חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
צו הרחבה ופעלו

צו ההרחבה ופעלו
תוכן הענינים
עמ'

נושא
הפניה :ראה סעיפים  25ואילך לחוק
הסכמים קיבוציים שהם המקור החקיקתי
לצווי ההרחבה ,בפרק  10.1לעיל.
מבוא

2

מטרת צווי ההרחבה

3

עמ'

נושא
קביעת היקף התחולה ,במבוא לצו ושאלת
המעמד של כותרתו (אך ראה גם להלן
לענין חלקים נוספים של הצו ומקורות
13
נוספים)
המדינה כמעבידה  -תחולת צווי הרחבה? 13
כפיפות עובדים להוצאה-מתחולה
על ידי ההסכם הקיבוצי

		
13

מתן צו הרחבה ותנאי תוקפו
ערר על הכוונה ליתן צו הרחבה ,ביקורת
שיפוטית על צווים וחזקת תוקף  -סעיפים
4
 27 ,26ו 29 -לחוק ,ותקנות

סוגי עובדים ומעבידים והאבחנה בין תחולה
"מפעלית"" ,מקצועית"" ,ענפית"
14
ו"תעשייתית" (ונטל ההוכחה)

6

תחולה גיאוגרפית ותחולה על חלק מענף

17

חריג לתחולה הטריטוריאלית
של סעיף  25לחוק  -הפניה

		
17

פרסום ברשומות של צו הרחבה  -הפניות

חוסר תוקף  -הפניית צו למסמך שלא הורחב 6
חוסר תוקף  -הרחבת הוראות ארגוניות בלתי-
7
ישימות ,וועדות פיקוח

סיווג ענפי  -פרסומי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי 18

חוסר תוקף  -שינוי הוראות ההסכם(?)

8

מועד תחילה ומועד תום תוקף
תחילתו של צו הרחבה  -ואפשרות
לתחילה למפרע (רטרואקטיבית)

		
8

סיווג חברה למתן שירותים מעורבים -
שמירה ונקיון

בטילותו של צו הרחבה  -סעיף  31לחוק

9

ביטולו של צו הרחבה  -סעיף  32לחוק

10

לפירוש הדיבור "תעשיה" ו"מלאכה" -
עובדים במוסך

19

המשך תקפן של הוראות אישיות

10

צו הרחבה כדין כפוי (קוגנטי)
איסור לוותר על זכויות שבצו הרחבה

לפירוש הדיבור "תעשיה" ו"מלאכה" -
סיווגו של מפעל העוסק בהרכבה
וסיווג מעבדת צילום

		
		
20

11

לפירוש הדיבור "תעשיה"" ,חקלאות"
ו"אריזה"  -סיווג מפעל העוסק
בעיבוד פירות ועוד

		
21

יישום צווי הרחבה מיוזמת בית הדין ,וידיעה
11
שיפוטית
שלילת זכות מכח צו הרחבה -
פירוש דווקני

		
11

תחולת צווי הרחבה
צירוף הצדדים הקיבוציים והמדינה להליך
אישי בעניין תחולת צו הרחבה
12

תחולת צו הרחבה על חברות כח
אדם

		
18
19

		

תחולת צו ההרחבה בענף הבניה -
שאלת סיווגם של מפעלים העוסקים
בשרברבות ,תריסים ,בריכות ביתיות
22
ואספקת כוח אדם לענף
סיווג מפעל בענף הפלסטיקה

23
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