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תוכן ענינים - פסיקה והפניות

עמ' נושא    

תוכן ענינים - סעיפי החוק
עמ' סע'   עמ'  סע' 

21 תחולת החוק באזורים חופשיים לייצור - הפניה     
21 שכר חלקי בשביתה חלקית בלתי מוגנת - סעיף 37ג לחוק    
23 סוגי הסכסוכים עליהם חל סעיף 37ה לחוק      

הפניות: א. ראה פסיקה נוספת והפניות נוספות, בהערות לסעיפי החוק; ב. פסיקה בקשר לחוק 
ראה גם להלן בפרקים 10.2.1 ואילך; ג. לענין סכסוך עבודה שנתגלע בכלי שיט הנמצא מחוץ 

לנמל בישראל, נקבעו הוראות מיוחדות בפרק י"ב לחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג - 1973.

סעיף 9 לתיקון מספר 2 )מניעת הטלת מאסר(    
)בהערה( 3 וסעיף 10 )שמירת דינים( 

)בהערה( 3 מראי מקום בספר החוקים  

פרק ראשון: מבוא

2 ממונים על יחסי עבודה    .1

3 סכסוך עבודה    .2

הצדדים בסכסוך עבודה בין מעסיק     .3
4א   לעובדיו  

4ב ייצוג מעסיק     .4

פרק שני: תיווך

4ב מסירת הודעות על סכסוך עבודה     .5

תקנות יישוב סכסוכי עבודה )הודעות(,   
פרק 10.2.01 התשל"א - 1971   

5 5א. חובת הודעה על שביתה והשבתה  

5 5ב.  עדיפות הסכם קיבוצי  

6 סייג לתחולה   5ג. 

 6 החלטה על תיווך    .6

6 פעולות המתווך ליישוב הסכסוך     .7

6 סמכויות המתווך    . 8

7 הסכם ליישוב הסכסוך     .9

7 10.  פטור ממס בולים  

7 11.  סיום התיווך באין הסכם  

8 תיווך מחודש    .12

8 13.  סודיות  

8 14.  זכויות שמורות  

פרק שלישי: בוררות

הפניה: לענין בוררות על-פי חוק הבוררות ועל 
פי חוק זה ראה בפרק 10.2.2 להלן.

8 15.  ענינים לבוררות  

9 מסירת הודעה    .16

9 מינוי ועדת בוררים    .17

9 18.  בורר יחיד  

9 הרכב ועדת בוררים    .19

9 20.  מתווך כבורר  

9 21.  פתיחת הבוררות  

9 מקורות הדין בבוררות    .22

9 23.  סמכויות ועדת בוררים  

10 24.  ראיות  

10 25.  סדרי דיון  

10 26 . תנאי לדיון בהרכב חסר  

10 27 . דיון בהרכב חסר  

11 28.  פסק-ביניים  

11 פסק ברוב דעות או על פי היושב ראש    .29

11 30.  תיקון טעות סופר  

11 31.  תקפו של פסק בוררים  

11 32.  פירוש פסק-בוררים  

12 33.  סופיות פסק בוררים  

12 34.  סודיות  

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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המשך תוכן סעיפי החוק
עמ' סע'   עמ'  סע' 

חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז - 1957*
פרק ראשון: מבוא

הראשי(  הממונה   - )להלן  עבודה  יחסי  על  ראשי  ממונה  ימנה  העבודה1  שר   .1
וממונים על יחסי עבודה )להלן - ממונים(; הודעה על מינוי תפורסם ברשומות.

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.   *

לשינוי תארי השרים ושמות המשרדים )שר העבודה  - שר העבודה והרווחה - שר התעשיה,    1
מסחר ותעסוקה - שר הכלכלה - שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - שר הכלכלה 
והתעשייה(, ולהעברת תחומי פעילות ממשרד למשרד ושינוי שם משרד, ראה בפקודת פקידי 
שתוקנה  כפי   ,40 עמ'  ראשונה  תוספת   ,1005,  1940 )ע"ר   1940 תוארים(,  )שינוי  הממשלה 
עמ'  6239, התשס"ג,  בק"ת   ;298 עמ'  3783, תשל"ח,  בק"ת   ;)147 עמ'  46, התש"י,  בס"ח 
708; בי"פ 5175, התשס"ג, עמ' 2084; בק"ת 7239, התשע"ג, עמ' 966; בי"פ 6591, התשע"ג, 
עמ' 4612; בי"פ 7175, התשע"ו, 29.12.2015, עמ' 2268; בי"פ 7335, התשע"ו, 5.9.2016, עמ' 
9532; בי"פ 7394, התשע"ז, 7.12.2016, עמ' 1312; בק"ת 7889, התשע"ח, 30.11.2017, עמ' 
250; בי"פ 9835, התשפ"א, 23.8.2021, עמ' 10472 )העברת "זרוע העבודה" ממשרד הרווחה 
9958, התשפ"ב,  1738; ובק"ת  30.11.2021, עמ'  10027, התשפ"ב,  למשרד הכלכלה(; בי"פ 

עמ' 1866.
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12 העתק מפסק-בוררים    .35

12 36.  פטור ממס בולים  

12 37.  פקודת הבוררות  

פרק רביעי: הסכם קיבוצי בשירות ציבורי

12 37א. הגדרות 

16 37ב. דין שביתה או השבתה בלתי מוגנות 

17 37ג. דין שביתה חלקית בלתי מוגנת  

18 37ד. פיצויים מוגדלים  

18 37ה. הכרעה בסכסוכים  

פרק חמישי: המועצה ליחסי עבודה

19 38.  מינוי מועצה ליחסי עבודה  

19 39.  הרכב המועצה  

19 40 . תקופת כהונה  

19 41 . יושב ראש המועצה  

19 סדרי הדיון במועצה   .42

פרק שישי: הוראות שונות

19 43.  ביצוע ותקנות  

19 44.  ביטול  

19 44א. דין המדינה  

20 45.  תחילה  

20 תוספת )סע' 37ה( 
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