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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
חוק הזכות לעבודה בישיבה ,התשס"ז2007-

חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים ,1התשס"ז 2007-

2

תוכן הענינים
סע'
מראי מקום

עמ'
(בהערה) 2

 .1הגדרות

1

 .2עבודה בישיבה

3

 .3ישיבה בעת הפסקה בעבודה

3

3א .עמדה ותנאים הולמים למאבטח

3

3ב .התאמת בגד שהמאבטח מחויב בלבישתו 4

עמ'
סע'
		
חובת העמדת כסא ואיסור מניעת ישיבה
6
(שתי חובות נפרדות)
החובה להתאים את התפקיד (")"job design
7
לזכות הישיבה
חזקה לפיה ניתן לבצע כל עבודה בישיבה -
סעיף  2לחוק  -ואבחנה בין העדר אפשרות
8
מוחלטת וחלקית
הוראה מוחלטת לענין החובה לאפשר ישיבה
בהפסקות  -סעיף 3

 .4סמכות שיפוט ותרופות

4א

 .5זכות תביעה

4ב

5א .הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם
שימוש בחדר שירותים

4ב

 .6שמירת זכויות

4ג

 .7תחולה על מעסיק בפועל

4ג

 .8דין המדינה

4ג

הפניות:

 .9ביצוע ותקנות

4ג

א .ראה לענין זכות לעבודה בישיבה ,גם
את הוראות סע'  146 - 144ו(150-א)()2
לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל  ,1970 -בפרק  10.13לקובץ;

 .10תיקון חוק תובענות ייצוגיות

5

 .11תחילה

5
פסיקה

(ראה פסיקה נוספת בהערות לסעיפי החוק)
חוק כפוי (קוגנטי) ומטרותיו

5

תחולת החוק ופרשנותו

6

9

פסיקה לענין סוגי תפקידים (זבנים ,פקידי
9
קבלה ,שומרים ,מאבטחים ומורים)
פיצויים בגין נזק  -ממוני ושאינו ממוני

10

פיצויים לדוגמה שלא בגין נזק  -מטרותיהם
10
ושיעורם

ב .ראה הסכם קיבוצי אשר נכרת בעקבות
חוק זה ,בנספח  4להסכם בענף
המלונאות ,בפרק  12.4.2לקובץ.

 .1בחוק זה -

הגדרות
(תיקון מס' )3

"הסכם קיבוצי"  -כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ;31957-
"הפסקה בעבודה"  -הפסקה שהעובד זכאי לה מכוח דין ,הסכם קיבוצי ,חוזה
עבודה או נוהג במקום העבודה;4
1

המילים "ובתנאים הולמים" הוספו לשם החוק בתיקון מס'  3שפורסם בס"ח  ,2628התשע"ז,
 ,3.4.2017עמ'  ,596ושנקבעה בו הוראת תחילה דחויה (שישה חודשים מיום הפרסום).
ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
ראה את חוק הסכמים קיבוציים ,ופסיקה ותקנות לפיו ,בחלק  10.1לקובץ משפט העבודה.
ראה לענין זה גם בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א  ,1951 -בפרק  10.5שם.
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