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תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

הסכם קיבוצי כללי, בענין עובדי חברות כוח 
בפרק 29  אדם 

בפרק 29.9  צו הרחבה  

)בהערה( 2 מראי מקום והוראות תחילה 

פרק א': פרשנות

הגדרות )והפניות לענין אצילת סמכויות,   .1
3 בהערה להגדרת "השר"( 

פרק ב': רישוי

5 רשיון   .2

5 תנאים למתן רשיון   .3

6 תנאים ברשיון   .4

7 החלטת השר בבקשה   .5

7 ביטול רשיון או התלייתו   .6

7 המשך העסקת עובדים   .7

8 ערעור   .8

8 דיווח והודעה על שינוי בפרטים   .9

8א 9א. מתן שירותי כוח אדם של עגורנאים 

9 מתן שירותים בין-ארציים של כוח-אדם   .10

10א 10א. רישוי קבלני שירות 

10ב. איסור התקשרות עם מי שאינו בעל 
10א רישיון או היתר מיוחד 

פרק ג': תנאי עבודה

10ב חובת עריכת הסכם עבודה בכתב   .11

12. איסור על קבלן ומעסיק בפועל  
10ב   לחייב עובד בתשלום 

11 12א.  העסקת עובד של קבלן כח אדם 

12 החלת תנאי עבודה   .13

13 13א. אי-תחולה על עובד מחשוב 

13 בוטל   .14

13 תניה בטלה בחוזה   .15

13 16. איסור העסקה בשביתה או השבתה 

13 17. שמירת זכויות 

13 18. איסור התניה 

פרק ד': הוראות שונות

13 19. פיקוח 

14 עונשין   .20

15 21. חובת פיקוח 

15 21א. דין המדינה 

16 שמירת דינים   .22

16 סמכות בית הדין   .23

16 24. תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 26 

16 ביצוע ותקנות   .25

16 26. תחילה והוראת מעבר 

16 פרסום   .27

16 תוספת ראשונה )לסעיף 12א)ה( לחוק( 

תוספת שניה )ההגדרה "קבלן שירות" 
16 שבסעיף 1, וסעיף 10א לחוק( 

פסיקה והפניות

16א הפניות 

הגדרות "קבלן כוח אדם" ו"קבלן שירות" - 
16א סעיף 1 לחוק 

הגדרת "קבלן שירות בענף הנקיון" - התוספת 
16ג השניה 

"עובדי קבלן כוח אדם" - שאלת זהות 
17 המעביד )פסיקה וסע' 12א ו-13א לחוק( 

20 עקרון הזמניות שביסוד החוק וסע' 12א 

היחס בין ההסכם הקיבוצי בענף חב' כוח 
22 אדם והחוק - סעיף 12א לחוק - הפניה 

היחס בין ההסכם הקיבוצי בענף חב' כוח 
22 אדם והחוק - סעיף 13 לחוק 

23 השוואת תנאים על פי סע' 13)א( 

רישוי קבלני כוח אדם וקבלני שירות - 
סעיפים 2 עד 10א לחוק )והוראות דומות 

24 מחוק עובדים זרים( 

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  

http://www.glima.info
http://www.glima.info/29.pdf
http://www.glima.info/29.pdf
http://www.glima.info/29.pdf
http://www.glima.info/29-9.pdf
http://www.glima.info/29-9.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

