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	 צו הרחבה בענפי היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות והשירותים

צו	הרחבה	בענפי	היבוא,	היצוא	והמסחר	בסיטונות	)והשירותים1(
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

להלן המבוא לצו מתשמ"ח2, שנפסק כי הוא המבוא התקף3:

 - התשי"ז  קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  "בתוקף 
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי  כי תורחב תחולתן5 של  אני מצווה   ,41957
בין לשכת המסחר תל- )30 במרס 1987(  ביום כ"ט באדר התשמ"ז  שנחתם 

- הסתדרות  ישראל  לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ  אביב-יפו 

הערת מערכת: הוספנו את המילה שבסוגריים, "והשירותים", בעקבות הפסיקה שקבעה כי    1
הצו חל על ענפי שירותים מסויימים. ראה לענין זה באחת מההערות הבאות.

י"פ 3539, התשמ"ח, 7.3.1988, עמ' 1321.   2

כך נפסק בסעיפים 21 עד 25 לפסק הדין שניתן בע"ע 2580-03-11, דורון נגר - ליטוס מחשבים    3
.www.court.gov.il בע"מ ואח'; ביום 1.3.2015, ופורסם באתר

ראה את חוק הסכמים קיבוציים ופסיקה לפיו, בפרק 10.1 לקובץ משפט העבודה.   4

פסיקה כללית לענין תחולת צווי הרחבה, ראה בפרק 10.1.7 לקובץ משפט העבודה.   5

)בהערה( 2 מראי מקום 

1 המבוא )תחולת הצו( 

הפניות: 

ראה את רשימת הענפים, בפרק 50 לעיל; א. 

ראה נוסח משולב של ההסכם הענפי,  ב. 
בפרק 50.1 לעיל.

התוספת הראשונה

2א אשרור צווים קודמים 

התוספת השניה

פרק ראשון - העסקת עובדים ותקופת נסיון

2א סדר קבלת עובדים  א. 

2א תקופת נסיון  ג. 

פרק שלישי - תנאי עבודה ותנאים 
סוציאליים

2ב שעות עבודה  א. 

3 שעות נוספות  ב. 

3 שעות מפוצלות  ג. 

3 חופשה שנתית  ד. 

4 חופשת חג  ה. 

4 חופשה מיוחדת  ו. 

4 החזרה מחופשה  ז. 

5 חופשת מחלה  ח. 

6 דמי הבראה  י. 

6 קופת תגמולים  יא. 

7 שירות מילואים  יב. 

7 הוצאות נסיעה  יג. 

7 ניכויים  יד. 

7 דמי טיפול ארגוני מקצועי  טו. 

8 תאונה בעבודה  טז. 

פרק רביעי - פיטורים, התפטרות ופיצויי 
פיטורים

8 פרישה מהעבודה  יז. 
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