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הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – ריכוז מידע על שביתות והשבתות), התשע"ג–2013

הוספת סעיף 5א1
1.
בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957 ס"ח התשי"ז, עמ' 58., אחרי סעיף 5א יבוא:


"ריכוז מידע על שביתות והשבתות
5א1.
הממונה הראשי ירכז את ההודעות שנמסרו לו לפי סעיף 5א, באופן שהמידע עליהן יהיה זמין לציבור, וכן ירכז באופן זמין לציבור מידע שנודע לו על מועדים צפויים לשביתה או להשבתה ועל היקפן הצפוי; שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יקבע הוראות לעניין ריכוז המידע  וזמינותו לציבור."

דברי הסבר
בשנים האחרונות אנו עדים להשבתות חוזרות ונשנות של משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, בהם בתי חולים, מרפאות, פרקליטויות, בנקים ונותני שירות אחרים. שביתות אלו מהוות כלי ביטוי חשוב בידי עובדי המגזר הציבורי להגנה על זכויותיהם, למרות שהן גורמות נזקים כלכליים כבדים למשק ופוגעות באיכות החיים של אזרחי המדינה.
בנוסף לאי הנוחות הרבה שנגרמת מהשביתות, סובלים האזרחים גם מבלבול וחוסר ודאות בשל חוסר מידע זמין בדבר הגופים ששובתים ומשך השביתה הצפוי. כיום אין מקור מידע המעדכן את הציבור אילו גופים ומשרדים שובתים ואילו שירותים הציבור אינו יכול לקבל. 
בהעדר גוף ציבורי שמרכז מידע חשוב זה, מוצא עצמו האזרח, לא פעם, טורח ונוסע למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים למרות שמשרדים אלו אינם מקיימים פעילות בעקבות השביתה. 
מוצע איפה שהממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שיש תחת ידיו מידע חשוב זה, יעדכן את הציבור באופן שוטף וזמין על ידי מוקד מידע שבו תינתן האינפורמציה לכל דורש, אודות שביתות המתקיימות במשק.

מקור מידע זה יוביל לוודאות אצל האזרחים גם כשחלקים גדולים מהמשק שובתים, וימנע סבל ועגמת נפש מיותרים מהם, מכיוון שיהיה ידוע לכל, אילו גופים שובתים ואילו לא.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/4234/18).
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