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פרק א': פרשנות1
מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה.  .1

בחוק זה –   .2

עובדים  ביותר של  הגדול  ארגון העובדים המייצג את המספר   – "הארגונים"2 
במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;

"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';

"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;

והצמדה,  ריבית  פסיקת  בחוק  כהגדרתם   – וריבית"  הצמדה  "הפרשי 
התשכ"א–31961;

"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–41969;

"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992;

"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח–51958;

"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו–61996;

"חוק חופשה שנתית" – חוק חופשה שנתית, התשי"א–71951;
ראה את הערת מראי המקום, בעמוד הבא.  *

ראה לענין זה גם את חוק הפרשנות, התשמ"א - 1980, ופסיקה לפיו, בפרק 10.20 לקובץ.   1
פסיקה כללית לענין ארגוני עובדים ומעבידים, ראה בפרק 10.1.8 לקובץ.   2

ראה החוק, ופסיקה לפיו, בפרק 1.4 לקובץ.   3
ראה חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, ותקנות ופסיקה לפיו, בפרק 10.15 לקובץ.   4

ראה חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958, ותקנות ופסיקה לפיו, בפרק 10.3 לקובץ.   5
ראה חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996, בפרק 10.4.5.   6

ראה חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951, בפרק 10.6.   7
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