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תיקון סעיף 1

.1

*

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א–) 11951להלן – החוק העיקרי(,
בסעיף  ,1בהגדרה "שעות עבודה" ,אחרי "כוח ואויר" יבוא "ולרבות
הפסקות לפי סעיף 20א)א(".

הוספת סעיף 20א .2

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:
20א )א( עובד זכאי ,במהלך יום עבודתו ,להפסיק
"הפסקה לשם
שימוש בחדר
שירותים

.

את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים,
בהתאם לצרכיו.

)ב (

) (1המעביד יוודא כי יש חדר שירותים
תקין וראוי לשימוש העובדים ,במקום
העבודה או בקרבתו.
) (2שר התעשייה המסחר והתעסוקה
רשאי ,באישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,לפטור בתקנות
מתחולת הוראות פסקה ) (1סוגי מעבידים,
סוגי עבודות או סוגי מקומות עבודה ,או
לקבוע כללים ותנאים לתחולת ההוראות
האמורות עליהם.

אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע
)ג (
מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי
שירותים ,אלא להוסיף עליהן.

* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התש"ע ) 7בדצמבר  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת –
 ,281מיום ב' בחשוון התש"ע ) 30באוקטובר  ,(2009עמ' .14
 1ס"ח התשי"א ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .616
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)ד( הוראות סעיף זה יחולו ,לעניין מעביד
ועובד ,גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח
אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין
שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל
מזמין השירות ,ובלבד שלעניין תחולת הוראות
סעיף קטן )ב() ,(1העובד מועסק בחצרים
שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות,
לפי העניין; בסעיף זה –
"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן
שירות ,במסגרת עסקו ,משלח ידו או
פעילותו הציבורית;
"מעסיק בפועל"" ,קבלן כוח אדם" – כהגדרתם
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו–;21996
"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות,
באמצעות עובדיו ,אצל זולתו.
)ה( על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה,
יחולו הוראות סעיף 5א לחוק הזכות לעבודה
3

בישיבה ,התשס"ז–.". 2007
תיקון חוק עבודת .3
הנוער ]מס' [13

בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג–– 41953
)( 1

בסעיף )20ג( ,אחרי "כוח ואויר" יבוא "ולרבות הפסקות לפי סעיף

22א";
)( 2

אחרי סעיף  22יבוא:

"הפסקה לשם
שימוש בחדר
שירותים

22א) .א( נער זכאי ,במהלך יום עבודתו ,להפסיק את
עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים ,בהתאם
לצרכיו.
)ב (

) (1המעביד יוודא כי יש חדר שירותים
תקין וראוי לשימוש העובדים ,במקום
העבודה או בקרבתו.

 2ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
 3ס"ח התשס"ז ,עמ' .128
 4ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשס"ח ,עמ' .514
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) (2על אף הוראות סעיף  ,44הוראות
שנקבעו לפי סעיף 20א)ב() (2לחוק שעות
עבודה ומנוחה ,התשי"א– ,1951יחולו גם
לגבי תחולת הוראות פסקה ).(1
)ג (

אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע

מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי
שירותים ,אלא להוסיף עליהן.
)ד (

הוראות סעיף זה יחולו ,לעניין מעביד

ועובד ,גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח
אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין
שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל
מזמין השירות ,ובלבד שלעניין תחולת הוראות
סעיף קטן )ב() ,(1העובד מועסק בחצרים
שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות,
לפי העניין; בסעיף זה –
"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן
שירות ,במסגרת עסקו ,משלח ידו או
פעילותו הציבורית;
"מעסיק בפועל"" ,קבלן כוח אדם" – כהגדרתם
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו–;51996
"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות,
באמצעות עובדיו ,אצל זולתו.
)ה (

על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה,

יחולו הוראות סעיף 5א לחוק הזכות לעבודה
6

בישיבה ,התשס"ז–;". 2007
)( 3
תיקון חוק הזכות .4
לעבודה בישיבה

בסעיף 33א) ,(2במקום " 22ו "24-יבוא "22 ,22א ו."24-
7

בחוק הזכות לעבודה בישיבה ,התשס"ז– , 2007אחרי סעיף  5יבוא:
"הרחבת תחולה

 5ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
 6ס"ח התשס"ז ,עמ' .128
 7ס"ח התשס"ז ,עמ' .128
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בסעיף זה –
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לעניין הפסקה
לשם שימוש
בחדר שירותים
"הוראות לפי חוקי עבודה" – כל אחד מאלה:
)( 1

סעיף 20א לחוק שעות עבודה
8

ומנוחה ,התשי"א–; 1951
)( 2

סעיף 22א לחוק עבודת הנוער,
9

התשי"ג–; 1953
"מעסיק בפועל"" ,מזמין שירות" – כהגדרתם
בהוראות לפי חוקי העבודה ,לפי העניין.
)ב (

הוראות סעיפים  4ו 5-יחולו ,בשינויים

המחויבים ,גם על הפרת הוראות לפי חוקי
העבודה ,ויראו הפרת הוראות לפי חוקי העבודה
כהפרת הוראות סעיפים  2ו.3-
)ג (

בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4

כפי שהוא מוחל בסעיף קטן )ב( ,למעביד ,למעסיק
בפועל או למזמין שירות ,לפי העניין ,בשל הפרת
הוראות לפי חוקי העבודה ,רשאי בית הדין
לעבודה להתחשב בכך שאותו אדם הורשע בשל
אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.
)ד (

בבואו להטיל קנס על מעביד ,מעסיק בפועל

או מזמין שירות ,לפי העניין ,שהורשע בעבירה
בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה ,רשאי בית
משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו
נגד אותו אדם ,בפסק דין סופי ,פיצויים לדוגמה
לפי סעיף  4כפי שהוא מוחל בסעיף קטן )ב( ,בשל
המעשה שבשלו הורשע כאמור".
תחילה

.5

תחילתו של חוק זה ב 1-בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן – יום התחילה(,
ואולם תחילתם של סעיף 20א)ב() (1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק
זה ,ושל סעיף 22א)ב() (1לחוק עבודת הנוער ,התשי"ג– ,1953כנוסחו בסעיף

 8ס"ח התשי"א ,עמ' .204
 9ס"ח התשי"ג ,עמ' .115
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 3לחוק זה ,שישה חודשים לאחר יום התחילה.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

בנימין בן-אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

