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למחירים לחץ על הקישור:
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תקנות בדבר תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון
מעבידים) ,התשל"ז 1977 -
תוכן הענינים
עמ'
סע'
1
צו זמני להקפאת דיונים
(בהערה) 2
מראי מקום
2
 .1חובת תשלום דמי טיפול
 .2חישוב דמי טיפול
2א
2א .מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה 2א
2ב .תשלום בעד חלק משנה
3

סע'
2ג.
.3
.4
.5
.6

עמ'
3
3
4
5
5

ריבית פיגורים
אי-תחולה על מעבידים
בקשת פרטים
תחילה והוראת שעה
השם

צו זמני להקפאת דיונים
עתירה כנגד תקנות אלו נדונה בבג"ץ  ,4929/14לשכת המסחר והתעשייה חיפה
והצפון ואח' נ' שר הכלכלה ואח' .להלן שתי מובאות .הראשונה מהחלטה שניתנה
ביום  ,111.9.2014והשניה מהחלטה שניתנה ביום :15.2.2017
" ...התקנות הנתקפות כאן – ספציפית מתבקש ביטול הסייג לפטור בסעיף
1(3א)( 2א-ב) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-
מקצועי לארגון מעסיקים) ,תשל"ז ... 1977 -
...המדינה מודיעה כי שר הכלכלה רואה בחיוב תיקון התקנות ,ובאשר לצו
ביניים מותירה לשיקול דעת"...
...
"...נוכח הימשכותם של הליכי התקנת התקנות החדשות ,ניתן בזה צו לפיו
לא יימשך לעת הזאת הדיון בהליכים התלויים ועומדים בבתי הדין לעבודה
לעניין גביה מכוח התקנות הקיימות; בשלב זה – תוקף הצו עד ".15.5.17
לענין ישום צו זה ,בהליך בבית הדין שהצדדים לו הם אחרים ,ראה החלטה שניתנה
בע"ע  ,9160-04-16האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל  -ארגון
חברות הניקיון בישראל ואח' ,3שם נקבע כך:
" .1בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא מלפניו ביום  15.2.2017צו,
לפיו לא יימשך לעת הזאת הדיון בהליכים התלויים ועומדים בבתי הדין
1

בג"ץ  ,4929/14לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון ואח' נ' שר הכלכלה ואח'; ראה
לדוגמה החלטה מיום  ,11.9.2014שפורסמה באתר הנהלת ביה"מ.www.court.gov.il ,
אולי הכוונה לסעיף  - )11(3העורכים.
ע"ע  ,9160-04-16האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל  -ארגון חברות
הניקיון בישראל ואח'; החלטה מיום  ,13.3.2017פורסמה שם.
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