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מטרה

 .1מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה.

הגדרות

 .2בחוק זה –
"הארגונים" – 3ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
*

תחילה ותחולה

הערת מראי המקום :החוק פורסם בס"ח  ,2326התשע"ב ,19.12.2011 ,עמ' ( 62ה"ח -
הממשלה  ,363התשס"ח ,עמ'  .)376החוק תוקן בס"ח  ,2338התשע"ב ,27.2.2012 ,עמ' 177
(תיקון עקיף בחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד ,התשע"ב  ,2012 -המובא בפרק 10.3.6
לקובץ ,להלן); ובס"ח  ,2362התשע"ב ,4.6.12 ,עמ' ( 451תיקוני טעויות בסעיף  56לחוק).
תיקון מס'  2פורסם ס"ח  ,2366התשע"ב ,5.7.2012 ,עמ' ( 478תיקון עקיף מכוח חוק עבודת
הנוער); תיקון מס'  3פורסם בס"ח  ,2406התשע"ג ,עמ' ( 201תיקון עקיף בחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג;)2013-
תיקון מס'  4פורסם כתיקון עקיף בס"ח  ,2459התשע"ד ,15.7.2014 ,עמ' ( 600ה"ח הכנסת
 ,535התשע"ד ,עמ'  ,)44שם הוחלף המושג "מעביד" במושג "מעסיק" (בדרך כלל) ,והמושג
"יחסי עובד ומעביד" במושג "יחסי עבודה" .התוספת השניה תוקנה בק"ת  ,7405התשע"ד,
 ,7.8.2014עמ'  .1584תיקון מס'  5פורסם בס"ח  ,2481התשע"ה ,16.12.2014 ,עמ'  ,65כתיקון
עקיף בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס'  ,)6התשע"ה .2014-תיקון מס'  6פורסם
בס"ח  ,2546התשע"ו ,7.4.2016 ,עמ'  ,717כתיקון עקיף בחוק עבודת הנוער (תיקון מס' 18
והוראת שעה) ,התשע"ו  .2016 -תיקון מס'  7פורסם בס"ח  ,2569התשע"ו ,28.7.2016 ,עמ'
( 1093כתיקון עקיף בחוק עבודת נשים; ה"ח הכנסת  ,629התשע"ו ,עמ'  ,)84ונקבעה שם
הוראת תחילה למועד סמוך .תיקון מס'  8פורסם בס"ח  ,2628התשע"ז ,3.4.2007 ,עמ' ,597
כתיקון עקיף בחוק הזכות לעבודה בישיבה ,ותחילתו דחויה כמפורט שם .תיקון נוסף נעשה
בצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק) ,התשע"ז  ,2017 -ק"ת
 ,7829התשע"ז ,26.6.2017 ,עמ'  ,1258ונקבעה שם הוראת התחילה והתחולה הבאה:
" .2תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ( )2018להלן  -יום התחילה) והוא
יחול על הפרה של חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה לחוק כתיקונה
בסעיף  1לצו זה ,ביום התחילה או לאחריו".
החוק תוקן גם בצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השלישית לחוק),
התשע"ז ,2017-שפורסם בק"ת  ,7845התשע"ז ,1.8.2017 ,עמ' .1415

2
3

חוק הגנת השכר (עיצום כספי) ,התשס"ט ( 2009 -ס"ח  ,2208התשס"ט ,עמ'  ,)310שהובא
בעבר בפרק זה ,בוטל על ידי החוק המאוחר יותר ,שכאן.
ראה לענין זה גם את חוק הפרשנות ,התשמ"א  ,1980 -ופסיקה לפיו ,בפרק  10.20לקובץ.
פסיקה כללית לענין ארגוני עובדים ומעבידים ,ראה בפרק  10.1.8לקובץ.
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