חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
ענף הדפוס  -עתונים יומיים  -צווי הרחבה

צו הרחבה בענף הדפוס (עתונים יומיים)  -נוסח משולב

1

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז 1957 -
הערת מערכת והפניות :לשאלת תוקפם של צווי ההרחבה בענף ,צריך לפי הבנתנו
לבצע ניתוח של האמור בסעיף  31לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ( 1957 -המובא
בפרק  10.1לקובץ משפט העבודה) ,ביחד עם האמור בהערת המערכת וההפניות
שבתחילת פרק  17.4לעיל  -ולהסיק מסקנות.
הפניה :שאלת תחולתו של צו ההרחבה שכאן על עובדת ב"קדם הפצה" של עיתון,
נדונה בע"ע  ,28209-08-14פאינה פוליבצב  -אברהם יצחק יעקב שירותים בע"מ
(בפירוק) ואח'; ניתן ביום  ,28.8.2018ופורסם באתר  .www.court.gov.ilראה
פסיקה כללית לענין תחולתם של צווי הרחבה ,בפרק  10.1.7לקובץ משפט העבודה.
להלן הרישא לצו שפורסם בי"פ  ,3852התשנ"א ,עמ' :1653
"בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז  ,21957 -אני
מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין איגוד
העתונים היומיים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל,
האיגוד הארצי של פועלי הדפוס ,הכריכה והקרטונז' ,מתאריכים ו' בניסן התשמ"ב
( 30במרס  )1982שמספרו  ,7056 /82ט"ו בסיון התשמ"ד ( 15ביוני  )1984שמספרו
 ,7067 /84י"ח בתמוז התשמ"ד ( 18ביולי  )1984שמספרו  ,7062 /84כ"ט באדר
התשמ"ז ( 30במרס  )1987שמספרו  7028 /87ומ-ב' בשבט התשמ"ח ( 21בינואר
 )1988שמספרו  ,7010 /88כמפורט בתוספת ,וכי ההוראות האמורות יחולו ,מיום
ט"ו באדר התשנ"א ( 1במרס  ,)1991בכפוף לאמור בסיפה לצו זה ,על כל העובדים
בדפוס העתונים היומיים ומעבידיהם ,למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או
יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם ,ולמעט עובדי "המשקם" לתעסוקת קשישים
ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ ,ואולם תחילתן של הוראות סעיפים  6ו 9-להסכם
הקיבוצי שמספרו  ,7010 /88כמפורט בתוספת ,תהיה כלהלן:
סעיף  .1 :6לגבי סעיף קטן (א)  -מיום כ"ו באדר א' התשנ"ב ( 1במרס .)1992
 .2לגבי סעיף קטן (ב)  -מיום כ"ד בכסלו התשנ"ב ( 1בדצמבר .)1991
 .3לגבי סעיף קטן (ג)  -מיום כ"ב באלול התשנ"א ( 1בספטמבר .)1991
סעיף  :9תחילתו של סעיף זה תהיה מיום כ"ו באדר א' התשנ"ב ( 1במרס ".)1992
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ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
ראה החוק בפרק  10.1לקובץ משפט העבודה.
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