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 חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס׳ 3), תשלי׳ז-1976 *

-דA 195 יסומנו כסדרם ז ״  הוספת סעיף 1. סעיפים 37ג ר־37ד לחוק יישוב סכסוכי עבודה׳ תשי

 ״37ד״ ו־״37ה״ ואחרי סעיף 37ב יבוא:

ן לעבודה׳ תשכ״ט— ה 37ג. (א) בית דיין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדי ח י ב ן ש י ד  ״
ו ד בשירות ציבורי, שעובדי י בקשת מעבי פ  חלקית בלתי 1969 2׳ מוסמך לקבוע׳ על־

י או כמה מהם קיימו או מקיימים שביתה בלתי מוגנת נ ת במקום עבודה פלו נ ג ו  מ

ן כך, לא יהיו העובדים  שאינה הפסקת עבודה מלאה; משקבע בית הדי
, זכאים ן  המועסקים באותו מקום עבודה או כמה מהם, כפי שקבע בית הדי
 אלא לשכר חלקי בעד העבודה שעשו בפועל בתקופת השביתה האמורה,

. ן י  בשיעור שקבע בית הדין לפי נסיבות הענ

ורי לבקשה לפי סעיף קטן (א) לגבי ן אז  (ב) לא ייזקק בית די
 הזמן שקדם לששה חדשים לפני הגשתה.

 (ג) עובד הזכאי לשכר חלקי בלבד כאמור בסעיף קטן (א)׳
 רואים סכום השווה למחצית שכרו הרגיל כשכר החלקי המגיע לו כל
ן סעיף קטן י עור שכרו החלקי כאמור; לענ ד לא קבע בית הדין את שי  עו
 זה, ״שכר רגיל״ — סכום הרכיבים של שכר העבודה המובאים בחשבון
י פיטורים, תשכ״ג— י צו י סעיף 13 לחוק פי פ י פיטורים, על־ י ן פיצו י  לענ
 31963, למעט תוספות המשתלמות בשל תפוקה או בשל מאמץ בעבודה.

ד מכוח ד הב לעובד או שעובד חב למעבי  (ד) הפרשי שכר שמעבי
ורי בדבר ף זה ישולמו תוך 30 יום מיום קביעת בית הדין האז  הוראות סעי
ן י  שיעור השכר החלקי כאמור בסעיף קטן (א), זולת אם קבע בית הד
 מועד אחר לתשלום: סכום עודף ששולם כאמור לעובד — יראוהו כמק־
ף 25 (א)(7) לחוק הגבת השכר, תשי״דו—1958 4, חל עליה,  דמה שסעי

עור הניכוי לא יעלה על 25% משכרו של העובד.״  ובלבד ששי

ן לעבודה או מהמשפט שהיה קיים ן בחוק זה כדי לגרוע מכל סמכות של בית הדי  שמירת דינים 2, אי

 ערב תחילת חוק זה, אלא להוסיף עליהם.

ם ע ר ה ב ש ן מ י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
א המדינה  נשי

 * נתקבל בגנסת ביוט כ״ג בחשון תשל״ז(16 בנובמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1252, תשל׳׳ו,
 עמי 343.

 1 סייח תשי״ז, עמי 58; תשכ״ט, עמ׳ 216; תשל״ב, עמי 70.
 2 סייח תשב״ט, עמי 70.

 3 סייח תשב״ג, עמי 136.
 4 סייח תשי״ח, עמי 86.

 6 ספר החוקים 830, ג׳ בבםקיו תשל״ז, 25.11.1976



 חוק לשכת עורכי הדין(תיקון מס׳ 10), תשל״ז-1976*

ן, תשכ״א—1961! (להלן — החוק העיקרי), אחרי תיקון סעיף 29 רכי הדי  1, בסעיף 29 לחוק לשכת עו
 פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) שופט תעבורה שנתמנה לפי הפרק הרביעי לפקודת
נו  התעבורה 2, ושהוותק שלו כחבר הלשכה וכשופט יחד אי

. ״ ם: י  פחות מחמש שנ

ק ר ת פ פ פ י ׳ לחוק העיקרי יבוא: ה עי א ן שביעי ב׳ 2, אחרי פרק שבי ו ו י  ״

 ״מדק שביעי ב׳: קרן גמלאות
 חברות חוגה 89ט. (א) קרן גמלאות שייסדה הלשכה מכוח סעיף 3: (5) (להלן - קרן

ו ן שעל פי  הגמלאות), יהא כל חבר הלשכה חבר בה על אף האמור בכל די
ן סעיף 47 לפקודת מס הכנסה 3 י  הוקמה הקרן, ובלבד שאושרה לענ

די הלשכה ושר המשפטים ופורסם ברשומות.  ושתקנונה אושר בי

 (ב) חברות חובה כאמור לא תחול על אלה:
ו חוק  (1) עובד בשירות המדינה, או במוסד או גוף שחל עלי
ו או את שאיריהם, בתנאים שנקבעו באותו  המזכה את עובדי
 חוק, בקצבה בשעת פרישה או פטירה, או שנקבע בהסדר
נויים, נויים או ללא שי יות על פי חוק כאמור, בשי  שזכו

ו גוף ולשאיריהם: ינתנו לעובדי אותו מוסד א  י

ן הממלכתי או המקומי  (2) נושא משרה ברשויות השלטו
ו לקצבת פרישה או לקצבת שאירים, נקבעו בחוק או יותי  שזכו

 על פיו!
 (3) עובד של מוסד או גוף אחר שזכויותיו לקצבה בשעת
ו מובטחות בקופת גמל כמשמעותה  פרישתו ולקצבת שאירי

 בסעיף 47 לפקודת מם הכנסה:

 (4) עובד אחר שזכויותיו לקצבה בשעת פרישתו ולקצבת
ו מובטחות בקופת גמל כאמור במידה ובתנאים שנקבעו רי  שאי

 בתקנון של קרן הגמלאות;

 (5) מי שהיה לחבר הלשכה שעה שכבר הגיע לגיל מקסימום
ן זה בתקנון של קרן הגמלאות. י  שנקבע לענ

 (ג) תיקונים של תקנון קרן הגמלאות טעונים אישור ופרסום
. ( א ) ן ט  כאמור בסעיף ק

 חברות רשות 89י. חבר הלשכה הפטור מחברות חובה בקרן הגמלאות רשאי להיות

ו לולא הפטור. ו חלים עלי  חבר בה באותם תנאים שהי

 * נתקבל בכנסת ביוט כ״ג בחשון תשל״ז(16 בנובמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח״ח 1222, תשל״ו,
 , עמי 148.

 1 סייח תשכ״א, עמי 178; תשכ״ב, עמי 15; תשכ״ג, עמי 66, עמי 142; תשכ״ה, עמי 25; תשכ״ח, עמ׳ 12; תשל״א,
 עמי 178, עמי 180; תשל״ב, עמי 36; תשל״ו, עמי 126.

 2 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, עמי 173.
 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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ד לבקורת מבקר המדינה. א. קרן גמלאות שפרק זה חל עליה תעמו  בקורת מבקר 8י
 המדינה

 89יב. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר הפיקוח על עסקיה
על נוהליה; הפיקוח  של קרן גמלאות שאישר את תקנונה לפי פרק זה ו
 יבוא בנוסף לפיקוח לפי פקודת מס הכנסה, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

לפי כל הסכם, ולא במקומו. ן אחר ו  חשי״א—41951, וכל די

 89יג. אי־קיום המוטל על חבר קרן גמלאות מכוח חברות חובה, על פי
 תקנון הקרן, גורר אחריו אחריות אזרחית בלבד.

 אחריות אזרחית

 89יד. אין בפרק זה כדי לפטור קרן גמלאות מכל אישור או מסמך כיוצא שמירת דינים
 בזה, הנדרש להקמתה או לפעילותה לפי כל חיקוק.״

 3. על אף האמור בסעיף 89ט לחוק העיקרי, לא תחול חברות חובה בקרן הגמלאות
 שאותו סעיף דן בה על —

 (1) מי שביום קבלת חוק זה בכנסת זכויותיו לקצבה בשעת פרישה ולקצבת
ו מובטחות בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה — רי  שאי
 למעט בהבטחה דרך מתן זכות לתשלום פקדונותיו של המבוטח בצירוף ריבית
ני בין דרך תשלום־ חד ובין דרך תש־  והפרשי הצמדה בהגיע המבוטח לגיל פלו
ד זכויות אלה מובטחות כך, ובלבד שהודיע ללשכה  לומים תקופתיים - וכל עו
ך שלושה חדשים מיום קבלת חוק זה  בכתב על הבטחת זכויותיו כאמור תו

 בכנסת;

 (2) מי שביום פרסום התקנון של הקרן לפי סעיף 89ט(א) לחוק העיקרי כבר
ן סעיף 89ט(ב)(5) לחוק העיקרי בתקנון  הגיע לגיל המקסימום שנקבע לעני

 הקרן.

 הוראות מעבר

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר המשפטים

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 4 0״ח תשי״א, עמי 221.

 תיקון טעות *
 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

 בסעיף 54(ג) לחוק הנוטריונים, תשל״ו—1976-י, במקום ״בעתקים״ יבוא ״בהעתקים״.

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר המשפטים

ו ה י ע ש ל י א ר ש  י
 יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ז בחשון תשל״ז (9 בנובמבר 1976).
 1 ם״ח 813, תשלי׳ ו, עמי 196.

 ספד החוקים 830, ג׳ בכסלו תשל״ז, 25.11.1976

 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה


