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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

א ו ב  מ

 י; חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג—1963, קובע בסעיף 75 כי הממשלה, באישור
 ועדת העבודה של הכנסת, רשאית להורות, בהודעה ברשומות, כי הודאות חוק זה או מקצתן
 לחולו על עובדי רשות מקומית שעליה ניתנה הוראה לפי סעיף 3 לחוק שירות המדינה
 ־(מינויים), תשי״ט-1959, בשינויים הנראים לממשלה דרושים להתאמת ההוראות למבנה

 אותה רשות מקומית.

 :[{: לפי סעיף 3 לחוק המינויים האמור, הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות,
 להורות כי הוראות אותו חוק או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות
 מקומית. הממשלה לא החילה את חוק המינויים, וממילא גם לא את חוק המשמעת, על רשות

 'מקומית כלשהי.

 • גלי שהוחל עליהן חוק המשמעת האמור, הקימו מספר עיריות, ובהן עירית תל־אביב־־•׳
ן למשמעת לשיפוט עובדיהן. מעמדם של בתי דין אלה אינו מעוגן בחוק  יפו, כתי ך

 בהסכמים וכתקנונים כלבד. כיון שכך, אין להחלטות שלהם בענין פיטורי עובדים שוב
 |ו1וקף מחייב, באשר פקודת העיריות קובעת כי רק מועצת העיריה רשאית להחליט

 פיטורי עובד, ואף זאת באישור הממונה על המחוז.

 .:״. מוצע בזה לאפשר לעיריה המעונינת בכך, או למספר עיריות במשותף, להקים
 .לין למשמעת שיפעל על פי מתכונת שנקבע בחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג

 1963, בכפוף לשינויים המתבקשים עקב מבנה העיריה, וכי עיר המשפטים יקבע בתר
 כיצד יורכב בית דין כאמור ואת סדרי הדין בו.

JW ״־ הקמת כתי דין למשמעת ליד העיריות תסדיר, בין יתר אמצעי משמעת, גם 
 פיטורי עובדים מטעמי משמעת באופן הדומה להסדר שלגבי עובדי המדינה, ותקבע

 מידה שוות לטיפול בעניני משמעת של העובדים בשירות הציבור.

 אגב תיקון ההוראות כדבר פיטורי עובד מטעמי משמעת, מוצע לבטל את
 ,המצריכה אישור הממונה על המחוז לפיטורין מסיכת משמעת או מסיבת הרשעה £|

 פלילית. הוראה זו מקורה בתקופת המנדט, כאשר תפקידי השלטון במחוזות רוכזו ז
 הלים מחוזיים שבראשם עמדו מושלי מחוז, ואין לה הצדקה כיום.
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 חוק-לתיקון פקודת העיריות(מם׳ 18), תשל״ה-1975

 171 לפקידת העיריות! (להלן — הפקודה) — תיקון סעיף 71!

 נ1< כמקים ״אלא באחת משתי אלה ובאישור הממונה״ יביא ״אלא באתת
 מאלה״;

 (2) בפסקה (1), אחרי ״באותה ישיבה״ יבוא ״יבלבד שהפיטירים הם לא
 מסיבה של עבירת משמעת אם הוקם בית דין למשמעת לעובדי העיריה״ז

 (3< בסופה יכוא!
 י ״(3< על פי החלטת בית דין למשמעת.״

 184 לפקידה, פסקה(2) - בטלה. תיקון סעיף 184

 סעיף 184 לפקוחז יבוא! הוספת סעיף 184 א

 184א. (א) מועצה־ רשאית, באישור שר הפנים, להקים בית דין למש
ה נלהלן - בית דין). די  מעת לעיכדי ומי

 : (ב<, מספר מועצות רשאיות, ״באישור שר הפנים, להקים בית
 דין למשמשו משותף ולעובדי אותן עיריות.

ן כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יהול  f (ג< הוקם בדת די
, על עובדי העיריה,  חו׳ן שירית המדינה־ (משמעת), תשכ״ג-1963 2
 כ#ינייים שיקבעישד הפנים, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לצורך

 הוואמת הח1ק_האמוד לוזוראות פקודה זו ולמבנה העיריות.
 י(1< שר המשפטים־ יקבע בתקנות הוראות בדבר הרכב בתי דין

 למשמעת. וסדרי הדין בהם,״

ר כ ס י ה ר ב  ד

 על פי סעיף 184 לפקודת העיריות מוסמכת סעיף 2
 ד  המועצה, באישור השר, להתקין תקנות ב
 ת  בר תנאי שירות וגימלאות לעובדיה. מוצע להוציא מ
 חום סמכותה של המועצה התקנת תקנות בדבר ״חקירה
 בהתנהגותם של פקידיה״, שכן חקירה זו תוסדר במסגרת

 בית הדץ למשמעת.

 הקמת בית דץ למשמעת היא רשות בידי סעיף 3
 מועצת עיריה. יכול שיוקם גם בית דץ משותף
ל  לכמה עיריות. החלת חוק שידות המדינה (משמעת) ע
 עובדי עיריה שהקימה בית דץ תהיה תוך תתאמת החוק
 לפקודת העיריות ולמבנה העיריות, שיעשה שר הפנים
 באישור ועדת הפנים של הכנסת. הרכב בתי הדין וסדרי

 הדץ בהם יקבע שר המשפטים בתקנות.

 ולפקודת העיריות קובע לאמור:
  שנתמנה בהתאם להוראות סעי
ה ובאישור  : אלא באחת משתי אל

 "המועצה לפטרו לאחר שניתנה
מברי המועצה שדבר פיטוריו . 

ל עבורה פלילית.״  ע
ן למשמעת שיוסמך  ן^בית די
 ,מנדבות משמעת; מוצע לחרד
 גצה של עיריוז שהוקם בה בית

ל המקרים של כ  ר הממונה ב

, עמ׳ 197, ס״חתשה*ה,.עפד 127, עמי 215, עמ׳ 263; חשכ״ז, עמ׳ 16, עמי w v 8 
 "10, עמ׳ 53; תשיל, עמי 6; תשל-א, עמי 36; עמי 168; תשל׳׳ב, עמי 112, תשל״ג,

 ~ עמ׳ 248; תשל״ה, עמי 88¿
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 חוק בית הספר החקלאי מקרה ישראל, תשזל״ה־1975

 4 בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת ״כל ישראל חברים״• כיוש
 באדר א׳ תר״ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון באp־ישראל, יוסיף לפעו%

 יספר חקלאי לקידום מפרותיו.

 2. ואלה מטרותיו של בית הספר:
 (1) לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות;

 (2) להקנות לתלמידים ידע חקלאי והשכלה כללית, וכן תרבות יהודית•
 עברי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל במוסדות החינוך במדינה.

 3. שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה ״מקוה ישרא
 ישראל הבדים״ המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה.

 4. (א) המקרקעין המפורטים כתוספת מיועדים לשימוש כית הספר ואין ל
 יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפני־

 (כ) לא יהיה תוקף לכל עסקו; במקרקעין האמורים הטעונה רישום,
 אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה כיחס להתחיי״
 אלא אם העסקה או ההתחייבות אושרו מטעם שר הפנים ושד החינוך והתרבות.־

 5. מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטי
 לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות כסעיף

נה של חדק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965«.  לראשו

 ;משך פעולת,
 :יתהספד:

 ממלות בימהסטד

 מימיים•בתזכיר
 בי1קבו» -

 איסור שינוי
 יעחד

 דיתריפ לבניה

ר ג ס  ה
 הסעיף המוצע בהצעה זו בא להבהל
 היהודית והחינוך העברי שיוקנה לתלמידי

 כמקובל במוסדות החינוך בישראל,;•

 3 בית הספר נמצא בניהולה,

 ״ ישראל - כל ישראל חבר־
 צצת באה להבטיח רציפות פעולתג׳
 הספר- ללא םטיה׳ זולת על״סי החלט

״ 4 הסעיף המוצע תוחם את ה ״  ס

 הספר ומגביל שינוי ביעוד
ק  בסעיף 4 נא) בנוסח הצעת החו

 סור מוחלט על שינוי יעוד של מקרקן^
 המוצע מאפשר שינוי יעוד אם הרי
 ובאישור שלושת השרים הגונעים בלב

 בסעיפים 6 ו-7 לתוםם סעיף 5
 התכנץ והבניה׳ תשכ-ה-

ת י נ ב ר ת ו ש י ת א ל ב ג ה -

ק*  6. לא תאושר תכנית החלה על קי
 אושרה התכנית על ידי הועדה או אל

י ר ב  ד
 "במלאת מאה שגה ליסוד בית הספד החקלאי מקוה
 ישראל ולשם ציון מאורע חגיגי זה מוצע לקבוע בחוק
ד ולהבטיח את המשך פעילותו פ ס ^ מיוחד לבית ה ע  מ

כה במקומך כיום. ו  הבר
 הצעת חוק זו מוגשת בהמלצת ועדה משותפת של ועדת
 המיזוך והתרבות וועדת הפנים של הכנסת הששית׳ אשד
 הוקמה מפנ?־ מגמות שהסתמנו להעביר את בית הספר

 'למקום אחר ולהפוך אדמותיו לגן ציבורי.
 הצעת חוק זו׳ הבאה להחליף הצעת חוק זהה שהונחה
 על שולחן הכגסת ביום י-ט בתמוז תשל׳׳א (12 ביולי
 1971) (היה 953; תשל-א׳ עמ׳ 278) והוגחה על שולחן
ת השמינית לאחר כינוסה/ שונה מקודמתה בסעיף ס ט  ה

 2(2< וסעיף 4(א}..•

 סעיף
 1 1־2

 ו  סעיפים אלה באים להבטיח את המשך פע
 לתו של בית הספר במתכונתו הקיימת׳ תוך

ת הספר.  פירוט ממרותבי
 .^׳-םעיף 2(2) בנוסח הצעת החוק מתשל״א קבע לאמור:
 ״(2) להקנות לתלמידים ידע חקלאי׳ חינוך ותרבות
 כללית בהתאם להישגי המדע והטכניקה ולמסורת

 ישראל.׳

 .ג ם־״וז תשכ״ה,עמי 307.
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 יל שד הפנימ ושר החינוך והתרבות ממוניפ על ביצוע חוק זה ורשאים, בהתייעצות עם ביגועוחקניח
־ =. ׳  החקלאות,להתקין תקנותל^טביצועו^. ^

 הוספת
 (סעיפים 4 ו-5) ..־־

 מפה׳*, לענין תוספת זו — מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר
 \ך והתרבות ושר החקלאות ומופקרת במשרדי מינהל מקרקעי ישראל הכית הספר

 י ישראל. . •

 *גוש חלקות
ר - י - ..;' יי. ;!׳־*1';־יי׳;;/"'\;'~~>^3''-'־ >־'׳'• י - ; ^ ; '*\*י;^ל?ר׳"-׳׳״^*׳^ ^ '-^ 

 :601 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

 :601 >;• חלקי חלקות 1 ו־4 במסומץ במפה,

 601' חלקי חלקה 2 כמםומן כמפה.
־9ד - בשלמות,  ;60 5-1, 40-30,28,25-15,13,12, 78,55,47-42 ו

 וכן חלקי"חלקות 8, 26, 27; 50, 80 1״97 כמסומן כמפה.
 / 29-24,15-3 - כשלמומ, וכן חלקי חלקות 2 ו״17 כמםומן כמפה. ־־

 _ חלקי חלקות 20-1, 2צ-26 כמפומן במפה. י י ,*

 חלק*- חלקות 19-^21 כמסומן כמפה,

 18—37, 41—54 — בשלמות, וכף תלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה.

כן חלקו חלקה 46 כמסומן במפה.  1—40 — כשלמות, ו

 חלקי חלקה 1 כמםומן במפה.

ד ב ס  דבר* ה

ל הייעוד של הקרקע-  דה שהדבר דרוש לשם שמירה ע
 החקלאית וניצולה החקלאי.״

 לסי הוראות אלה חייבת הנהלת בית הספר לבקש
י ל כ ע חקלאית היתר ל ק ר ל ק  מאת הועדה לשמירה ע
י שימוש בקרקע* כגון הקמת  סעולה שגרתית של בניה א

י 1 עותלא חקלאיים מובהקים או חדר  חדרי לימוד למקצו
תך ה לי ד ע  מגורים לתלמידים, וספק אם רשאית אותה ו
ל ק מוצע לאפשר  את הסכמתה לפעולות כאמור. ע
ל בניה או שימוש בקרקע שנועדו לקדם כ  מתן היתרים ל
ף ההגבלות שבהוראות  את מטרותיו של בית הספר׳ על א

 האמורות.

 ס ^ 6 בגלל אופיו המיוחד של בית הספר ושל החוק

 המוצע, יופקד ביצוע החוק בידי שר הפנים
 ק ח  ושר החינוך והתרבות, בחובת התייעצות עם שר ה

 לאות לנבי התקנת תקנות לביצועי. ־

ל ההודאות שלי־־תכנמד מתאר שאושרה  |ו^: כ
 דה; •

ת י א ל ק א ח ע ל ק ר ק ש ב ו מ י ש  ל

ה מקומית או מחוזית היתר. ד ע ל ידי ו  זן ע
 נטש בקרקע חקלאית למטרה: לא חקלאית
 |לתכנית:שנתמלאו בההדרישותשל סעיף 6

ך הועדה. כ ל - ^ 

 יה לא חקלאית״, בסעיף זה - בניה א1
 :שזמם דרושים ״במישרין לייצור חקלאי/

ו לגידול בעלי חיים.־ .  *3׳של האדמה א

 .לאותה תוספת נאמר:

ה ד ע ו ת ה ו י ו כ מ ס ש ב ו מ י  מ

עדה בסמכות לסי חוק זה, אלא במי־•  ?הו
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 חוק השופטים (תיקון מם׳ 4), תשל׳יה-1975

 ^7$£$* •י 1, כחוק השופטים, תשי״ג-1953!, אחרי סעיף 17 יכיא:

־ . -מימי שופט 17א. מקום ששר הוסמך בחיקוק למנות שופט או מי שכשיר לה : :^ . י \ ! 
 3קי*1״ שופט כחבר ועדה, רשאי השר, בהסכמת נשיא בית המשפט העלי

 למנות לבך, בהסכמת הממונה ולתקופה שיראה השר, את מי שהיה :ך
 כמפורש בחיקוק ויצא לגמלאות או פרש, ורשאי הוא למנות כאמור

 שהיה שופט של ערכאה גבוהה מן המפורש בחיקוק.

ר ב ס * ה ר ג  ד

 ויונח לשופטים בבתי־המשפט להתמסר לעבודתם
 טפת בלבד. מאחר שיש חוקים המפרשים את הער
 שמתוכה יתמנה השופט׳ ניתנת לשר׳ לשם הקלת ה־
 גם הסמכות למנות שופט שכיהן בערכאה גבוה

 המפורשות.

 1.¿; בחוקים הקובעים ועדות שיפוט לצבינים שונים׳ נאמר
^וק^בהן יהיה שופטי או מי שכשיר להיות שופט. נת־ | ;  ־
 בךר שהסדר זה מכביד הרבה את מעמסת השופטים
ק מוצע שבתפקידים  ופוגע בעבודת בתי המשפט. ל
ק גם כהונתם של שופטים שפרשו. בדרך זו ת י  אלה ת
 יוכו־ הועדות בשופטים בעלי ותק ונסיון שזמנם בידם׳

 נ ם״ת חשי״ג, עמ׳ 149; חשי-נו, סמ׳ 134; תשכ־ד, עמ׳ 140; תשכ׳׳ט, עה׳ 98.

 חוק הסכמים קיבוציים(הוראת שעה), תשל״ה-1975

 1. כוחם של צווי הרחבה לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957 ג (
 החוק העיקרי), לגבי ההסכמים הקיבוציים הכלליים המפורטים בתוספת׳ יהיה יפה אף

 נתקיימו בהם הוראות סעיפים 26 ו־27 לחוק העיקרי.

 2. על אף האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי רשאי שר העבודה לקבוע כי תחיל!
 של צווי ההרחבה האמורים בסעיף 1 תהיה לפני תאריך פרסומם ובלבד שיינתנו

 יום מיום פרסומו של חוק זה.

 דין צורי הרחבה
 .'.ש?א_.בתקממך־.׳

 לבבם תנאים
 טסגיימיס\י -

ר ב ס * ה ר ב  ד
 ׳•25. שר העבודה רשאי, ביזמתו הוא או

 בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו. הי?
 של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי;להלן"

 חבה), אם לדעתו נכון לעשות כן בשים
 העובדים והמעבידים, שעליהם חל ההםכי
 הנדץ, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי ה?

 ביעת התנאים בשוק העבודה; השר רשאי
 שההסכם תקף ובץ שהותנה תקפו במתן צו זז

 סעיגים
 1 1־2

 מוצע לקבוע כי הוראות סעיפים 26, 27
 ו־־28 לחוק העיקרי׳ הדנות בהליכים ובתנ־
 אים מוקדמים להוצאת צו הרהבה לפי סעיף 25, לא
ל הרחבתם של ההסכמים הקיבוציים הכלליים  יחולו ע
 הכלולים בתוספת, הדנים בהבטחת תשלום מיוחד
 לעובדים בעד חודש דצמבר 974 ו ובתשלום תוספת
 היוקר מינואר 1975, ובלבד שצו הרהבה לגביהם יינתן

 תוך 30 יום ממם תחילת חוק זה.
 , תו לשונם של סעיפים 25 עד 23 הנזכרים:

 1 ס״ת תשי״ז, עמי 63.
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' מעביד החייב בהפהש שכר מכוח צו הרחבה כאמור בסעיף 1 בעד התקופה שלפני יום תשלום הפרשים | 
 |ומו של הצו, רשאי לשלמו בשיעורים חדשיים שווים ורצופים במשך תקופה שארכה

ך התקופה שלגביה יש לשלם את הפרש השכר. | 

ת פ ס ו  ת

 (סעיף 1)

 •'ההסכם הקךבוצי הכללי שנחתם ביום ג׳ בטבת תשל״ה (17 בדצמבר 1974) בין ארגוני
 החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של

 י£ בארץ ישראל/ ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7073/74.

׳ בשבט תשל״ה (15 בינואר 1975) בין ארגוני  ;ם הקיבוצ* הכלל? שנחתם ביום ג
 ים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של

p ישראל* ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7003/75. א  h ב

ר כ ס * ה ר ב  ד

 (להלן - המועצה), דנה בענץ וחוות דעתה הובאה
 לפני שר העבודה.

  28. (א) צו הרחבה יפורסם ברשומות, יגדיר את ההו
 ראות שהורחבו, את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם
 חל הצו ואת תהילת תקפו ובלבד שתחילתו לא תקדם

 לתאריך הפרסום.

 ההוראות שהורחבו בצו יפורסמו בדרך היורה שר
 העבודה

 3 צווי הרחבה להסכמים האמורים בסעיף 1,

  שתחילתם תהיה למפרע, יטילו על המעבי
 דים לשלם לעובדיהם הפרשי שכר היכולים להתבטא
 בסכום גכבד. על כן מוצע לאפשר למעבידים לשלם
 הפרשי שכר אלה בתשלומים חדשייס, כך שהפרש השכר
 לפי ההסכם להבטחת תשלום מיוחד לעובדים בעד חודש
 דצמבר 974 ו ישולש תוך חודש מיום פרסום צו ההרחבה
 והפרשי השכר לגבי ההסכם לתשלום תוספת יוקר מינואר
 975 ו ישולמו תוך מספר חדשים כמספר החדשים שבהם

 יש לשלם למפרע הפרשי שכר כאמור.

 !יתן שר העבודה צר הרחבה אלא אם פרסם
 ישים קודם לכן; בדרך הנראית לו, הודעה
 כוונתו לעשות בך, ומשנתפרסמה - רשאי כל
ל מתן הצו לפני השד בדרך שתיקבע רור ע |§ 
 י לא יפרסם שר העבודה הודעה כאמור אלא

 3ת5עץ3, בארגון העובדים^ המייצג את המספר
ל עובךים במדינה ובארגונים ארציים  ווןד ש

 ""מעביךם שלדעת השר המ נוגעים בדבר.

 ;ייתן שד העבודה צו הרחבה אלא אם קויימו
 וזג -

 !הוראות ההסכם הקיבוצי: הנדון שהן נושא לצו
 חבהדאיבן פוגעות בזכות אדם לעבודה עקב

ע בארגון עובדים; ו ־חברו אי או  ^חו

 |מהוראוו1- בהסכם: הקיבוצי שהן נושא לצו
 זבה אמן בסתירה לאמנת עבודה ביגלאומית

 אישרה אותה;

 נצה הראשית ליחסי עבודה הפועלת
ק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז-1957  חו
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 ןתפדסנות בזה הצעת חוק נוטעם חבר הכנסת:

 חוק בית הדין לעבודה (תיקון מם׳ 6), תשל״ה-1975

 1. כסעיף 24 (א) לחp בית הדין לעבודה, תשכ״ט-1969 י (להלן - החוק הע
 :כמקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם
 מיוחד כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז•^
 (להלן - חוק הסכמים קיבוציים), שעילתה בתחום

 עבודה או יחסי עבודה!״.

 קון־סעיף 24

 2. בסעיף 25 לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם
 כללי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים שעילתה:

 ^ תנאי עבודה או יחסי עבודה;״.

 וקין העיף 25

ר ב ס * ה ר ב  ד

 סעיף 25 לחוק. בית הרץ האדצי עצמו חת
 פעמים על הצורך בתיקץ החוק.

 הצעת החוק באה למנוע מצב שבו קד־
 בסכסוך מקומי לפנות לבית משפט דניל

0 ב  המשפט המחחי) לקבלת סעד ביניים, ד
 המטרה שלשמה הוקמו בתי הדין לעבוד
 שהסכם העבודה החל עליהם הוא הסכמ

 כבר היו מקרים שבהם נעתר בית הדיןהא
 צדדים לסכסוך כאמור והוציא צו ביניים* ו
 הוצא הצו לא קיים את הוראות בית הדין
 עירער חכה בערעור, מחמת חוסר םב

 הדץ האזורי.

 מוצע למנוע מצב זה על ידי הענקתי
 דין אזורי לדץ בתובענה שעילתה םכםין
 להסכם קיבוצי כללי או מיוחד, כהשצדדח
 בארנק מעבידים ארצי או מועצות סוע^
 ובלבד שמקום עבודתם של רוב העובדינן
 ההסכם האמור הוא בתחום שיפוטו של^א
 אזורי. ׳1
£ »  חבר ה

 ו סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט-1969,
ן אזורי לעבודה. לפי לשון  ;ובעאו^מםמכנתשל ביתדי
 ;סעיף סמכותו הייחודית של בית הדץ האזורי הוגבלה

 1דיון בסכסוך בץ הצדדים להסכם קיבוצי מיוחד.

 ; כידוע נחתמים הסכמים קיבוציים כלליים בץ נציגים
-  !רציים של מעבידים לבץ ההסתדרות הכללית או הס
 ;דרות מקצועית ארצית, והם חלים על מקומות עבודה
p ועל מועצות פועלים ואיגודים מקצועיים א  זנים ב

 !קומיים.

 : בגלל ההגבלה בסעיף 24 (א)(2), המקנה סמכות
ץ אזורי. לעבודה לדץ בסכסוכים בין  תודית לבית ד
מ קיבוצי מיוחד בלבד, אץ בית דץ אזורי כ ס ה  ;דדימ ל
ף לא ליתן סעד בעיים - בםכ־ א ו - ק ו ס פ ל  !וסמך לדון ו
 זוך שעילתו הסכם קיבוצי כללי, אף אם הסכסוך לא
 ועלע. אלא; במקומות עבודה הנמצאים בתהום שיפוטו

ץ אזורי.  זל אותו בית ד

 > בך הופך םפםוך עבודה במסגרת מפעל אחד לסכסוך
 ענפי- שדק בית הדין הארצי מוסמך לדון בו על פי

 1ס*וז תשכייט, עמי 70; תשל״א, עמ׳ 176; תשל׳־ב, עמי 73; תשל״ג, ממי 78, פמ׳ 80.
 2>ז״ח תשי״ז, ענד 63.
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 מחיר 64 אגורות נדפס בדפוסי


