנה;ולגרועעליהלהוסיףהשניה,התוספתאתבצולתקןהכנסת,

בבתיפלילייםבהליכיםההליםהראיותודיניהדיןסדריויחולויחידשופטידוןזהקטן
המשפט.

הדיןביתסמכות
הארצי

-לדוןהייחודיתהסמכותתהאהארציהדיןלבית25.
אזורידיןביתשלבסמכותושאיננוקיבוצילהסכםהצדדיםביןבסכסוך)1(

הפרתואוביצועופירושו,תחולתו,קיומו,בענין)2(,א)(24בסעיףכאמור
הסכם;מאותוהנובעאחרעניןבכלאוההסכםשל
ארגוןביןותובענותאחרעובדיםלארגוןעובדיםארגוןביןבתובענות)2(

שביחסימעניניםנובעותהתובענותאםהכלאחר,מעבידיםלארגוןמעבידים
עבודה.

בקתלפניערעור
הארציהדין

הארצי;הדיןביתלפנילערעורניתןא)42(סעיףלפיאזורידיןביתשלדיןפסקא)(26.
ההחלטהכגוףלכךרשותנתקבלהאםלערעורניתנתאזורידיןביתשלאחרתההלטהכל
סגנו.אוהארציהדיןביתמנשיאאו

הדיןביתלפנילערעורניתןב)42(סעיףלפיאזורידיןביתשלדיןפסקב)(
הדיןסדריבוויחולובלבד,שופטיםבשלושההארציהדיןביתידוןכאמורבערעורהארצי;
משפט.בביתפלילייםבערעוריםהחליםהראיותודיני

שלדיןפסקכדיןנוסףערעורלעניןדינוב)(קטןסעיףלפיבערעורדיןפסקג)(
פלילי.בערעורמחוזימשפטבית

לסעיפיםבהתאםיהיוהחלטותיועלוערעורהרשםשלותפקידיוסמכויותיוא)(27.
ובשי-בתיאומים19%,הרשמים,לפקודתו"9,10,141517,סיפה,ב)8(למעט78,א6,6,

הענין.לפיהמחוייביםנויים

אזור*דיןלביתהנתונההסמכותלרשםתהיהא)(קטןבסעיףלאמורבנוסףב)(
המולןהשכראםח"ישת-1958,השכר,הגנתבחוקכמשמעותומולןשכרעלבתובענות

68.עמ'ישת"1,מ"ח4
86.עמ'תשרסיח5
108.עמ'תשכ"חןס"ח6

73ב9691.3.7תשכ"ט,נגיסןח',553,החוקיתספי
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סעיףלפיהרשםהחלטתעלבערעורהאזוריהדיןביתוהחלטתלירות,אלףעלעולהאינו

נוסף.לערעורנתונהתהיהלאזהקטן

בוררות
לביתיהיוייחודית,סמכותהדיןלביתבושישעניןהיההיחידהבוררותנושאאםאולם
בבוררות.המשפטביתסמכויותהדין

סעדכלליחןמוסמכיםבערעור,דןכשאינוהארציהדיןביתאואזורי,דיןביתא)(29.סעדלמתןסמכות
המחוזי.המשפטביתשלככוחוכוחםסמכותםובתחוםלחתו,מוסמךמחוזימשפטשבית

כביתהעליוןהמשפטשביתסעדכללתתמוסמךבערעורהדןהארציהדיןביתב)(

העליון.המשפטביתשלככוחוכוהוסמכותוובתחוםלתתו,מוסמךלערעוריםהשסט

התערבותוכות
בהליכים

אוכרוכיםהדיןביתשלפניפלונישבהליךלממשלה,המשפטיהיועץראהא)(30.
ציבוריתזכותאוישראל,מדינתשלזכותנפגעים,אוכרוכיםלהיותעלוליםאונפגעים,

אודברו,ולהשמיעהליךבאותולהתייצבעיניו,ראותלפיהוא,רשאיציבורי,עניןאו
מטעמו.זאתלעשותנציגואתבמיוחדלהסמיך

בכללהתייצברשאיקיבוצילהסכםצדשהואמעבידיםארגוןאועובדיםארגוןב)(
טענותיו.אתבוולהשמיעלפירוש,קיבוציהסכםאותונתוןשבובית-הדיןשלפניהליך

יתקייםבהםמועדיםלקבוערשאיםאזורידיןביתשלשופטאוראשישופטא)(31.מהירדיון
דיון-להלן(לדיןוהזמנהתביעהכתבלפישלאהאזוריהדיןביתשבסמכותבעניןדיון

מהיר.דיוןלקיוםהדיןבביתלהתייצבהדיןבעלירשאיםכאמורשנקבעוובמועדיםמהיר),

בקשתרשם;אויחידשופטבווידוןהדיןבעליכלבהסכמתיתקייםמהירדיוןב)(
ככתבי-טענות.אותםויראובפרוטוקוליירשמוטענותיהםופרטיהצדדים

לפשרה.אולדיןלפסוקסמכותתהיהמהירבדיוןג)(

בגוףלכךרשותנתקבלהאםאלאלערעור,ניתןאינומהירבדיוןדיןפסקד)(
מסגנו.אוהארציהדיןביתמנשיאאוהפסק

לדעתואםבו,לפסוקבליהמהירהדיוןאתלהפסיקרשאיהרשםאוהשופטה)(
ללאמהירדיוןמאפשריםאינםהראיות,היקףאובמחלוקתהשנויותהבעיותהדיון,נושא
טענות.כתבי

שקבעסכוםעלעולההנושא,שוויאוהתביעה,כשסכוםזהסעיףלפיינהגולאו)(
דיוןלגבישונהשיהיהיבולכאמורסכוםהכנסת;שלהעבודהועדתבאישורהעבודהשר

רשם.לפניאושופטלפני

ב)62-ו(.ב)42(סעיפיםפיעלבדיוןאלאהראיותבדיניקשוריהיהלאהדיןבית32.ראיות

הדיןביתינהגלפיו,בתקנותאוזהבחוקהוראהעליושאיןדיןסדרשלעניןבכל33.
ינהגלפיו,בתקנותאוזהבחוקהוראהעליושאיןדיןסדרשלעניןבכל33.סדרי-דין

-צדק.משפטלעשייתביותרטובהלוהנראיתבדרך

אועובדיםארגוןלכךשקבעמיידיעלמיוצגלהיותדיןבעלרשאיהדיןבבית34.ייצוג
שלהודעהואולםבלבד,מיוחדתהרשאהפיעליהיההייצוגבו;חברשהמיוצגמעבידים
הענין,לפימעבידים,אועובדיםבארגוןחברשהואוהאומרתכפרוטוקול,שנרשמההמיוצג

כדיןזה,סעיףלענין-דינההארגון,לכךשקבעמיידיעלמיוצגלהיותמסכיםוהוא

מיוחדת.הרשאה

27.3.1969תשכ"ט,-בניסןח'553,התוקיםספר
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בוליהממספטור הדיןביתלפניבהליךבעל-דיןלייצגאחר,לאדםוהןלעורך-דיןהןהרשאה,35.

אחר.חובהתשלוםומכלבוליםממספטורה

הדיןביהההלטת כליחתמומיעוט,דעתבהשישזה,בכללהדיןופסקהדין,ביתשלהחלטהא)(36.
שלבשמולנקובבלידעותברובניתנהכיבהשיצוייןאלאהרוב,החלטתעלהשופטים

המיעוט.דעתבעל

דעתבעלשלשמובויצוייןלאאךהפרוטוקול,מןחלקהיאהמיעוטדעתב)(
דעה.אותהבעלשלבשמולנקובבליההחלטהעםיחדיקראנההדיןוביתהמיעוט,

לפועלהוצאה משפט,ביתשלדיןפסקכדיןלפועללהוצאההנוגעבכלדינוהדיןביתשלדיןפסק37.
המחוייבים.בשינוייםיחולולפיו,והתקנותי,ז"כשת-1987לפועל,ההוצאהחוקוביראות'

הדיןביתבזיון בשינויים8המשפטביתבזיוןלפקודת8עד5סעיפיםפיעלהסמכויותכליהיולשופט38.

שופטים,שלושהשלבמותבהאוצי,הדיןלביתיהיולפקודה8סעיףולעניןהמחוייבים,

העליון.המשפטביתשלהסמכויות

הוראותתחולת
המשפטבתיחוק

ן-ז"ישת195

בשינוייםהדיןביתעליחולוז"ישת-1957,המשפט,בתילחוק43עד3234,סעיפים30*

הסמכותלמעטהאמורים,הסעיפיםלפיהעליוןהמשפטביתנשיאשסמכותאלאהמחוייבים,

הארצי.הדיןביתלנשיאמסורהתהיה42,סעיףפיעל

תחילה 1060(.בספטמבר)1תשכ"טבאלולי"חביוםהיאזהחוקשלתחילתו40.

מעברהוראות הדיןביתמשפט,ביתלפניועומדיםתלוייםהיוזהחוקשלתחילתושערבהליכים41.

הראשונה,שבתוספתהתיקוניםמכוחבמקומהבאהדיןשביתאחרתרשותאולאומי,לביטוח

לתקפו.זהחוקנכנסלאכאילובהםינהגו

המדינהדין אחרמעבידכלכדיןהמדינהדיןזהחוקלענין42.

ותקנותביצוע להתקיןרשאיםוהםזהחוקביצועעלממוניםהעבודהושרהמשפטיםשרא)(43.

לביצועו.הנוגעעניןבכלתקנות

בדברתקנותלהתקיןהעבודה,שרעםהתייעצותלאחררשאי,המשפטיםשרב)(
-בדברתקנותוכןערעוריםבדברתקנותלרבותהדין,בביתהדיןסדר

הדין;ביתשלהרגילותלישיבותמועדים)1(

דין;פסקיפרסום)2(

מהן;ופטורדיןביתאגרות)3(

אוששופטהדיןעורכישלטרחהשכרוקביעתמשפטהוצאותהערכת)4(
הדין;ביתלפניפעולותיהםבעדלהםלהקציברשאיםרשם

משפטי;סעד)5(

ציבור;לנציגיתשלום)6(

עדים.שלבטלהושכרולינהאוכלנסיעה,דמי)7(

116.עמ'תשכ"ז,507,ס"ת7
332.עמ'כ"ג,פרקא'כררא"י,חוקי8

27.3.1969תשכ"ט,בניסןח'553,החוקיםספר
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ראשונהתוכפת
פ))א)(24סעיף(

הביטוהחוקהיקון
הלאומי

-תשכ"ח-ששומשולב],ננוסחהלאומיהביטוחבחוק1.
הדיןבית"קרילאומרןלביטוחהדיןבית"ההגדרהבמקום1בסעיף)1(

ט"כשת-1969";לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותו-לעבודה

לעבודה";הדיןבית"קריהדין"ב"ביתבושמדוברמקוםבכל)2(

כמשמעותואזורידיןבית"קרימקומי"דיןב"ביתבושמדוברמקוםבכל)3(
ש--ט"כשת196";לעבודה,הדיןביתבחוק

לצוובבקשההמשפטביתלפני"במקוםא),(קטןבסעיף127,נסעיף)4(
הגנתבחוקכמשמעותוהשכר,גבייתעלהממונהלפנילקצבהבנוגעתשלום."

הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןביתלפני"יבואח"ישת-1958"השכר,
ש-ט"כשת196";לעבודה,

יבואהממונה"בפניאומשפטבית"במקוםב),(קטןסעיף127,בסעיף)5(
ט"כשת--1969";לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותוהאזוריהדיןבית"

בטלים;-238עדו-229233עד224סעיפים)6(

יבוא:232סעיףבמקום)7(
ידיעללעבודההדיןביתבתקציבישתתףלאומילביטוחהמוסד"232.-השתתפות"

האוצר,שרישיקבעובשיעור217בסעיףהאמורההאוצרבהקצבתניכויהדיןביתבתקציב
המוסד";עםהתייעצותלאחרוהעבודה,המשפטיםלעבודה

ו"-223".יבואו-229"ב)722(225,"223,במקוםא3,בסעיף)8(

החייליםחוקתיקון
המשוחררים

לעבודה)ההזרה(
בטל;-22סעיף)1(

אזורידיןבית"יבואערעור"ועדת"במקוםא),(קטןבסעיף23,בסעיף)2(

אזורי)ק;דיןבית-להלן(ש-ט"כשת196לעבודה,הריןביתבחוקכמשמעותו

אזורי";דיןבית"יבואערעור"ועדת"במקוםג),(קטןבסעיף23,בסעיף)3(

דיןבית"יבואצריכהןערעורועדת"במקוםד),(קטןבסעיף23,בסעיף)4(
צריך";אזורי

רשאי";אזורידיןבית"יבוארשאית"ערעורועדת"במקום24,בסעיף)5(

ערעור";ועדתולבל"המליםיימחקוא),(קטןבסעיף25,בסעיף)8(

ערעוריי;לועדתאו"המליםיימחקוג),(קטןבסעיף25,בסעיף)7(

הערעור";ולועזית"המליםיימחקוא),(קטןבסעיף26,בסעיף)8(

ערעור";וועדת"המליםיימחקוב),(קטןבסעיף26,בסעיף)9(

ועדתוכל"המליםימחקוד),(קטןובסעיףג)(קטןבסעיף26,בסעיף)10(
שהן;מקוםבכלערעור"

יבואשהןמקוםבכלערעור"ועדת"המליםבמקוםיו2728,29,בסעיפים)11(
אזורי";דיןבית"

ערעור";ועדתשלאו"המליםיימחקוה),(קטןבסעיף42,בסעיף)12(

דיןביתשל"יבואערעור"ועדתשל"במקוםו),(קטןבסעיף42,בסעיף)13(
זה".חוקלפיבערעוראזורי

18.עמ'תש"טןס"ה9

ג9691.3.7השכ"ט,בניסוח'553,החוקיםספר
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חיקוייי"תילן
הילה

גימלאות)(

-שו"טשת1%54וגימלאותי,המדיבהשירותבחוק-3.
בטל;-7סעיף.)1( -
ערעור";לועדת"המליםיימחקו8בסעיף)2(

הועדה)"-להלן(ערעורועדת"במקוםא),(קטןבסעיף36,בסעיף)3(
-להלן(ס"כשת-1969לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןבבת"יבוא
אזורי)";דיןבית

הדיןוסדריהגשתוסדרי"המליםיימחקוב),(קטןבסעיף36,בסעיף)4(
בערעור";

בטלים;-ו-(ו)ה)(ג),(קטניםסעיפים36,בסעיף)5(

הדיןבית"יבוארשאית"הועדה"במקוםד),(קטןבסעיף36,בסעיף)6(*
רשאי";האזורי

בטל;-37סעיף)7(
שהועדה"ובמקום36"סעיף"יבוא37"או36סעיפים"במקום38,בסעיף)8(

יורה";האזוריהדיןשבית"יבואתורה"

36";סעיף"יבוא37"או36סעיפים"במקוםג),(קטןבסעיף42,בסעיף)9(

בטל.-58סעיף)10(

שירותחוקתיקון
התעטירה

-ט"ישת-111959התעסוקה,שירותבחוק4.

העבודה"שרהכרעתאתלבקש"במליםהמתחילההסיפהבמקום35,בסעיף)1(

לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןביתהכרעתאתלבקש"יבוא
אזורי)";דיןבית-להלן(ט"כשת--1969

עליונה"ערריםועדתלפני"במליםהמתחילההסיפהבמקום43,בסעיף)2(

בפניהעררדרכיבתקנות;שייקבעובמועדיםהכלאזורי,דיןביתלפני*יבוא

בתקנות".ייקבעוהעררועדת

הגנתחוקתיקון
השכר

-ח"ישת-1958השכר,הגנתבחוק5.

בטל;-16סעיף)1(
יבואהשכר"גבייתעללממונהאוהמשפטלבית"במקוםא71,בסעיף)2(

-להלן(ט"כשת-1969לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןלבית"
האזורי";הדיןבית"יבואהממונה"אוהמשפטבית"ובמקוםאזורי)",דיןבית

יבוארשאים"שכרגבייתעלוממונהמשפטבית"במקום18,בסעיף)3(-
אוהמשפטבית"ובמקוםנוכח""יבואנוכחו""במקוםרשאי",אזורידיןבית"

האזורי";הדיןבית"יבואהענין,"לפיהשכר,גבייתעלהממונה

בטל;-19סעיף)4(

בטל;-ב)(קטןסעיףא91,בסעיף)5(

בטלים;-ו-23א2012,סעיפים)6(

עםבהתייעצותהוארשאיוכן"במליםהמתחילההסיפהתימחק31בסעיף)7(
תקנות".להתקיןהמלפסיםשר

185.עמ'תשט"ממ"ח10
32.עמ'השי"תס"ת11

י7.ו?,3,ן~95תשכ"ט,שיסןח'553,ההוקיררפ9
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ארגוןחוקתיקון
הפיקוחעל

העבודה

במקוםא),(קטןבסעיףט,ד"ישת-1954העבודה,עלהפיקוחארגוןלחוק7בסעיף6.
כמשמעותואזורידיןבית"יבואהמרצה"בדרךבקשהפיעלמחוזימשפטביתשופט"
בקשה".פיעלט"כשת-1969,לעבודה,הדיןביתבחוק

שעותהגקתיקון
ומנוחהעבודה

המתחילההסיפהבמקוםא"ישת-131951ומנוחה,עבודהשעותלהוקב)03(בסעיף7.
כמש-לעבודה,הדיןביתהכרעתאתלבקש"יבואהעבודה"שרהכרעתאתלבקש"במליץ

להש-הזדמנותהעובדיםלועדיתןהדיןביתט"כשת-1969;לעבודה,הדיןביתבחוקמעותו
ההכרעה".אתשביקשהואהועדלאאםאףשיורהבדרךדברואתמיע

שכרחוקתיקון
לעונדתשווה

ולעובד

-14ד"כשת-1964ולעובד,לעובדתשווהשכרבחוק8.

,בסעיף)1(
אתלבקש"במליםהמתחילההסיפהבמקוםא),(קטןבסעיף2,

אזורידיןביתהכרעתאתלבקש"יבואהשכר"גבייתעלהממונההכרעת

אזורי");דיןבית"-להלן(ט"כשת-1969"לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותו

התייעצותלאחררשאי,העבודהשר"במקוםב),(קטןבסעיף2,בסעיף)2(

הע-שרעםהתייעצותלאחררשאי,המשפטיםשר"יבואהמשפטים"שרעם
אזורי";דיןבית"יבואהשכר"גבייתעלהממונה"ובמקוםבודה"

הדיןבית"יבואו"הממונה"השכר"גבייתעלהממונה"במקום3,בסעיף)3(
האזורי".

חוקתיקון
הגימלאות
ספולנפגעי

יבואהלאומי"הביטוחחוקלפיהמוקםלאומילביטוחהדיןבית"במקום)1(
ט"כשת-1969";לעבודה,דיןביתבהוקכמשמעותואזורידיןבית"

והתקנותהלאומיהביטוחלחוקו-105,106,107108111,הסעיפים"במקום)2(
לפיו."והתקנותהלאומיהביטוחלחוק231והסעיף"יבואלפיהם"

חוקתיקון
ההנמולים
בהצלתלנפגעים

נפש

חוקתיקון
שנתיתחופשה

יבוא:18ה"כשת-1965נמש,בהצלתלנפגעיםהתגמוליםלחוק6סעיףבמקום10.
תהאזהחוקלפילגימלהתביעהבכלולפסוקלדוןהייחודיתהסמכות6.דיןביתסמכות"
ט"כשת-1969".לעבודה,הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןביתבידילעבודה

במליםהמתחילההסיפהבמקום17א"ישת-1951,שנתית,חופשהלחוקב)41(בסעיף11.
הדיןביתבחוקכמשמעותואזורידיןביתיכריע"יבואסופית"הכרעההעבודהשריכריע"

ט"כשת--1969".לעבודה,

202.עמ'תשי"ד,מ"ח2!
204.עמ'תשי"א,ס"ח13
166.עמ'תשכ"הס,ח14
22.עמ'תשי"ז,ס"ח15
288.עמ'תשב-ה,ס"ח6!
234עמ'תשי"א,ס"ח17
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שניהתוספת
ב))(24סעיף(

1%318העבודה,מחלקתפקודת
1%510הודעה),(ידמשלוחומחלותתאונותפקודת
1946%בעבודה,הבטיחותפקודת

ש-ט"שת104לעבודה),החזרה(המשוחרריםהחייליםחוק

'א"ישת-1951ומנוחה,עבודהשעותחוק

א"ישת-1951שנתית,חופשהחוק

21א"ישת-1051לילה,אפייתאיסורחוק
םד"ישת-1954נפץ,חמריחוק
מג"ישת-1953החניכות,חוק
%ג"ישת-1953הנוער,עבודתחוק

25ג"ישת-1953לאומי,שירותחוק

26ד"ישת-1954נשים,עבודתחוק

ד"ישת-19%העבודה,עלהפיקוחארגוןוק"

ח"ישת-1058השכר,הגנתחוק

ט"ישת-1950התעסוקה,שירותחוק

מע,-ט"ישת19מינויים),(המדינהשירותחוק

28ז"כשת-lewחירום,בשעתעבודהשירותחוק

ח"כשת-291968משולב],ננוסחהלאומיהביטוחחוק

1934Bo-נפם)(הסדרתן)(והתעשיותהמלאכותתקנות

אלמוגייוסףשפיראש'יעקבמאירגולדה

העבודהשרהמשפטיםשרהממשלהראש

שזרזלמןשניאור
המדינהנשיא

1עי1,תזר1943,ע-ר18
62.עמ'1,תיר1945,ע-ר19
60.עמ'1,תם'1946,ע-ר%
61.עם,תש,"א,מ"ח21
66.עמ'תש,"ד,ס"ח22
108.עמ'תש,"ג,ס"ח23
115.עמ'תל"ג,ס"ח*2
163.עמ'תש,"ג,ס"ה25
154.עמ,תשי"ד,ס-ח26

86.עמ'תשי-סןס-ח27.
86.עמ'תשכ"ז,ס"ח28
108.עמ'תשכ"ח,ס"ח29
438עמ'2תוס'1934,ע"ר30
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