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  מפתח אלפאביתי

מפתח אלפאביתי
לקובץ הסכמים קיבוציים ומשפט העבודה

נושא                                                       מספר הפרק         נושא                                                       מספר הפרק

אבטחה ושמירה ראה שמירה

991ג אבל - תשלום בגין ימי אבל  

אבעיה )סימן י"א בתקנות סה"ד הקודמות בוטל(, ראה פרק 
י"ט בסדר הדין האזרחי.

10.1.8.1 אגודה מקצועית - חוקת ההסתדרות  
10.1.8.3 בחירות יחסיות למועצות האגודות    -

ראה ארגון עובדים

13;13.0.1;12.1.12 השתתפות המעביד בדמי חבר    -
וראה ביתר ההסכמים במגזר הציבורי

10.1.1 חופש האיגוד המקצועי    -
10.1.8.1 פרק ד' לחוקת ההסתדרות    -

10.6;10.14.2 אגודה שיתופית 
10.1.6 חבר באגודה שיתופית - יחסי עובד ומעביד    -
תביעה של חבר אגודה שיתופית נגד     -
10.15;10.15.1;10.15.01 קופת גמל שלו 
תביעה של עובד נגד מפרק אגודה שיתופית     -
10.15.01 אינה בסמכות ביה"ד 

10.15.3 אגרות בבית הדין לעבודה 

10.11 אגרת בחינת מקצוע 

10.11.17.1 אגרת בקשה ואגרה שנתית - עובדים זרים 

אוכלוסין - רשות ה-, הגירה ומעברי   
)הפניית אינטרנט( 13.0.1 גבול 

אוטובוסים 
12.9 )הסכם(; 12.9.9 )צו( - הסעים פרטיים - ענף 

 12.1.800 - מפעילים במועצות איזוריות 

12.41;12.42 אולמות לחתונות ולמסיבות 
12.41;12.42 הסכמי עבודה    -
12.41.9;12.42.9 צווי ההרחבה    -

10.1.6 אומנות - משתתף חפשי - אינו "עובד" 

13.1 אוניברסיטאות ומכוני מחקר ראה אקדמאים 
11.11.3 הסכם רציפות זכויות פנסיה    -
13.1 הסכמי השכר    -

אופסט - ראה דפוס

10.1.6.1 אופציה - חוזה למתן 

 10.1.5.1 אזורים חופשיים לייצור בישראל - חוק 

11.01 אזרחים ותיקים - חוק - 1990 

אחזקה - ראה נקיון, אחזקה ותחזוקה
25 אחיות ואחים 
10.1-22 אחריות חבר הנהלה או מנהל - חוקים 

 10.1-22 אחריות פלילית בכל החוקים המגנים 
52 איגוד ארצי למסחר המסחר הקימעונאי 
10.1.8;10.1.8.1 איגוד מקצועי ראה ארגון עובדים 

והערך הסתדרות

5.1 איוש משרות בשירות הציבורי בדרך מכרזים 
הסמכות הענינית של ביה"ד לקראת      -
10.15.01 קשירת יחסי עובד-מעביד 
13.0.1;991.4 איזון - תוספת לעובדים - 
993.3 איכות החיים בעבודה - קידום 
אימוץ הוראות חוק בהסכם קיבוצי   
10.1 הוראות אישיות 
10.7 אימוץ - חופשת 
10.15.1 אימות עובדות ראה ראיות 
21.1.10 איסור אפיית לילה )ביטול( - חוק 
21.1.11 אמנת עבודת לילה )מאפיות(, 1925    -
12.42 אירועים - גנים 
12.4 אירוח - ענף המלונאות ראה בתי אוכל ומלון 
10.3.5 אכיפה - חוק להגברתה בתחום דיני העבודה 
10.1.2 אכיפת הסכם קיבוצי 
אכיפת זכויות - הסכמים ענפיים להגברתה  
 )שמירה ואבטחה(12.3.3;)נקיון ותחזוקה(12.5.3
10.1.6.1 אכיפת חוזה עבודה 
10.15.1 אכיפת פס"ד שניתן בהסכמה 
10.15.2 אכיפת צו הוצאות 

19 אלקטרוניקה, מתכת, חשמל ותכנה 
19.1 הסכם העבודה תעשייה    -
הסכם עבודה קיבוצי כללי - מתכת    
19.4 חשמל אלקטרוניקה - תעשיה זעירה 
19.8 נוער עובד וחניכים בענף    -
19.8.9 צו ההרחבה המשולב לנ"ע וחניכים    -
19.9 צו ההרחבה המשולב בענף    -
19.0 תקנון העבודה    -

19.2 תקנון קרן הההשתלמות    -

אא

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
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10.5;10.11;10.7 אמון אישי - מידה מיוחדת של 

אמנות בינ"ל בקובץ:
10.20.1 אמנות בינלאומיות כמקור לפרשנות    -

אפליה חובת השיויון - ר' גם אפליה   -
10.22.2 - ביטול הפלייה נגד נשים לצורותיה   
10.22.1 - הפלייה בתעסוקה ומשלח יד   

- שכר שווה לגברים ולנשים עובדים בעד  
10.22.6 עבודה שערכה שווה    

חלק 10.11.10 זרים - עובדים    -

חוזים ציבוריים   -
10.3.4 סעיפי עבודה בחוזים ציבוריים    -

חופש ההתאגדות ומו"מ קיבוצי   -
- ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם  

22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי    
- הגנה והקלות שיש לתיתן לנציגי   

10.1.1.3 עובדים במפעל    
- הפעלת עקרונות הזכות להתארגן  

10.1.1.1 ולמיקוח קולקטיבי    
10.1.1.2 - חופש ההתאחדות והזכות להתארגן   

10.11.11 מהגרים - עובדים - אמנה    -

נוער עובד וגיל מינימלי לקבלה לעבודה    -
- בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים  
לקביעת כושר עבודה במשלחי יד לא   

10.8.9 תעשייתיים    
- בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים  

10.8.8 לקביעת כושרם לעבוד בתעשייה    
- הגיל המינימלי לקבלת ילדים לעבודה  

10.8.6 )חקלאות(    
10.8.7 )דייגים(    
10.8.5 )תעשיה(    

- הגיל המינימלי לקבלת  
10.8.11 עובדים לעבודה    

- הסכם תוכנית לאימונם המקצועי של  
10.9.2 תלמידי בית-ספר, ישראל ארה"ב    

- הסכם תוכנית לאימונים המקצועי  
10.9.2 של תלמידי בית ספר, ישראל ארב"ב    

-  עבודת לילה של נערים )משלחי יד לא  
10.8.12 תעשייתיים( )1996(    

-  עבודת לילה של נערים המועבדים  
10.8.10 בתעשיה )1948(    

- נשים

10.22.2 - ביטול הפלייה נגד נשים לצורותיה   

10.7.3 - הגנת האמהות )מחודשת(, 1952   

- עבודת לילה של נשים המועבדות  
10.7.4 בתעשייה )מתוקנת 1948(    

- שכר שווה לגברים ולנשים עובדים בעד  
10.22.6 עבודה שערכה שווה    

עבודת כפייה   -
10.18.3 - ביטול עבודת כפייה, 1957   
10.18.2 - עבודת כפייה או עבודת חובה, 1930   

פיקוח על העבודה   -
- מינהל העבודה, תפקיד, פעולה  

10.14.10 וארגון, 1978    
- פיקוח על העבודה בתעשייה  

10.14.9 ובמסחר    
10.14.11 - פיתוח משאבי אנוש, 1975   

- שירות התעסוקה ומדיניות התעסוקה
10.22.1 - איסור הפלייה בתעסוקה ומשלח יד   

- ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם  
22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי, 1975    
10.11.8 - ארגון שירות התעסוקה, 1948   
10.11.9 - מדיניות התעסוקה, 1964,   

- מינהל העבודה, תפקיד, פעולה  
10.14.10 וארגון, 1978    

שכר עבודה והגנת השכר   -
10.3.3 - הגנת השכר   
10.3.03 - המדינות הסוציאליות )1962(   
10.3.02 - קביעת שכר מינימום, 1970   
- שכר שווה לגברים ונשים עובדים בעד    
10.22.6 עבודה שערכה שווה   

- שעות עבודה ומנוחה
- הגבלת שעות העבודה במפעלי תעשייה    
10.5.2 עד ל-8 ליום ו-48 לשבוע 

- הנהגת המנוחה השבועית     
10.5.4 במפעלי תעשייה   
- הסדרת שעות העבודה במפעלי     
10.5.3 מסחר ובמשרדים 
10.6.2 - חופשה שנתית נושאת שכר )מתוקנת 1970(   
10.5.5 - מנוחה שבועית במסחר ובמשרדים   

- עבודת לילה של נשים המועבדות   
10.7.4 בתעשייה )מתוקנת 1948(    

אא
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1.3 אמצאות בשירות - חוק הפטנטים 
10.15.1 אנטון פילר - צו חיפוש ותפיסת נכסים וראיות 
10.22.4 אנשים עם מוגבלות - חקיקה, תקנות הסכם 

אפיה
21.1.11 אמנת עבודת לילה )מאפיות(, 1925    -
21.1.10 ביטול החוק לאיסור עבודת לילה ב-    -
21.1 ההסכם בענף    -
21.1.9 צו ההרחבה בענף    -

אפליה
אמנות בינ"ל בדבר הפלייה    -

10.22.2 -  ביטול הפלייה נגד נשים לצורותיה   
10.22.1 -  הפלייה בתעסוקה ומשלח יד   
-  שכר שווה לגברים ולנשים עובדים בעד    
10.22.7 עבודה שערכה שווה   
אפליה בשליחה לעבודה - איסור     -
)ס' 42( 10.11 ובטחון המדינה כסייג  
11א;10.22 אפלית אשה, בניגוד לחוק    -

הסכם קיבוצי אפליה פסולה מול עקרון   -
10.1.2 השוויון   
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים     -
10.22.3 בכלבי נחיה התשנ"ג - 1993 

הושמט - חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים   -
כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז - 2007 )סע' 4( 10.22.4.1

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,   -
10.22 התשמ"ח - 1988   
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,     -
10.22.4 התשנ"ח - 1998, ותקנות, הסכם וצו 
10.22.5 חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א - 1951    -
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד,      -
10.22.6 התשנ"ו - 1996 
טענת אפליה ומיצוי האפשרויות     -
10.1.8.1 שבחוקת ההסתדרות 

ואילך 13.1 אקדמאים למקצועותיהם  
ראה איניברסיטאות ומכוני מחקר; סטודנטים

13.5 דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח    -
13.7 דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים    -
13.7 -  הסכם העבודה   
13.7.1 -  תפקוד ומכסת הכוננויות המינהליות   
13.3 דירוג המהנדסים    -
13.2 - 13.2.5 דירוג המשפטנים ופרקליטים    -

ראה משפטנים, פרקליטים ומתמחים  

13.5.2 דירוג העובדים הסוציאליים    -
13.5.1 דירוג הפסיכולוגים    -

13.5.1 -  הסכם העבודה   
13.5.1 -  תפקוד   
13.4 דירוג הרופאים - ראה רפואה     -
13.4.6;13.4.5 דירוג הרופאים הוטרינריים   -
13.8 דירוג הרוקחים ראה רוקחים    -
10.11 לשכת עובדים לאקדמאים    -

סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה   -
13.1 ובמכוני מחקר   

ארגון העבודה הבינלאומי
ראה אמנות ארגון העבודה - לעיל

10.14 ארגון הפיקוח על העבודה - חוק 

10.1.8 ארגון מעבידים ראה גם מעביד 
10.1.8.01;10.1 דמי טיפול ארגוני מקצועי ל-    -
991ד דמי טיפול ארגוני - במגזר העסקי    -
10.1;10.1.8 הגדרת "ארגון"    -
10.1.3;10.1.2;10.1 הסכם קיבוצי צד ל-    -

התאחדות התעשינים מעמדם   -
10.1 כארגון מעבידים   
10.15 התערבות בהליכים בבית הדין    -
ייצוג מעביד בסכסוך עבודה  10.2;10.15;10.3   -

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים   -
ראה בהסכמים הקיבוציים  

10.1 מעביד - הוכחת חברות ב-    -
נציגו בועדת הקרן לרכישת   -

10.21 מפעלים בידי עובדיהם   
10.2 סכסוך עבודה - צד ל-    -
10.1.8;10.1 פיצויים - פטור מ-    -
10.1.2 פרישה מארגון מעבידים   -

10.1;10.1.8 ארגון עובדים ראה גם עובד 
10.1.8.1 איגוד מקצועי    -
10.1.1 -  הגנת הזכות להתאגד ולמו"מ   
10.2.5;10.1.8 -  חובת השקט התעשייתי   
10.1.1.3 -  אמנה בינ"ל בדבר נציגי עובדים 1971   

 22.10 -  ארגוניהם של עובדים כפריים   
10.1.8.1 -  מבנה   

-  ערעור מזכירותו על החלטות הועד  
10.1.8.1;10.1.8.7 הפועל - סדרי דין    

10.1.8.1;10.1.8.7 -  פיזורו   

10.2.2 בוררות בסכסוך עבודה צד ל-    -

בחירות וחברות בארגון עובדים   -
10.15.01 סמכות ביה"ד   

10.1.8 בלעדיות מעמד ארגון העובדים    -
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מפתח אלפאביתי  
ארגון עובדים )המשך(

דמי טיפול ארגוני מקצועי -   -
991ד';992.2;10.3  ניכויים - במגזר העסקי   

וראה ההוראות בהסכמים הקיבוציים

10.1.8.1 הבחירות להסתדרות - חוקתה    -
10.1.8.3 הבחירות להסתדרויות המקצועיות    -
10.1.8.4 הבחירות לועדי העובדים - תקנון    -
10.1 הוכחת חברות ב    -
10.1.1 הסדרי בטחון ארגוניים    -
10.1;10.1.2;10.1.3 הסכם קיבוצי - צד ל-    -
10.1.8;10.2;11.10.3 התייעצות עמו    -
10.15 התערבותו בהליכים בביה"ד    -

התערבות בית הדין לאיזון אינטרסים   -
10.1.8 -  הבטחת זכויות הפרט   

ועד פנסיונרים וחברות   -
11.01 בארגון העובדים   
10.1.8.4 ועד עובדים - תקנון ראה ועד עובדים    -

חברות בו   -
10.1.8 -  חברות כפולה נוגדת   
10.15 -  סמכות בית הדין   
10.15 חברות או אי חברות בו    -
10.1.8.1 חוקת ההסתדרות ראה הסתדרות    -
10.1.8 חלק מארגון עובדים - התארגנות נפרדת    -

10.1.8 יחידת המיקוח   -

10.1.8 מעמד ארגון העובדים    -

נציג כלל העובדים במישור    -
10.1.8 מקום העבודה   

10.1.6 נבחרי ומתנדבי הארגון - יחסי עובד ומעביד    -

10.14.2 -  נציגו בחקירת תאונות   

 10.15.01 סכסוך ארגוני - סכסוך אישי - אבחנה    -

10.15.01 סכסוך בין עובד לארגון עובדים    -

10.2 סכסוך עבודה צד ל-    -

10.15.01;10.15 סכסוך פנים ארגוני    -

10.15.5 סכסוך קיבוצי - צד ל-    -
10.1.8 סמכותו לגבי הפרט    -
10.1.8 סמני ההיכר של "ארגון עובדים"    -
10.1 סתימת טענת כשרות    -
10.1.8;10.1 פטור מפיצויים    -

פיקוח בית הדין על ארגון עובדים   -

10.1.8;10.15.01 - יחסי ארגון - עובד   
10.1.8 - מיצוי הליכים פנימיים   
10.2.5 שביתה - הגדרתו לצורך    -
10.2 שביתה מוגנת - הגדרתה לצורך    -

שינוי ביציגות ארגון עובדים   -
10.1 ויציבות ההסכם הקיבוצי   
10.15.01 תובענות בין ארגונים    -
10.15.01 תובענות בין עובד לבינו    -
992.0 ארוחות - השתתפות בשירות המדינה 
15 אריג - ענף הטכסטיל 

 22.1 אריזה - פרי - ענף החקלאות ראה חקלאות 
17.6 אריזה - ענף הקרטונז' ראה קרטונז' 

אש"ל ראה בהסכמים הקיבוציים וראה גם ארוחות
15 אשפור - ענף הטכסטיל 

10.15.01 בג"צ - התערבותו בפסיקת ביה"ד 

בדיקה רפואית ובריאות העובדים
ראה בטיחות בעבודה; מבטחים; מחלה, דמי; מס מקביל

וראה חובת בדיקה רפואית בהסכמים הקיבוציים

993.3 איכות החיים בעבודה    -
בדיקה רפואית לנכים, לענין גימלאות     -
11.10.3 עובדי שירות המדינה 

חובת הבדיקות הרפואיות זכות היסוד   -
1.2 של אדם שלא להיפגע בגופו   
10.7.1 קרינה   

דמי מחלה ראה מחלה - דמי  -
11.10.3 הגבלה מחמת מצב בריאות   -
10.14.2.1 הודעה על מחלות מקצוע   -

הפסקת עבודה לצורך טיפול רפואי    -
10.12.1 חיילים משוחררים   

ועדה רפואית נוהל מיצוי זכויות   -
13.4 הנבדק   

ועדה רפואית ערעור   -
11.10.01;11.10.3.4 על החלטתה   

ועדת ערעורים רפואית עליונה,   -
11.10.01 ליד בית חולים בלינסון   
1.2 חובת הבדיקות הרפואיות    -
993.3.1 ישיבה בעבודה - חוק   -

איסור תשלום בעבור בדיקה    -
10.8 רפואית   

אמנה בדבר בדיקה רפואית של נערים   -
 10.8.9 )משלחי-יד לא תעשייתיים(   

ב
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  מפתח אלפאביתי
בדיקה רפואית ובריאות העובדים )המשך(

אמנה בדבר בדיקתם הרפואית   -
 10.8.8 של נערים )תעשיה(, 1946   
10.8.1;10.8 בדיקה רפואית    -
10.8.1 עבודת הנוער    -
-  ניטור סביבתי וביולוגי של  
10.14.8 עובדים בגורמים מזיקים 
10.14.2 נפגע במחלת משלח יד    -

נשים   -
10.7.1 עבודה בקרינה מיננת    -
10.7 עבודות אסורות ומוגבלות    -
10.14.2 פקודת תאונות ומחלות משלח יד    -
16.4 בורסקאות - ענף ה- 
16.4 הסכם עבודה    -
16.4.9 צו הרחבה    -

בוררות
ראה פרוט העניינים בפרק 10.2.2

10.2.2 בוררות בהתאם לחוק הבוררות    -
בוררות לפי חוק יישוב סכסוכי   -

10.2 ;10.2.1 ;10.2.2 עבודה   
10.1.8.1 בחוקת ההסתדרות    -

בחוקת העבודה לעובדי מוסדות   -
12 ההסתדרות   
בחוקת העבודה לפועלי החרושת     -
28 ההסתדרותית 

בחוקת העבודה לעובדי הרשויות   -
12.1.8 המקומיות   

הודעה מוקדמת על פיטורים    -
10.10.4 בתקופת בוררות   

המוסד לבוררות מוסכמת -    -
10.2.4 בשירות הציבורי   
10.2.2 הסתמכות ביה"ד על פסקיו    -
10.2.2 הסכם בוררות ופירושו    -
10.15.1 מחיקת כתב תביעה בשל פסק בוררות    -
10.15.2 מקום השיפוט לענין שבבוררות    -
10.2 מתווך כבורר    -
10.2.1 סכסוך עבודה הגדרה וסיווג    -

ראה סכסוך עבודה

13.4.1 רופאים - הסכם בוררות - הושמט    -

10.2.2 סמכות בית הדין    -

10.2.2 - סמכות להעביר ענין לבוררות   

)סע' 28( 10.15 - תובענה שעילתה בפסק בוררות    

- סעיף בוררות בהסכם  
10.1.3;10.1.5 קיבוצי    

10.1.3;10.1.5 - תחולתו על העובד כפרט   

- סעיפי הבוררות בחוקת
10.2.2;10.1.8.1 ההסתדרות   
10.2.2 עיכוב הליכים    -

-  מיצוי האפשרויות  
10.1.8.7;10.1.8.1 שבחוקת ההסתדרות    
10.1.8 -  מיצוי הליכים פנימיים   

ערעור על החלטה מכח חוק הבוררות   -
)לענין סדר הדין בערעור( 10.15.1;10.2.2   

10.2.2 פסק בוררות - פירושו    -

10.2.2 פסק בוררות כמעשה בית דין    -

פסק בוררים והסכם   -
10.1.3;10.2;10.1 קיבוצי   

רשות השיפוט בהסתדרות -    -
10.1.8.1;10.1.8.7 הסכם בוררות   

ראה רשות השיפוט בהסתדרות - ס"ד

תקנות סה"ד - תחולתן    -
בבוררות  )תקנה 60(10.15.2  

בזיון בימ"ש  )סע' 38(10.15;10.15.1

בחינות תוכנית לבחינות לממונים 
10.14.4 על בטיחות   
991.4.15 ;12.1.8 ;10.5 בחירה - ימי - מגזר ציבורי 

בחירות

10.5 יום שבתון בבחירות לכנסת    -
וראה בהסכמים הקיבוציים

10.1.8.6 לגופים ציבוריים - חוק    -

לדירקטוריונים נציג מקרב עובדי חברה    -
10.1.8.9 ממשלתית   

10.1.8.2 להסתדרות הכללית - חוקתה -    -

להסתדרויות מקצועיות     -
10.1.8.3 ארציות חוקת ההסתדרות 

10.1.8.4 - לועדי העובדים תקנון 

ערעורים בעניני בחירות על פי תקנוני     -
10.1.8.7 הבחירות בהסתדרות - סדרי דין 
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מפתח אלפאביתי  
10.5 בטון - יציקות - שעות נוספות 

10.15 בטחון סוציאלי - סמכות ביה"ד לעבודה 
ראה גם ביטוח לאומי

בטחון המדינה כסייג לאיסור  
10.11 אפליה בקבלה לעבודה 

10.3.6 בטחונות - איסור קבלה מעובד - חוק 

בטיחות וגיהות בעבודה
ראה גם בדיקה רפואית ובריאות העובדים, פיקוח על 

העבודה.

הערת מערכת: פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח   
חדש[, התש"ל - 1970, ותקנות וצווים לפיה - 

לשעבר חלק 10.13 - הושמטו מהקובץ.
בטיחות תעסוקתית וגיהות   -

10.14;993.3 העובדים ב-   
10.7.1 קרינה   
10.1.6.1 החובה לנקוט בכושר ובזהירות    -

10.14 פיקוח על העבודה - חוק ארגון ה-    -

-  אמנות בינ"ל - מינהל העבודה, תפקיד,    
 10.14.10 פעולה וארגון, 1978   
10.14.9 - פיקוח על העבודה בתעשייה ובמסחר    

10.14.9     - פיתוח משאבי אנוש 1975 

10.14.7 הדרכת נאמני בטיחות ועובדים    -

10.14.2.2 הודעה על מקרים מסוכנים    -

10.14.5 ועדות בטיחות ונאמני בטיחות    -

10.14.2 תאונות ומחלות משלח יד - פקודה    -

10.14.3 מועצת המוסד לבטיחות וגיהות    -

10.14.4 ממונים על הבטיחות במפעלים    -

10.14.7 מסירת מידע בדבר סיכוני בטיחות    -

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של     -
10.14.8 עובדים בגורמים מזיקים  

10.14.1 פקודת מחלקת העבודה    -

10.14.2 פקודת תאונות ומחלות משלח יד    -
 10.14.2.1 מחלות מקצוע )רשימה נוספת(   

10.14.6 - תכנית בטיחות - תקנות בדבר 

10.14.6 תכנית בטיחות - תקנות    -

ביגוד - קצובה
ראה בהסכמים הקיבוציים  

בידור - משתתף חפשי - שאלת קיומם של  
10.1.6 יחסי עובד ומעביד 

ביוכימאים, מיקרוביולוגים  
13.7 ועובדי מעבדה רפואית 

10.1.6 ביטוח - סוכני ראה פנסיה 

11.01;11.05 ביטוח ופנסיה וראה בענפי העבודה 

- חוק פיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( -    
11.04.5 פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות 

- חוק פיקוח על שירותים פיננסיים )קופות    
11.02 גמל( 

ביטוח חיים הדדי ראה בענפי העבודה 

ביטוח זכויות עובדים בפשיטת  
)סע' 19( 10.3;10.10.5  רגל ובפירוק 

ביטוח לאומי
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל,     -
10.10.5 בפירוק תאגיד, או עמותה 

10.10.5 גימלה לפי חוק הביטוח הלאומי    -

הבטחת הכנסה - חוק ותקנות - הושמט   -

10.15.1 הוצאות משפט בהליך נגדו    -

ועדות רפואיות - נוהל מיצוי     -
13.4 זכויות לנבדק 

ערעור ברשות - המועד להגשתו לפי סעיפים 64א,    -
)תק' 75(10.15.2 127לד, ו-200א לחוק  

רציפות זכויות פנסיה בין המוסד לביטוח לאומי   -

11.11.2.6 -  לבין הממשלה   

11.11.4 - לבין קופות הפנסיה   

שכר ממוצע במשק לצורך     -
991.3.1 דמי ביטוח וגימלאות 

"ביטוח מנהלים" בחברות ביטוח  
11.01;11.02;11.05 וקופות גמל בנקאיות 

12.1.7.01 ביטוי - חופש ה- - משמעת עובדי ציבור 

10.3.6 ביטחונות - איסור קבלה מעובד - חוק 

10.15 בית הדין לעבודה - החוק והתקנות 
ראה סדרי הדין בפרק 10.15.2; 

כן ראה הערכים "פסק דין"; "ראיות".

10.15.3 אגרות בבית הדין לעבודה - תקנות בדבר    -

אימות עובדות  10.15.1   -

10.15.1 אכיפת פס"ד שניתן בהסכמה     -
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  מפתח אלפאביתי
בית הדין לעבודה )המשך(

10.1.8 ארגון עובדים - מיצוי הליכים פנימיים    -

)סע' 28(10.15;10.2.2 בוררות - סמכות ביה"ד     -

10.15.1;10.15 בזיון בית הדין    -

10.15 בית דין אזורי    -

בית דין קמא - התערבות ערכאת     -
10.15.1 הערעור במימצאיו 

10.15.2 בעלי דין    -

ברירת הדין והתחולה    -

10.15.1;10.1.5 הטריטוריאלית    

10.15.1 גמר ההליך    -

דיון   -

10.15.5 -  הדיון בסכסוך קיבוצי - מועד ורציפות   

10.15.1 -  הכנת ה-   

10.15.1 )סע' 31(10.15;10.15.2 -  מהיר   

10.15.1 -  מהלך ה-   

10.15.2;10.15.1 -  פרוטוקול    

10.15.2 דן יחיד בקשה ל-     -

10.15 הוצאה לפועל של פסק דין    -

הוצאות המשפט ראה הוצאות המשפט   -

10.15.2 החזרת פקדונות וקנסות    -

10.15.01 הלכה פסוקה - כוחה המחייב    -

10.15.1 הנחיות נשיא ביה"ד הארצי    -

הסתמכות ביה"ד על פסקי המוסד     -
10.2.2 לבוררות מוסכמת  

הפרת פסק דין, החלטה, או צו      -
 10.2.5 שענינם השתתפות בשביתה 

התערבות בג"צ בפסיקה      -
10.15.01 מעמד ביה"ד 

התערבות ביה"ד בתוכנו של     -
 10.1.2 הסכם קיבוצי 

10.15.5 ועד עובדים כצד להליך    -

10.15.01 זכות עמידה - עותרים ציבוריים   -

10.1.8 זכות עמידה - מיצוי הליכים פנימיים    -

10.15 חוק יסוד השפיטה - הסעיפים החלים    -

10.15;10.15.01;11.01 חזקת ידיעה    -

10.15.01 חליפו של מעביד    -

טענות השתק, ויתור, התיישנות,     -
פשרה, מניעות וטענות חילופיות ראה טענות

10.15.1 ידיעה שיפוטית   -

יחסי עובד ומעביד      -
10.15;10.15.01 סמכות יחודית 

10.15.1;)ס' 34(10.15 ייצוג צד לפניו    -

10.15.2 ייצוג תאגיד    -

יישום צווי הרחבה ו"ידיעה     -
10.15;10.15.1 שיפוטית" 

10.15.1;10.15.2 כתבי בי-דין - המצאתם - סד"א    -

10.15.1 מומחה יועץ רפואי    -

10.15 מותב ביה"ד    -

10.15 איסור ליצור מותב חסר   

10.15 הרכב המותב   

10.15.5 הרכב המותב בסכסוך קיבוצי   

10.15 זימון במקרים דחופים   

10.15.1;10.15.2 פסלות מותב   

10.15.8.3 מזכירות בתי הדין - תקנות    -

מסמכים ראה סדר הדין 10.15.2   -

מעשה בית דין - מחיקת כתב   -

10.15.1 תביעה על הסף   

10.15;10.15.2 מקום מושב ואיזור שיפוט    -

10.15.8.4 משמרת שניה - תקנות   -

10.15.1 משפט - חלוקת תפקידים בניהולו    -

10.15.1 נוהג בביה"ד    -

נזיקין ראה נזיקין   -

10.15.1 נטל ההוכחה    -

10.15.8.2 ניתוב תיקים   -

10.15 נציגי ציבור בביה"ד    -

 10.15.2 סדרי הדין בביה"ד תקנות    -

10.15.5 סדרי הדין בסכסוכים קיבוציים    -
ראה סכסוך קיבוצי  

 10.2.5 סדרי הדין בשביתה חלקית בלתי מוגנת    -

10.15.7 סדרי הדין בתקופת שביתה בבית הדין   -

סדרי הדין וראיות -     -
10.15;10.15.1 עקרונות בביה"ד 

10.15.1 סיבתיות רפואית וסיבתיות משפטית    -

בב
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מפתח אלפאביתי  
בית הדין לעבודה )המשך(

סכסוך קיבוצי ראה סכסוך קיבוצי   -

10.15.01;10.15 סמכויות ביה"ד    -

10.15.1 - העברה - סמכות מכוחה   

 10.15.1 - חוסר סמכות מחיקת כתב תביעה   

 10.15.01 - יחסי עובד ומעביד-סמכות יחודית   

 10.15.01 - כללים לקביעת סמכות ביה"ד   

 10.15.01 - נפקות חקיקת משנה בדיקתה   

- סיווג הסכם קיבוצי כללי או מיוחד   

)סע' 24 )א()2(,25)1((10.15 - לענין הסמכות    

10.15.01 - סמכות בית דין אזורי   

10.15.01 - סמכות בית הדין הארצי   

- סמכות בעניני חברות ובחירות  

10.15.01 לארגון עובדים    

- סמכות בתביעות של מעביד    
10.15.01 נגד עובדו   

- סמכות בתביעת גימלה    
10.15.01 ותנאי פרישה   

- סמכות לבדוק נפקות חקיקת    
10.15.01 משנה   

- סמכות לבדוק תקפות תקנות    
10.15.01 שעת חירום   

- סמכות להעביר ענין    
10.15;10.2.2 לבוררות ולפישור   

10.15 - לפסוק לפשרה   

10.15;10.15.1 - סעדים בסמכותו   

10.15.01 - פיתוח ההלכה   

- שוטרים וסוהרים - הוצאה    
10.15.01 מתחום הסמכות ראה משטרה   

10.15.1;10.15 סעדים בסמכות ביה"ד    -

 10.15.1;10.15 סעדים זמניים והצהרתיים    -

10.15.1 עדויות בתצהירים    -

עיון בתיקים - תקנות      -
10.15.8.1 ;10.15.8 ואמות מידה 

10.15.2 ;10.15.1 עיכוב ביצוע פסק דין וביטולו    -

עילות נזיקין ראה נזיקין   -

10.15.1 ענישה מדיניות ביה"ד    -

10.15.01;10.15.2 ערכאת השיפוט הסכמה על    -

- ערעור ראה ערעור

פגרת בית הדין והטיפול בענינים     -
10.15 בימי הפגרה 

10.15.01;10.15.5 פיקוח על החלטות מינהליות     -

פירוש סעיפים בחוק     -
10.15.01 הקובעים סמכותו ראה פרשנות 

10.15 פישור סמכות ביה"ד להעביר ענין ל-    -

10.15.4 פישור תקנות ביה"ד לעבודה, תשנ"ג    -

10.15.2 פסולי דין    -

10.15.1 פסיקת הוצאות מדיניות ביה"ד    -

10.15.1; )החוק(1.4 פסיקת הצמדה וריבית    -

10.15.2;10.15.1 פסיקתה    -

10.15.2;10.15;10.15.1 פסלות שופט    -

10.15.1 פסק-דין בפשרה - נימוקי פסילה    -

10.15.1 פסק-דין הצהרתי - "אינטרס משפטי"    -

10.15.2 פקדונות וקנסות - החזרתם    -

10.15.2 פרוטוקול הדיון ראה פרוטוקול    -

10.20 פרשנות ראה פרשנות    -

10.15;10.15.01 פשרה סמכות ביה"ד    -

צדק טבעי הזכות לשמוע להשמיע     -
10.15.1 ולהביא ראיות 

10.2.5 צוי מניעה בסכסוכים קיבוציים    -

צוי מניעה ופסקי דין     -
10.15;10.15.1 הצהרתיים 

10.15.2 קנסות ופקדונות החזרת    -

ראיות ראה ראיות   -

10.15 רשם, סמכויותיו והרחבתן    -
ראה ערך רשם בהמשך המפתח להלן;

שביתת עובדי בית הדין - סדרי דין    -
10.15.7 במהלכה 

שוטרים וסוהרים הוצאתם     -
10.15.01 מתחום הסמכות ראה משטרה 

10.15 שופט    -

10.15 - אמות מידה להתנהגותו   

10.15.2 - בקשה לדן יחיד   

10.15 - הרכב המותב ומספר השופטים   

בב

http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-2-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-8.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-5.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-4.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/1-4.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-20.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-7.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
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  מפתח אלפאביתי
בית הדין לעבודה )המשך(

10.15 - חתימת כל המותב על פסק דין   
10.15.1 - ידיעה שיפוטית   
10.15 - מינויו, פסלותו והוצאתו לפנסיה   

 10.15 - סמכויות שופט מכוח סעיף 18)ד( לחוק   
10.15 - סמכויותיו בהוצאה לפועל   

 10.15 - סמכויותיו במקרה של בזיון בית הדין   
10.15 - סמכות כללית לתת סעד   

 10.15.2;10.15 - סמכות שופט לבדו   
10.15.2;10.15;10.15.1 - פסלות שופט   
10.15 - תחולת חוק בתי המשפט לגביהם   
10.15.1;10.15.2 שכר טרחת עורך-דין - פסיקתו    -
10.15.2 תביעה ראה תביעה    -
10.15.1 תוכן כתב הגנה, צורתו ומשמעותו    -

 10.15 תחולת הוראות חוק בתי המשפט    -
תחולת תקנות בתי משפט    -
10.15.2 והוצאה לפועל   
10.15.2 תחולת תקנות סדר הדין האזרחי   -
10.15.1 תיקון טעויות והשמטות בפסק דין    -
10.15.8.1;10.15.8 תיקים - עיון - תקנות ושק"ד    -
10.15.01 תקדים - סמכות פיתוח ההלכה    -

בית המשפט הגבוה לצדק - פיקוח 
10.15.01 על ביה"ד   

10.15.01 בית המשפט העליון - סמכויות 

17.1.3;17.1.2;17.1.1;17.1 בלט - דפוס - הסכמים  

בן זוג )לרבות ידוע בציבור( חזקת שיתוף

 11.01 ביחסי ממון זכויות פנסיה 

18.1 בניה ועבודות ציבוריות - הסכם העבודה 

18.1 הסכם העבודה    -

10.5 יציקות בטון שעות נוספות    -

צו הרחבה בענף - תחולתו     -
10.1.7 על ענף השרברבות   

18.1.9 צו הרחבה    -

10.15.1;10.15.2 בעלי דין וייצוג 

10.15 תובע שאינו מיוצג    -

10.15.1 בקשות וערעורים - הנחיות ביה"ד 

10.15.2 ביטול בקשה והליך    -

בריאות ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים

10.15.1 ברירת הדין ותחולה טריטוריאלית ופרסונלית 

12.4.2 בתי אוכל ומלון - עובדי אירוח 
ראה גם אולמות לחתונות ולמסיבות 12.41  

 12.4.2 הסכם העבודה    -
12.4.3 הסכם פנסיה מקיפה    -
12.4.4 חניכים ונערים עובדים    -
12.4.4.9 צו ההרחבה    -
12.4.9 צו ההרחבה בענף    -
12.4.3.1 קרן רווחה - הסכם שרות   -
12.4.01 תעריפי השכר    -
12.4.1 תקנון העבודה    -
10.15 בתי המשפט - חוק 

 13.4 בתי חולים ראה רפואה ומקצועות פרה-רפואיים 
90 בתי קולנוע ראה קולנוע 

גבול - מעברי - רשות האוכלוסין  
)הפניית אינטרנט( 13.0.1 וההגירה 

16.2 גומי - הסכם העבודה 

16.2.9 - צווי ההרחבה 

10.1.8.6 גוף ציבורי - בחירות ל- - חוק 

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ב-
ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים;

כן ראה בטיחות בעבודה

גיוס לשירות חובה למשטרה 
10.10 מזכה בפיצויי פיטורים   

10.12 גיוס לשירות קבע מזכה בפיצויים 

גיל מינימלי לכניסה לעבודה ראה נוער עובד וחניכים

11א גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד חוק ותקנות  
ראה גם פרישה לפנסיה

גילום מס ראה מס

11.10.3 גימלאות - שירות המדינה - חוק 
ראה פנסיה, פרישה, הסתדרות, ביטוח לאומי; מבטחים; 

כן ראה שירות המדינה

11.01 אבדן זכות פנסיה פיצוי על    -
אבחנה בין פנסיה מצטברת, מקיפה או   -

11.01 יסוד, לבין פנסיה תקציבית   
11.01;12.1.8 איזכור של החוק    -

11.10;12.1.8 אימוץ הוראות החוק    -

ג

בב

http://www.glima.info/10-15.pdf
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http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/17-1-3.pdf
http://www.glima.info/17-1-2.pdf
http://www.glima.info/17-1-1.pdf
http://www.glima.info/17-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/10-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-7.pdf
http://www.glima.info/18-1-9.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/12-4-2.pdf
http://www.glima.info/12-41.pdf
http://www.glima.info/12-4-2.pdf
http://www.glima.info/12-4-3.pdf
http://www.glima.info/12-4-4.pdf
http://www.glima.info/12-4-4-9.pdf
http://www.glima.info/12-4-9.pdf
http://www.glima.info/12-4-3-1.pdf
http://www.glima.info/12-4-01.pdf
http://www.glima.info/12-4-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/13-4.pdf
http://www.glima.info/90.pdf
http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-0-1date2-3-09.pdf
http://www.glima.info/16-2.pdf
http://www.glima.info/16-2-9.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-6.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-12.pdf
http://www.glima.info/11a.pdf
http://www.glima.info/11a.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/12-1-8.pdf
http://www.glima.info/11-10.pdf
http://www.glima.info/12-1-8.pdf
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מפתח אלפאביתי  
גימלאות שירות המדינה )המשך(

11.10.3 אשה הזכאית למזונות    -
11.10.3 בדיקה רפואית של נכים    -

בעיית שילובם של פיצויי   -
10.10 פיטורים עם הסדר פנסיה   

11.10.3 גמלה ופיצויי פרישה    -

11.01 גימלאות ופנסיה איסור לוותר על זכויות    -

11.01 איסור על זכויות מעל הקבוע בחוק   

11.10.3 גימלאות כפל - הגבלה וסייגים    -

11.01;11.10.3 גימלאות לעובדי תאגידים    -

גימלאים ראה גימלאים   -

11.10.3 גננות ומורים    -

11.10.3 הארכת שירות    -

11.10.3 הגבלה מחמת מצב בריאות    -

11.10.3 הגדלת הפנסיה של עובד    -

הגדלת תקופת השירות בתנאים   -
11.10.3 מסויימים   

11.10.3.9 הגשת תביעות, הצהרות והודעות    -

11.10.3 הודעה מוקדמת על יציאה לקצבה    -

הודעות בדבר הגשת תביעות,   -
11.10.3.9 הצהרות והודעות   

11.10.3.6 הודעות בדבר הכרה במוסדות    -

11.10.3.8 הוראות מעבר בקשר להיוון    -

 991.4.2 הוראת שעה, התשמ"ט-1989    -

11.10.3 החזרת הטבות פרישה    -

החזרת הטבות פרישה ע"י זכאי לגימלה     -
11.10.3 לפי החוק ולפי חוקי השיקום 

היוון קצבאות ותביעות   -
11.01;11.10.3.8 נגד צד שלישי   

11.10.3.8 הוראות מעבר להיוון    -

11.10.3.7 ביטול ההיוון לצמיתות חוק    -

"הידוע בציבור כבן זוגו"   -
11.01;11.10.3 לצורך החוק   

11.04 הכללת רכיבים נוספים בפנסיה    -

11.10.3.5 הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות    -

11.10.3 הכרת שירות בטחוני    -

הלנת תשלומי פנסיה וגימלאות     -

11.01;10.3 ופיצויי הלנה הצמדה וריבית 

11.10.3 המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65    -

המשך העסקה של בני משפחות     -
11.10.3 חיילים שנספו במערכה 

11.10.3;11.04 המשכורת הקובעת ורכיבי השכר    -

11.01 הסדרי פנסיה וגימלאות כללי    -

הסדרים לשמירת רציפות זכויות      -
11.01;11.11 פנסיה 

11.10.3 הסכם עם מעביד וזכויות עובד לפיו    -

11.10.3 הסתיגות מחמת גיל    -

11.10.3 העברה מסוג שירות למשנהו    -

השוואת זכויות הפנסיה, בפנסית יסוד   -
11.01 פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית   

 10.1.5 ויתור על זכויות על פי החוק    -

 10.1.5 ויתור, פשרה, השתק ומניעות    -

11.10.3.4 ועדה רפואית לעררים    -

11.10.3.4 מינוי ועדה רפואית לעררים    -

ותק - זכויות - עובדי ממשלת ירדן או   -
11.10.3.5 עירית ירושלים העתיקה לשעבר   

חוק הגימלאות -   -
11.01 - אי תחולתו   
11.10.3.8.1 - הוראות מעבר, התשל"א - 1971   
11.01 - מהותו ופרשנותו   
11.01 - מטרתו ועקרונותיו   
11.01 - עקרונותיו לענין היוון   

 11.01 - תחולתו על עובדי תאגידים   
11.10.3.8 - תיקון מס' 11 והוראות מעבר   

חוק שירות המדינה )גימלאות(    -
991.4.2 )הוראת שעה(, התשמ"ט - 1989   

חישוב גימלאות בעד תקופת שירות   -
11.10.3.2 שהחוק לא חל עליו   

"ידוע בציבור כבן זוגו" לצורך   -
11.10.3;11.01 החוק   

11.10.3 - כללי חישוב תקופת שירות שאינה רצופה 

- כללים בקשר ל"משכורת הקובעת"  
11.04 ורכיבי השכר 

)המשך בעמוד 13(

ג ג

http://www.glima.info/11-10-3.pdf
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http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-9.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-9.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-6.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-8.pdf
http://www.glima.info/991-4-2.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-8.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-8.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-7.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-04.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-5.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-04.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt_Mish-5.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-4.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-4.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-5.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-8-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-8.pdf
http://www.glima.info/991-4-2.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-2.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-04.pdf
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  מפתח אלפאביתי
גימלאות - שירות המדינה )המשך(

11.10.3;11.01 כפל גמלאות מאוצר המדינה    -

 11.01 מהות חוק הגימלאות ופרשנותו    -

11.10.3 מועד להגשת ערעור    -

מועד להעברת זכויות המתיחסות      -
11.10.3 לתקופת שירות קודם 

11.10.3 מורים וגננות    -

ממונה על הגימלאות - ערעור על     -
11.10.3;10.15.2 החלטותיו 

11.01 מס הכנסה על קיצבה    -

11.10.3 מקור בלעדי לזכות לגימלה    -

משמעת - הוצאה לגימלה   11.01;12.1.7;10.1.6.1   -

נציב שירות המדינה -     -
11.10.3 ערעור על החלטותיו 

10.15.2 סדרי דין בביה"ד בערעור    -

11.10.3;11.01 עובד - הגדרתו בחוק    -

11.01 עקרון השמירה על ערך פנסיה וגימלאות    -

11.04 עקרונות לחישוב הפנסיה    -

10.15.2;11.10.3 ערעורים - מועד וס"ד    -

11.10.3 ערר על הוצאה לקיצבה    -

11.10.3.4 ערר על החלטת ועדה רפואית    -

11.10.3.4 מינוי ועדה רפואית לעררים   

10.3 פיצוי הלנת קיצבה, הצמדה וריבית    -

11.10.3 פיצויים בעד שירות המדינה מעל 35 שנה    -

)סע' 14-15( 10.10 פנסיה, פיצויים ותגמולים     -

פנסיונרים ראה גימלאים   -

פסק דין הצהרתי ביחסים   -
11.01 בין בר-קצבה לבין החייב בתשלומה   

11.10.3 "פרידה של קבע"    -

10.20;11.01 פרשנות חוק הגימלאות    -

11.10.3 צירוף תקופות שירות    -

קופות גמל ראה פנסיה   -

קופות פנסיה ראה פנסיה   -

11.10.3.1 קופות ציבוריות    -

11.10.3 קיזוז - הגבלה על    -

11.10.3 קיצבה ומשכורת    -

קרנות פנסיה ראה פנסיה   -

11.10.3 רכישת זכות גימלה ע"י עובד מדינה    -

רפורמה בקרנות הפנסיה ובפנסיה תקציבית -   -
11.04 המשכורת הקובעת ורכיבי השכר   

11.01;11.11 רציפות זכויות פנסיה, או הקפאתן    -

11.10.3.1 רשימת הקופות הציבוריות    -

11.10.3.11 רשימת התוספות הקבועות    -

שאירים   -

 11.10.3 - המרת קיצבת שאירים בפיצויים   

11.10.3.3 - כללי המענק לשאירים   

11.10.3 שוטרים וסוהרים    -

11.01 שירות התעסוקה - גימלאות    -

11.10.3.2 שירות שהחוק לא חל עליו    -

11.10.3.9 תביעות הצהרות והודעות    -

11.10.3.7 תביעות נגד צד שלישי והיוון    -

11.10.3 תביעות, ערעורים ותשלומים    -

991.4.2 תוספת יוקר - השלמה ל- חוק הגימלאות    -

11.10.3.11 "תוספת קבועה" הכרה ב-    -

11.10.3 תחולת החוק על    -
11.10.3 - גננות   
11.10.3 - מורים   
11.10.3 - סוהרים ושוטרים   
11.10.3;12.1.8 - עובדי הרשויות המקומיות   
11.01;11.10.3 - עובדי תאגידים   
11.01;11.10.3 - "עובד מדינה"   
11.10.3 תנאים לצירוף תקופת שירות קודם    -

תנאי עבודה מיוחדים   -
11.10.3 הגדלת תקופת השירות   

תקופת שירות שאינה    -
11.10.3 רצופה - כללי חישובה -   

תקופת שירות שהחוק לא חל עליו -    -
11.10.3.2 חישוב גימלאות בעד -   
- תשלום גימלאות ופטור  
11.10.3;10.10 מתשלום פיצויים 

גג
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מפתח אלפאביתי  
11.01 גימלאים ראה גם פרישה לפנסיה; פנסיה 
12.1.8 גימלאי הרשויות המקומיות - העסקתם    -
22.1 גימלאים בענף בחקלאות    -
11.04;11.10.01;991.4.14 הבראה ונופש    -

גמול השתלמות ראה בהסכמים הקיבוציים   -
החלת קידום אוטומטי בדרגה   -

10.1.2 בהסכם קיבוצי   
11.01 הסכמי פנסיה - תחולתם על גימלאים    -
10.1.8.1 הסתדרות הגימלאים    -
10.1.6.1 העסקתם בשירות המדינה    -
10.1.2;11.01 ועד עובדים וייצוג פנסיונרים    -
11.01 ועד פנסיונרים וחברותם בארגון העובדים    -
11.01 יצוגם    -
12.1.8 סדרי העסקתם ברשויות המקומיות    -

שינוי שיטת הפנסיה ומעמד    -
11.01 הגימלאים   

שכר ותנאים סוציאליים לגימלאים   -
22.1 בענף החקלאות   

תחולת הוראות הסכם קיבוצי   -
10.1.2;11.01 עליהם   

תנאי עבודה ב-    -
22 - חקלאות   
12.1.8 - רשויות מקומיות   
13 - שירות המדינה   

גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל, פירוק 
10.10.5 תאגיד ועמותה לפי חוק הביטוח הלאומי 

גימלת ביטוח לאומי ראה ביטוח לאומי
13.0.1 גמול שיפוטי לעובדי מיסים 

גמול השתלמות -
ראה בהסכמים הקיבוציים

12.42 גני אירועים 
 1.2 גנטי-מידע - איסור לדרוש מעובד 

גננות ומורים ראה חינוך והוראה 
22.1 גנני נוי - ענף חקלאות 
22.9.3 צו הרחבה    -
13.0.1 גננים בבתי חולים ממשלתיים 

10.5 דואר - מנוחה שבועית לעובדים במשמרות 

1.2;991.1.5 דואר אלקטרוני ופרטיות עובדים 

10.1.6 דוורים - יחסי עבודה 

10.15.2 דחיית תובענה 

דיון ראה בית הדין לעבודה - דיון

10.8.7 דייגים - אמנת הגיל המינימלי 

10.1.5 דין זר - ברירת דין - הפניות 

 10.20 דין המדינה כמעביד ראה המדינה כמעביד 

דין קדימה לשכר בפירוק תאגיד,  
10.10.5 עמותה, ופשיטת רגל 

5.1 דיני המנהל הציבורי 

10.1.6.1 דיני עשיית עושר ולא במשפט 

10.15.2 דיפלומט - חסינות 

13;13.0.1;12.1.12 דירוג אחיד ראה שירות ציבורי 

22.1 דירוג חדשי מינהלי - חקלאות 

24.2 דירוג ידע - פרמצבטיקה 

13.1 - 9 דירוגי האקדמאים ראה אקדמאים 

13.0.1 דירוג מנהלי משירות המדינה 

10.15.01 דירת שירות - סמכות ביה"ד 

12.6 דלק - תחנות - ההסכם בענף 
12.6.9 - צו ההרחבה 

דמי הבראה ונופש והזכות לפידיונם )ודחיית
991.7 מועדים בשל מיתון 991.4.11;991.4.14(   

דמי הבראה ונופש   
11.04;11.10.01;991.4.14 לגימלאים 

10.10.4.1 ;10.10.4 דמי הודעה מוקדמת 

10.3;10.1.8 דמי ועד - ניכויים 

דמי חבר בארגון עובדים ודמי טיפול ארגוני-
10.3 מקצועי - ניכוים 

991ג דמי חגים 

דמי חופשה ראה חופשה

דמי טיפול ארגוני מקצועי 
991ד;992.2;)סעיף 25(10.3 - לארגון עובדים 

ראה ארגון עובדים וראה ההוראות בהסכמים הקיבוצים   

10.1.8.01;10.1 - לארגון מעבידים 

דמי מחלה ראה מחלה, דמי

10.11.14 ;10.3 דמי שכירות - ניכוי מהשכר בגינם 

10.15.2 דן יחיד - בקשה ל-  

17 דפוס כללי, כריכה, לוחות אופסט וציקוגרפיה 
17.6 ראה גם קרטונג' 

17.1.1 - הסכם בתעשיה 

ד

דג

http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/12-1-8.pdf
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http://www.glima.info/22-9-3.pdf
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http://www.glima.info/10-5.pdf
http://www.glima.info/1-2.pdf
http://www.glima.info/991-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-20.pdf
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http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
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http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-12.pdf
http://www.glima.info/22-1.pdf
http://www.glima.info/24-2.pdf
http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/12-6.pdf
http://www.glima.info/12-6-9.pdf
http://www.glima.info/991-7.pdf
http://www.glima.info/991-4-14.pdf
http://www.glima.info/991-4-11.pdf
http://www.glima.info/11-04.pdf
http://www.glima.info/11-10-01.pdf
http://www.glima.info/991-4-14.pdf
http://www.glima.info/10-10-4-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-4.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/991c.pdf
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  מפתח אלפאביתי
17.1.3;17.1.2;17.1 הסכמי תעשיה ומלאכה     -
17.5 חניכים בענפי הדפוס, הכריכה, ומוצרי נייר    -
17.5.9 - צו הרחבה   
17.4 עתונים יומיים-דפוס    -
17.4.9 - צו הרחבה   
17.4.2 פנסיה מקיפה בדפוס עיתונים יומיים    -

צווי הרחבה בענף - לגבי מפעלים-    -
17.1.9 - המעסיקים יותר מ-20 עובדים   
17.1.9.1 - המעסיקים עד 20 עובדים   
17.3 קרן ההשתלמות בענף    -
17.2 תקנון עבודת לילה    -

דרגה ושכר ראה גם שכר
13;12.1.12;13.0.1 דירוג אחיד    -
22.1 דירוג חדשי מינהלי - חקלאות    -
24.2 דירוג ידע - פרמצבטיקה    -
13.1-9 דירוגי האקדמאים ראה אקדמאים    -
991.4.13 דרגת פרישה ראה גם גימלאים   -
10.1.6.1 חוזה אישי - הפניה להסכם קיבוצי    -
10.1.6.1 קביעת דרגה בחוזה עבודה אישי    -

קביעת הזכות להם שייכת לחלק הנורמטיבי   -
10.1.2 של ההסכם הקיבוצי   

10.15.1;10.15.2 הארכת מועדים בביה"ד לעבודה 
5.1 הבטחה מנהלית 

הבטחת הכנסה - ביטוח לאומי - הושמט
הבטחת זכויות פנסיה - עובדים ארעיים   
11.11.2.1 בשירות המדינה 

991.7 הבראה ונופש 
11.04;11.10.01 לגימלאים    -
991.4.14 ;991.4.11 מגזר ציבורי - הפחתה - מיתון   -
10.15.2 הברחה והתחמקות - סה"ד 
12.1.6.2 הגבלות לאחר פרישה - חוק שירות הציבור 
993.7 הגבלת )מניעת( עישון במקומות ציבוריים 

הגירה - רשות האוכלוסין ומעברי 
)הפניית אינטרנט( 13.0.1 הגבול   
10.15.1;10.15.2 הגנה ראה כתב הגנה 
10.15.1;10.15.2 הגנה בתביעה נגזרת 

הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה   
 10.16 בטוהר המידות או במינהל התקין( - חוק 

הגנה על עובדים בשעת חירום
10.18.5; )הוראת שעה( 10.10.1.1 - חוק   
10.3 הגנת השכר ראה שכר 
10.15.1 "הדבר תלוי ועומד" 
10.15.1;10.15.2 הדיון ראה בית הדין לעבודה - דיון 

הדירוג האחיד ראה שירות הציבור
10.14.7 הדרכת עובדים ומסירת מידע - בטיחות 
11ב' הדרכת השתלמות - לקראת פרישה 

ההסתדרות הכללית ראה הסתדרות כללית
12.8 הובלה - תנאי העבודה לנהגים בענף 
12.8.1 - הסכם פנסיה וביטוח בענף   
12.8.9 - צו ההרחבה בענף   
10.1.6.1 הודעה לעובד על תנאי עבודה - חוק 

הודעה מוקדמת - על סיום יחסי עבודה
10.10.4.1;10.10.4;991ג - חוק   
10.10.1 ראה גם התפטרות ופיטורים 

הודעה מוקדמת על שביתה ראה שביתה והשבתה
10.14.2.2 הודעה על מקרים מסוכנים 
10.1.8.1 הוועד הפועל ראה הסתדרות 
10.8.4 הופעה ציבורית - נוער עובד 

)סע' 37( 10.10  הוצאה לפועל - סמכויות השופט  
הוצאה לפועל ותקנות בתי המשפט - תחולה 10.15.2

הוצאות - החזרן בשירות המדינה 
992.0 ובשירות הציבורי   
10.15.1 הוצאות המשפט - פסיקתן 
10.15.2 - אכיפת צו הוצאות 
10.15.1 - בהליך שעינינו בזיון בית המשפט 
10.15.1;10.15.5 - בסכסוך קיבוצי 
10.15.1 - בתביעה נגד הביטוח הלאומי 
10.15.1 - בתביעה נגד קופת גמל 
10.15.2 - הכלל בדבר הוצאות 
10.15.1 - התנהגות נאותה של עורך דין 
10.15.2 - סכום ההוצאות 
10.15.2 - עורך דין שהוא בעל דין 
10.15.1;10.15.2 - ערובה לכיסוי הוצאות 

 10.15.1 - ערעור על פסיקת הוצאות 
10.15 רשם - שומת הוצאות    -
11.01 תובענות לפנסיה    -
991.6 הוצאות נסיעה - השתתפות המעביד 

הוראה וחינוך ראה חינוך והוראה 

ה

דד
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מפתח אלפאביתי  
הוראות אישיות בהסכם קיבוצי ובצו 

10.1.5;10.1 הרחבה ראה הסכם קיבוצי; צו הרחבה 
10.22 הזדמנות שווה בעבודה - חוק 

הזמנת עדים ראה עדים
החזרה למשרה של עובד מושעה -   
12.1.7.3 סדרי דין בבקשות ל- 
10.12 החזרה לעבודה - חוק חיילים משוחררים 
10.15.01 החלטה מינהלית - פיקוח על 
10.23 הטרדה מינית - חוק למניעתה 
10.23.1 הטרדה מינית - תקנות - חובות המעביד 
11.10.3.7 היוון 
11.01 היוון - עקרונות חוק הגימלאות 
היועץ המשפטי לממשלה -  
)סע' 30( 10.15 התערבות בהליכים  
היטל השוואה - חוק יישום ההסכם בדבר  
10.11.19 רצועת עזה ואזור יריחו 
10.11.20 היטל על העסקת עובדים זרים - הושמט 
11ב' הכנה לקראת פרישה הדרכה והשתלמות 

 991.3 הכנסת מינימום - הסכמים ראה שכר עבודה 
הכשרה

993.4 השתלמות, קידום ותוספת ידע    -
28.8 חניכים ושוליות במפעלי כור    -
קרן הכשרה לעובדים בבניה     -
18.1 ועבודות ציבוריות 
91.2 קרן הכשרה והשתלמות מוסכים   -

קרנות השתלמות ראה קרנות השתלמות   -
53 הלבשה - מסחר 
53 הסכם העבודה    -
53.9 צו ההרחבה    -
15 הלבשה וטכסטיל 
15 הסכם העבודה    -
15.9 צו ההרחבה    -

הליך
10.15.2 ביטול הליך ובקשה    -
10.15.1 גמר הליך    -

- הליך בסכסוך קיבוצי ראה סכסוך קיבוצי
10.15.1 - עיכוב הליכים 
10.15.5 - פתיחת הליך קיבוצי 
10.15.01 הלכה פסוקה ראה פסק דין 

10.3.2 הלנת שכר ראה שכר מולן ופיצויי הלנה 
הלנת תשלומי פנסיה וגימלאות ראה פנסיה

המדינה כמעביד
ראה שירות ציבורי; שירות המדינה

בתחום החוזי הרגיל, מכוח חוק החוזים   -
10.20 )חלק כללי(, התשל"ג - 1973    
10.20 - דין המדינה כמעביד 
5.1 - דיני המנהל הציבורי 
5.1 - הבטחה מינהלית 

- זכויות וחובות מהותיים בחוקים
10.20 בתחום משפט העבודה המגן   
10.1 - חלות חוק ההסכמים הקיבוציים עליה 
10.8;10.9 - נוער 

- סמכות פרוצדורלית נגד 
)סע' 42( 10.15 המדינה    
10.15.1 - צו מניעה זמני נגדה - צו הצהרתי זמני 
10.1.7;10.1 - צווי הרחבה - תחולתם עליה 
10.20 - תחולת סעיף 42 לפקודת הפרשנות 

991ב  - המו"מ הקיבוצי 94-93 וועדת מעקב לישומו 
המצאות ראה אמצאות

)תום לב(10.1.6.1;)סע'8(10.10.4.1 המלצה - מכתב  
10.15.2 המצאת כתבי בי-דין  - פרק ל"ב 
10.15.1 המרצות והמרצות פתיחה 
14.2;14.1;14 הנדסאים, טכנאים ומקצ"ט 
10.15.1 הנחיות לשכת נשיא ביה"ד הארצי 

 992.2 הסדר יחסי עבודה בתעשיה 
991.4 הסדר כולל במגזר הציבורי 

10.1.3.1 הסדר קיבוצי 
10.1.3.1 - גמר תוקף וביטול 
- הודעה על הסדר בכתב שאינו  
10.2.3.1;10.1 מסמך בר רישום תקנות 
10.1.3.1 - היקף ההסדרים הקיבוציים 
10.1 - הסדר בכתב שאינו מסמך בר רישום - 
10.2.3 - "הסדר קיבוצי" בשרות הציבורי 

 10.1.3.1;10.1.4 - הסכם שלא הוגש לרישום  - הסדר 

הה
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  מפתח אלפאביתי
הסדר קיבוצי והמשפט החל )המשך( 

10.1.6.1 הענקה בו כתנאי מכללא וויתור של העובד 

10.1 חובת הודעה    -

10.1 פטור בצו מחובת הודעה      -

10.2.3;10.1.4 משמעותו - תנאי מכללא בחוזה    -

נפקותו של הסדר קיבוצי   -
10.1.3.1 ותקופת תוקפו   

10.1.3.1 סוגי הסדרים קיבוציים והיקפם    -

10.1.3.1 פגם בכשרות הצדדים - הסדר    -

10.1.3.1 צדדים להסדר קיבוצי    -

11.01 הסדרי פנסיה וגימלאות - כללי 
ראה פנסיה; פנסיה מקיפה; גימלאות שירות המדינה; פרישה   

לפנסיה; ורציפות זכויות פנסיה

 991 הסדרי שכר ותוספות כלליים ראה שכר עבודה 
הסוכנות היהודית והממשלה -

11.11.6 רציפות זכויות פנסיה   

991ד  הסכם המסגרת במגזר העסקי לשנים 97-95 

991.4 הסכמי מסגרת בשירות הציבור 
ראה שירות ציבורי

991 הסכמים - כלליים 
ראה שכר עבודה - הסדרי שכר ותוספות כלליים 

הסכמים הארכת תוקף

991.4 - ה"הסדר הכולל במגזר הציבורי" 

991.1 - ה"הסדר הכולל במשק" 

10.20 הסכמים - פרשנות ע"פ חוק הפרשנות 

10.1 הסכמים קיבוציים - חוק 
ראה צו הרחבה; חוקים ופקודות; סכסוכים קיבוציים; יחסי עובד   

ומעביד; הסדר קיבוצי

10.1.2 אי התערבות בתוכן הסכם קיבוצי    -

10.3.2 אימוצו - תוספת שכר מכוח האימוץ    -

10.1.2 אפליה פסולה מול עקרון השיוויון    -

אפליה של אשה בניגוד   -
10.22.6;10.22;10.1.2;11א לחוק   

10.1.2;10.1;10.1.8 ארגון היציג מטעם העובדים    -

10.1.3;10.1.5 בוררות סעיף בהסכם    -
10.1.3;10.2.2 פסק בוררים   

10.1.3;10.1.5 ביטול הוראות בהסכם מאוחר    -

10.1 ביטול הסכם לתקופה בלתי מסוימת    -

10.1.2 ברירת הוראות בהסכם קיבוצי    -
גימלאים ועובדים לשעבר תחולת הסכם עליהם     -
10.1.2 ראה גם גימלאים   

10.1.2;10.1 - הגדרתו, מהותו ותחומו 

10.1.6.1 - הוצאת עובדים מתחולתו 

- הוראה ענשית - מבחן הוודאות
10.1.2 ומבחן הסבירות   

10.1;10.1.5 - הוראות אישיות בו 

10.1 - אינן גורעות מזכויות בחוק   

10.1.2 - הפרדת הוראות פסולות   

10.1.7 - הרחבתן ראה צו הרחבה   

10.1 - השוואתן להוראות בחוזה העבודה   

- ויתור על הוראות אישיות לאחר  
10.1.2;10.1.5 פקיעת תוקפו    

10.1;10.1.5 - סוגי העובדים בתחולתן   

10.11.7;10.1 - שינוין או ביטולן   

10.1 - תקופת תקפן   

10.1.2 - החלוקה לחלק אובליגטורי ונורמטיבי 

10.1.2 - דרך קביעת מחיר הארוחה אובליגטורית   

- יישוב חילוקי דעות בין הצדדים-   
10.1.2 אובליגטורי    

10.1.2 - סדרי פיטורים גם מזה וגם מזה   

10.1.2 - קביעת זכות לדרגה ולשכר - נורמטיבית   

10.1.3 - תחולה דואלית - גם מזה וגם מזה   

10.1.3 - היקף תחולתו של הסכם קיבוצי 

10.1.1 - המו"מ הקיבוצי והזכות להתאגד 

- אמנות בינ"ל: - הפעלת עקרונות הזכות  
10.1.1.1 להתארגן ולמיקוח קולקטיבי    
10.1.1.2 - חופש התאגדות והזכות להתארגן   

- הגנה והקלות שיש לתת לנציגי   
10.1.1.3 עובדים במפעל    

- הנוסח המוסמך של הסכם קיבוצי,
10.1.2 במקום הגשת מוצג   
10.1 - הסכם לתקופה בלתי מסוימת - ביטולו 
10.1 - הסכם מאוחר - ביטול הוראות 
10.1.2 - "הסכם מסגרת" משמעותו 
10.1.2 - הסכם קיבוצי ופרשנותו 
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מפתח אלפאביתי  
הסכמים קיבוציים )המשך(

10.15 הסכם קיבוצי לא יפסקו תוך התעלמות ממנו   -

הסכם קיבוצי בדרך - הצטרפות להסכם     -
10.1 קיבוצי קיים   

10.1 הצטרפות ל"כללים מוסכמים"   -

הסכם קיבוצי בשירות ציבורי     -
10.2;10.2.3 הרחבת המונח   

הסכם קיבוצי וחוזה העבודה    -
10.1.6.1;10.1 האינדיבידואלי   

הסכם קיבוצי כללי או מיוחד -   -
10.15 הבחנה לענין סמכות בית הדין    

הסכם קיבוצי לאחר שביתה   -
10.2.5 או איום בשביתה    

10.1.2;10.1.4 הסכם שלא הוגש לרישום    -

10.1 הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי כללי    -

10.1;10.1.2 הענינים המותרים בו    -

10.20.1 "הפניה" להסכם או מסמך אחר פירושה    -

10.15.1 הפניה להסכם קיבוצי ביוזמת ביה"ד    -

10.1.2 פרדה בין הוראות תקפות לשאינן תקפות    -
הפרת חוזה עבודה ראה חוזה עבודה   -

10.1.7;10.1 הרחבת הסכם קיבוצי בצו    -
ראה צו הרחבה

השבתה ושביתה -   -
10.2.5 הגבלתם בהסכם קיבוצי   

השיטה בישראל לעניין היקף תחולתם -   -

"שיטת ההסכמים המפעליים"   -
10.1.2;10.1.8 או ה"ענפיים"   

השתתפות בשביתה אינה הפרת   -
10.1 חובה על פי הסכם קיבוצי   

991.6 השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה    -

10.1 התחייבויות בהסכם מימושן    -

התערבות ביה"ד בתוכנו של הסכם קיבוצי   -
"אפליה" "הסדר הציבורי",  

10.1.2 "טובת הכלל" או "תיקון העולם"   

ויתור על זכות המוקנית   -
10.1.2;10.1;10.1.5 בהסכם איסור   

ויתור על זכות המוקנית   -
10.1.7 בצו הרחבה איסור   

ועד עובדים   -

 10.1.2 זכויותיו על פי הסכם קיבוצי    -

10.1.8 צירופו למו"מ קיבוצי   -

10.1 זכויות המעביד   -

10.1.5 ועדות פריטטיות   -

10.1 זכויות וחובות על פיו "זכויות מוקנות"   -

10.1.8 זכויות וחובות של הצדדים   -

10.10.1;10.1.6.1 זכות העובד למקום עבודתו   -

10.1.1 זכות להתאגד ולמו"מ קיבוצי   -

10.1;10.1.4 -  חובת הכתב והרישום 

10.1;10.2 חובת תשלום פיצויים על הפרתו   -

חוזה עבודה אישי ראה חוזה עבודה אישי  -

חוק ראה חוק  -

10.1 חלותו על המדינה כמעביד   -
ראה המדינה כמעביד

10.1 נורמה על פיו עדיפה על הוראות הסכם קיבוצי   -

10.1.2 -  חוק החברות הממשלתיות והסכם 

חזקת ידיעה ידיעת הדיינים את תוכן ההסכם 10.15  -

10.1.3;10.1 חלותו על מעביד חדש   -

10.1.5 טענות ויתור, פשרה, השתק ומניעות   -

10.1 יציבותו ובעקבותם יחסי העבודה   -

10.1 -  יצירתו בחתימת הצדדים לו, 

10.1 -  בדרך הצטרפות לכללים מוסכמים 

10.1.3;10.2.2;10.1 ע"י פסק בוררים    -

כיבוד הכתוב הקפדת יתר, ומניעת   -
10.1.2 ראיות בעל פה, בניגוד לו   

10.1.2 כללי הפרשנות    -

10.1.2 פירוש היוצר אנומליה    -

 10.1.2 פירוש הסכם קיבוצי, כשלמות    -

פירוש ויישום של הסכם קיבוצי -    -

10.1.2 ה"הקשר התעשייתי"   

10.1.2 העקרים המנחים   

התייחסות למכתב קודם, בעת פירוש  
10.1.2 חלק אובליגטורי    

10.1.2 כללים לפירוש החלק הנורמטיבי    -

10.1.3.1 כשרות הצדדים פגם הופכו להסדר    -
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  מפתח אלפאביתי
הסכמים קיבוציים )המשך(

כתב הצטרפות להסכם קיבוצי מיוחד   -
10.1;10.1.2 קיים   

"כתבים חיצוניים" בפירוש החלק   -
10.1.2 הנורמטיבי   

10.1.2 מבחנים להסכם קיבוצי    -

10.1.2 -  כשרות הצדדים   

10.1 -  מוסיף על זכויות הקבועות בחוק   

10.1.2 -  ענייני, היינו סייג לנתון ולמותר   

10.1;10.1.2 מהותו ותחומו    -

10.1.2 מטרת ההסכם הקיבוצי    -

10.1 מימוש התחייבות בהסכם קיבוצי    -

10.1.6.1 מנהג ונוהג מעמדם בהתקשרות חוזית    -

10.1 מס בולים - פטור    -

10.1.2 מסמכים משלימים שינויים והשלמות בו    -

10.1.5 מעביד ועובד מעמדם על פיו    -

מעמד ההסכם הקיבוצי וסיווגו   -
10.1.2 במעלות החקיקה   

10.1.5 מעמדם של העובד והמעביד על פיו    -

משמעת, מבחני ודאות וסבירות    -
10.1.2 פירוש סעיפי משמעת   

10.1.2 נורמה מחייבת בחוקים אחרים    -

10.1 נושאים להסכם קיבוצי    -

10.1.3 סוגי הסכמים קיבוציים והיקפם    -

10.2.2 -  בסכסוך כלכלי   

-  בסכסוך עבודה כמשמעותו בחוק  
10.2.2 יישוב סכסוכי עבודה    

-  בשירות ציבורי - הרחבת   
10.2 המונח    

10.1.3;10.1 סוגיו - כללי, מיוחד, ו"פלורלי"    -

10.1 סתימת טענות כשרות ארגון עובדים יציג    -

סתירה בין הסכמים - העדפת הוראות   -
10.1;10.1.2 לטובת העובד   

10.1.6 -  עובד ומעביד - יחסיהם 

10.1.5 -  עובד ומעביד - מעמדם על פיו 

10.1 -  עיון בו 

10.1;10.1.2 ענינים המסודרים בו    -

ענין ציבורי בשמירה מדוקדקת על    -
10.1;10.1.2 ענינים מוסדרים בו   

10.10 -  פיטורים ללא פיצויים - מכוחו 

10.10 -  פיצויי פיטורים - צבירתם 

-  פירוש הסכם קיבוצי -

10.1.2 העיקרים המנחים ראה גם פרשנות   

10.1.2 -  פירוש מונח בהסכם קיבוצי מיוחד 

10.1.2 -  פירוש תוך זיקה לחוקים החלים 

10.1.2 -  פירוש תוך זיקה למסגרת יחסי העבודה 

10.1.2 ההקשר התעשייתי כלי עזר לפירוש    -

פנסיה תקציבית - אימוץ   -
11.01 חוק בהסכם קיבוצי   

11.01 פנסיונרים ראה גימלאים    -

10.1.2 פסילת הוראה בהסכם קיבוצי    -

 10.1.2 -  אפליה הנוגדת את "תקנת הציבור"   

-  אפליה של אשה,  
11א;10.22;10.22.6;10.1.2  בניגוד לחוק     

10.1.2 פסילת סעיפים בו    -

10.1.2 פסק דין המפרש הסכם קיבוצי     -

פררוגטיבה לנהל - הגבלתה בהסכם    -
10.1.2 קיבוצי    

צדדים להסכם קיבוצי   -

 10.1.2 -  הזכויות והחובות של הצדדים   

 10.1.8 -  הכשירים להיות צד להסכם קיבוצי   

10.1.8 -  סמכויות ארגון שהוא צד להסכם   

10.1.2 -  פירוש תיאור הצדדים, הקשר תעשייתי   
10.1.7 צו הרחבה ופעלו ראה צו הרחבה    -
10.1.5 קביעת זכויות הפרט עקרון הודאות    -
10.1.6;10.10.1 קבלת אדם לעבודה וסיום עבודה    -
10.1.4;10.1 רישומו - שנוי בו והארכתו    -
10.1.4;10.1.3.1 אי רישום - הסדר קיבוצי   

10.1.4;10.1 המועד לרישום   

חובת הרישום -  

10.1.4 תנאי קונסטיטוטיבי    

10.1.4.1 תקנות בדבר הרישום    

10.2.5 שביתה והשבתה - הגבלתם בהסכם    -
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מפתח אלפאביתי  
הסכמים קיבוציים )המשך(

10.1 שינוי הוראות אישיות בו    -

10.1 שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי    -

10.1.4 שינויים והשלמות - מסמכים משלימים    -

10.2.5 "שקט תעשייתי" בהסכם קיבוצי    -

10.1;10.1.2 תוכנו, מהותו תחומו וסייגים    -

10.1.2 תום לב ביישומו    -

10.1 תחולה של יותר מהסכם אחד    -

10.1.3 תחולתו - היקף    -

תחולתו על "סוגי עובדים" -    -
10.1.3;10.1 אינטרס של העובדים   

10.1.2 תחולתו על פנסיונרים    -

10.1.2 תחילתו של הסכם קיבוצי    -

10.1.2 תנאי מתלה בהסכם קיבוצי    -

10.1.2 תנאים לקיומו של הסכם קיבוצי    -

10.1.2 "תנאי עבודה" תנאים בהווה ובעתיד    -

10.1.2 "תנאי עבודה" תנאים מהותיים    -

10.1.2 תקופת תקפו    -

10.1.2;991 הסכמי המסגרת - משמעותם 

11.11 הסכמי רציפות זכויות - פנסיה 

הסעים פרטיים )נהגי אוטובוסים וכד'(  
12.9 )הסכם(; 12.9.9 )צו(   

10.5 הספקת מים - שעות נוספות ומנוחה שבועית 

10.1.8.1 ההסתדרות הכללית - חוקת ה- 
ראה גם רשות השיפוט בהסתדרות  

10.1.8.1 אגודה מקצועית    -

10.1.8.3 בחירות יחסיות למועצות האגודות   

10.1.8.1 איגוד מקצועי: פרק ד' לחוקה    -

10.1.8.1 שיטות לארגון איגוד מקצועי   

10.1.8.1 תרשים מבנה האיגוד המקצועי   

ארגון וולונטרי, מעמדה הוענק לה בחוקי   -

10.1.8.3 העבודה   

10.1.8.1 אשיות ההסתדרות: פרק א' לחוקה    -

10.1.8.1 בוררות סעיפים בחוקה ראה בוררות    -

10.1.8.1 בחירות יחסיות: פרק י"א    -

10.1.8.1 ביקורת שיפוטית על פעולתה    -

10.1.8.1 בירורים חברתיים בהסתדרות    -

10.1.8.6 גופים ציבוריים - חוק הבחירות ל-    -

10.1.8.1 הוועידה הכללית: פרק ו'    -

10.1.8.2 הבחירות היחסיות לועידות חוקת    -
10.1.8.1 - הועד הפועל: פרק ח'   
10.1.8.1 - הסתדרות הנוער העובד והלומד: פרק י'   

10.1.1 -  הזכות להתאגד והמו"מ הקיבוצי 

10.1.8.1 -  "הפועל" התאגדות לתרבות גופנית 

-  הסדרים לשעת חירום - סיכום בין שר
991 - 90 האוצר לבין ההסתדרות   

ראה שעת חירום

10.1.8.1 הסתדרות הגימלאים   -

10.1.8.1 הסתדרות מקצועית ארצית    -
10.1.8.3 -  הבחירות להסתדרויות המקצועית   

10.1.8.1 הרשויות המוסמכות מכוחה    -

10.1.8.1 ועד העובדים: חלק א' בפרק ד'    -
10.1.8.4 -  תקנון ועדי עובדים   

10.1.8.1 חברות בהסתדרות: פרק ג'    -

10.1.8.1 חברת העובדים: פרק ב' בחוקה    -

12 חוקת העבודה במוסדות ההסתדרות    -

10.1.8.1 מוסדות הביקורת: פרק י"ג    -

10.1.8 מידת הפיקוח של הרשות השיפוטית על    -

מידת התערבות בית-הדין ביחסים בין   -
10.15;10.1.8 העובד וארגונו   
10.15 -  תובענות "הקשורות" בחברות ב-   

מעמדה במשפט העבודה   -
10.1.8.1;10.1.8 האוטונומי    

- מעמדה של ההסתדרות, חוקתה ומוסדותיה
מועצת ההסתדרות:   -  

)המשך בעמוד 21(
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  מפתח אלפאביתי
ההסתדרות הכללית )המשך(

10.1.8.1 פרק ז' בחוקה   
10.1.8.1 נציב תלונות הציבור בהסתדרות    -
10.1.8.7 סדר דין - רשות השיפוט בהסתדרות    -
סדר הערעורים של הפרט בענינים     -
10.1.8.1 מקצועיים 
10.1.8 סמכות חקיקה, שינויים בחוקה: פרק י"ד    -
עונשים משמעתיים רשות השיפוט     -
10.1.8.1 בהסתדרות 
ערעורים בעניני בחירות על פי תקנוני     -
10.1.8.7 הבחירות לועדי עובדים סדר דין 
ערעורים בעניני פיטורים מחמת צימצום     -
10.1.8.7 בעבודה - סדרי דין רשות השיפוט 
10.1.8.7 רשות השיפוט בהסתדרות    -

ראה רשות השיפוט בהסתדרות

10.1.8.1 שביתה - נוהל ההכרזה    -
שביתה והשבתה - מעמד ההסתדרות   -

10.2.5 וחוקתה   
10.1.8.8 תקנון המוסד לבירורים חברתיים    -

ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות
11.11.6 היהודית וקרן היסוד-הסכם רציפות זכויות 
10.3 העברה, עיקול ושעבוד הגנת השכר 
11.02 העברת כספים בין קופות גמל 
10.17 העדרות מהעבודה בשל מחלת ילד 
10.17 העדרות מהעבודה בשל מחלת הורה 
10.10.1 העדרות ממושכת מהעבודה - "זניחת העבודה" 
10.11 העסקה שלא כדין )עובדים זרים( - חוק 
5.1 העסקת עובדים בעלי עבר פלילי בשירות המדינה  
12.1.7.01 הפגנה - חופש ה- - משמעת עובדי ציבור 
10.1.8.1 "הפועל" - התאגדות לתרבות גופנית 

הפליה ראה אפליה
5.1 הפרטה 
11.01 הפרשות וניכויים לפנסיה - 

ראה - הסדרי פנסיה והסעיפים בהסכמים 

11.10.01;11.01 הקיבוציים ובתקנות הפנסיה 

הצהרה ראה ראיות
)החוק( 1.4;10.15.1;10.15 הצמדה וריבית 
10.15.2;1.4 -  פסיקת הפרשי הצמדה 

-  הצמדת זכויות
10.1.6.1 - הצמדה מחוזה אישי להסכם קיבוצי   
10.1.2 - הצמדה מכוח הסכם קיבוצי   
5.1 - הצמדה מכוח חוק   
993.1 הצעות ייעול - תקנון לעידודן 

הקלטה
10.23 - הטרדה מינית - פרסום הקלטה   
10.16 - חשיפת שחיתות - הקלטה   
)עמ' 50( 5.1 - מכרז - הקלטתו על ידי מועמד   
1.2 - מצלמה נסתרת במקום העבודה   
10.15.8 - עיון בתיק ביה"ד - הקלטה   
10.15 - פרוטוקול מוקלט של הדיון   
10.15.1 - ראיה - הגשת תמליל הקלטה   

991.4.16 הקפאת שכר ציבורי - חוק והסכם קיבוצי 
הריון ראה נשים - חוק עבודת

10.1.6 הרמת מסך בחברה וזהות המעביד 
)העלאת שכר( 10.1.6.1 השבת שכר 
5.1;10.1.5;)סע' גדרון( 10.1.6    
10.2.5 השבתה ראה שביתה והשבתה 
12.1-2 השירות הציבורי ראה שירות ציבורי 
10.3.01 ;991.3 השלמת הכנסה ושכר מינימום 

ראה שכר

השעית חוזה העבודה האינדיבידואלי - סמכות  
ההשעיה, מהותה, הפעלתה ותשלום משכורת  
12.1.7.4;10.3.1;10.1.6.1 בתקופתה - 

וראה הסדרי ההשעיה, בהסכמים הקיבוציים

10.1.6.1;12.1.7.01 -  השעיה משמעתית 
10.1.6.1 -  השעיה ענשית 

השתלמות ראה קרנות השתלמות; וראה הכשרה. 
השתלמות בתחום יחסי עבודה -   

 993.4 לועדי עובדים ראה הכשרה 
השתק ראה טענות

התאחדות התעשיינים ראה ארגון מעבידים 

התיישנות
10.3.2;10.15.1 בהלנת שכר    -
10.15.1;11.01 ביטוח בקרן פנסיה     -
10.3.2 ויתור על טענת התיישנות    -
10.6 חופשה שנתית - הזכות ל-    -

ימאים התיישנות בהלנת שכרם לפי סעיף   -
10.3.2 75 לחוק הספנות )ימאים(   
10.15.1 כתב תביעה - מחיקה על הסף    -
10.3.2 מועד ההתיישנות - תחילת ההלנה    -
10.15.1;10.15.2 מועד העלאת הטענה    -
)סע' 64( 12.1.7.1;10.15.1 משמעת והתיישנות   -
11.04;11.01 ניכויים והפרשות לפנסיה - תביעה    -
10.15.1;10.15.2 סדר הדין    -
10.3.2 פיצויי הלנה - הזכות ל-    -

הה

http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-8.pdf
http://www.glima.info/11-11-6.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/11-02.pdf
http://www.glima.info/10-17.pdf
http://www.glima.info/10-17.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-11.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/1-4.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/1-4.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-2.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/993-1.pdf
http://www.glima.info/10-23.pdf
http://www.glima.info/10-16.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/1-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-8.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/991-4-16.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt_Hes-1.pdf
http://www.glima.info/10-3-01.pdf
http://www.glima.info/991-3.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-4.pdf
http://www.glima.info/10-3-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/993-4.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-6.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-1.pdf
http://www.glima.info/11-04.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
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מפתח אלפאביתי  
התיישנות )המשך(

10.15.1;10.15.2 הארכת מועדים    -
11.01 פנסיה חדשית - התיישנות תשלומה    -
10.15.2 שיקולי הארכה    -
ס"ח 1982 התנתקות - חוק 
10.1.6.1 התעמרות - איסור 

התפטרות ופיטורים - סיום חד צדדי של יחסי 
10.10.1 עובד מעביד ראה גם פיצויי פיטורים 
הודעה מוקדמת בפרישה    -
10.10.4.1;10.10.4;991ג ובפיטורים 
10.10.1 הודעה על הכוונה לפטר   -
10.10.1 הרחבת המושג   -
10.10.1 התפטרות ופיטורים - סיים חוזה עבודה   -
התפטרות שרואים אותה    -
10.10.01;10.10 כפיטורים 
הרעה מוחשית בתנאי העבודה והנסיבות    -
10.10.2 הנזכרות בסיפא לסעיף11)א( לחוק 
10.10 התפטרות אם/הורה   -
10.10 התפטרות לרגל העתקת מגורים   -
10.10 התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי   -
10.10.4 חזרה מהתפטרות   -
10.10.1 יחסי עובד ומעביד - סיומם   -

ראה יחסי עובד ומעביד

סדרי הוצאה לפנסיה ביטוי ל"פיטורים"     -
11.01;10.10.1 או "התפטרות" 
סדרי פיטורים בהסכם קיבוצי - תחולה     -
10.1.2 נורמטיבית ואובליגטורית 
10.10.1 סיים יחסי עובד ומעביד    -
עיכוב ביצוע פיטורים או החזרה     -
12.1.7.3 למשרה ברשויות המקומיות 
10.1.6.1;10.10.1 פיטורי צמצום    -
10.1.8.7 פיטורי צימצום ערעור על - הסתדרות    -
11.01 "פיטורים" לענין הזכאות לגימלאות    -
10.1.6.1;12.1.7 פיטורים כצעד משמעתי    -
10.20.1 "פיטורים קונסטרוקטיביים" - פירוש    -
10.10.1 פיטורים תוך תקופת ניסיון    -
10.1.6.1 פסק דין הצהרתי בענין פיטורים    -

 10.1.6.1 התקשרות - חופש ה- ראה חוזה עבודה אישי 

)מדינה( 13.4.5;)רשויות(13.4.6 וטרינרים - דירוג 

ויתור על זכויות מכוח חוק או הסכם קיבוצי  
10.1.5 ראה טענות 

11.01 ועד גימלאים ראה גימלאים 

ועד עובדים

באמצעותו מוגש צו לשירות   -
10.18 עבודה בשעת חירום   

10.1.8.4 בחירות לועדי העובדים תקנון    -
10.1.8 - על החובה לקיים בחירות ל-   

10.3 הזדקקות לועד העובדים בחוק    -

10.15.01 הליך קיבוצי צד ל-    -

הסכם קיבוצי - חתימה עליו ע"י ועד עובדים    -
10.1.8 וצירופו למשא ומתן 

993.4 השתלמות בתחום יחסי עבודה ל-    -

10.1.8.1 ועד עובדים ארצי    -

10.15.01 כצד להליך    -

ועד עובדים מעמדו על פי   -
10.1.8.1 חוקת ההסתדרות   

10.1.2 זכויות ועד העובדים על פי הסכם קיבוצי    -

12.1.7.01 חובות יו"ר ועד העובדים    -

10.1.8 חיוב וזיכוי הפרט    -

10.1.8 יצוג כלל העובדים    -

10.6 מאשר פיצול חופשה    -

מבקש הכרעת ביה"ד בענין   -
10.22.6 שכר שווה לעובדת   

מגיש בקשה לסיוע לפי חוק רכישת מפעלים   -
10.21 בידי עובדיהם   
10.3 מנכים דמי חבר משכר העובד    -
80-13.1 מס ועד - עובדי החינוך    -

מסגרת משותפת לכל העובדים    -
10.1.8 במקום עבודה    

מסכים לקביעת המחיר בו יסופקו   -
10.3 מוצרים ושירותים במפעל   

10.1.8 מעמדו של ועד העובדים    -

מתייצב ברשות בפני ביה"ד   -
10.15.01;10.15.5 בסכסוך קיבוצי   

10.1.8 - נציגות של עובדים מכוח עבודתם 

10.1.8 - סמכויות ועד העובדים 

ו

ו ה

http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/law_book/1982.pdf
http://www.glima.info/law_book/1982.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/991c.pdf
http://www.glima.info/991c.pdf
http://www.glima.info/10-10-4.pdf
http://www.glima.info/10-10-4-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-01.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-10-2.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-10-4.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-2.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7.pdf
http://www.glima.info/10-20-1.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/13-4-6.pdf
http://www.glima.info/13-4-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-18.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-4.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/993-4.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-2.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-6.pdf
http://www.glima.info/10-22-6.pdf
http://www.glima.info/10-21.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/80-13-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
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  מפתח אלפאביתי
ועד עובדים )המשך(

ערעורים בענייני בחירות על פי      -
10.1.8.7 תקנוני הבחירות לוועדי עובדים 
פיזור ועדי עובדים      -
10.1.8.7 רשות השיפוט בהסתדרות 
10.15.1 פסק דין הצהרתי    -
10.2.5 שביתה - אינו רשאי להודיע עליה   -
10.1.8 תא ראשון במערכת האיגוד המקצועי    -
10.1.8.4 תקנון הבחירות לועדי עובדים    -
10.1.8.4 תקנון ועדי העובדים    -

ועד פנסיונרים וחברותם  
11.01 בארגון העובדים ראה גימלאים 

10.1.5;10.2 ועדה פריטטית 

ועדה רפואית ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים

10.14.5 ועדות בטיחות ונאמני בטיחות 

11.10.3 ועדות חקירה חוק 

10.18.1 ועדות שירות עבודה סדרי הדין ב- 

10.9 ועדת חניכות מקצועית 

ועדת מכרזים ראה שירות המדינה

10.1.5;991ב ועדת מעקב )ועדה פריטטית( 

11.10.01 ועדת ערעורים רפואית עליונה, ליד "בלינסון" 

10.1.7.1 ועדת פיקוח לביצוע צווי הרחבה 

ותק ראה תוספות ותק וגרירתו בהסכמים הקיבוציים
10.1.6.1 - ותק ורציפות זכויות - הפסקות בעבודה 
- זכויות ותק לעובדי ממשלת ירדן לפני  
11.10.3.5 1967 שעברו לשירות המדינה 
10.12 - זכויות ותק של חייל משוחרר 
10.10.01 - רכיב בחישוב פיצויי פיטורים 

10.1.6 זהות המעביד 

זכות יוצרים - ראה החוק )לא שולב בקובץ(

זכויות לפי חוק ראה חוק

זכויות פנסיה ראה פנסיה

10.1.5 "זכויות מוקנות" ע"פ הסכם קיבוצי 
ראה הסכם קיבוצי  

20.1 זכוכית, קרמיקה ומוצריהם 
20.9 - צו הרחבה 

זכות יוצרים של עובד - ראה החוק )לא שולב בקובץ(

10.1.1 זכות להתאגד ולמשא ומתן קיבוצי 

- אמנות בינ"ל בנושא זכות ההתאגדות 
 10.1.1.2 - חופש ההתאחדות והזכות להתארגן   
- ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם    
22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי   
- הגנה והקלות שיש לתיתן לנציגי    
10.1.1.3 עובדים במפעל   
- הפעלת עקרונות הזכות    
10.1.1.1 להתארגן ולמיקוח קולקטיבי   
  fringe benefit - זכות נילוות

 991.6;991.7;992.0;10.1.6.1 )פדיונה( 
10.20 זמן לביצוע הוראות - חוק הפרשנות 
"זניחת העבודה" - העדרות  
10.10.1 ממושכת מהעבודה 
חלק 10.11.10 זרים - עובדים 

עובדי שטחים ראה שטחים  -

חבורת עובדים
10.6 לענין חופשה שנתית    -
10.1.6 לענין יחסי עובד-מעביד    -
10.5 לענין שעות עבודה ומנוחה    -

חברות בארגון ראה ארגון
)הסכם קיבוצי( 29; )צו הרחבה( 29.9  חברות כוח אדם  
)זהות המעביד( 10.1.6; )חוק( 10.4.5     
10.1.6 חברה - הרמת מסך וזהות המעביד 
10.5 חג ושבתון - הוראות חקיקה שונות 
991ג חגים - דמי חגים 

10.1.6.1 חוזה עבודה אישי 
ראה יחסי עובד ומעביד; התפטרות ופיטורים.

ראה שירות המדינה; שירות הציבור.

10.1.6.1 אחיד    -

אי חוקיות - נסתר ולמראית עין-      -
10.3.1;10.3.2;10.1.6.1 שכר ראוי שהוכח 

10.15;10.15.1 עדות בעל פה כנגד מסמך בכתב    -

10.10 אי חידושו מזכה בפיצויי פיטורים    -

 10.1.6.1 אימוץ הסכם קיבוצי בו    -

10.1.6.1 אכיפתו, הפרתו או השעייתו    -

"גרם הפרת חוזה" עילת נזיקין     -
10.15.01;10.1.6.1   

11.01 -  הפרתו - אי תשלום לקופת גמל   

10.1.6.1 - פיצוי בגין הפרתו   

1.3 אמצאות בשירות- פרק ח' לחוק הפטנטים    -

ז

ח

זו

http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-4.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-4.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-2.pdf
http://www.glima.info/10-14-5.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/10-18-1.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
http://www.glima.info/991b.pdf
http://www.glima.info/991b.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/11-10-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-7-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-5.pdf
http://www.glima.info/10-12.pdf
http://www.glima.info/10-10-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/20-1.pdf
http://www.glima.info/20-9.pdf
http://www.glima.info/10-1-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-1-2.pdf
http://www.glima.info/22-10.pdf
http://www.glima.info/10-1-1-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-1-1.pdf
http://www.glima.info/991-6.pdf
http://www.glima.info/991-7.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-20.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/10-11-10.pdf
http://www.glima.info/10-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-5.pdf
http://www.glima.info/29-9.pdf
http://www.glima.info/29.pdf
http://www.glima.info/29.pdf
http://www.glima.info/10-4-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-5.pdf
http://www.glima.info/991c.pdf
http://www.glima.info/991c.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-3-1.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-10.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/1-3.pdf
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מפתח אלפאביתי  
חוזה עבודה אישי )המשך(

ברירת הדין - ותחולה טריטוריאלית     -
10.1.5 ופרסונלית של חוקי המגן 
11.01 דמי גמולים - אי תשלומם - הפרת חוזה   -
הוראה חוזית בדבר     -
10.15.01 בית המשפט המוסמך 
10.1.6.1 הוראה עונשית - ודאות וסבירות   -
10.1.6.1 היעדרות מהעבודה - הפרת משמעת   -
הסדר קיבוצי- תנאי     -
10.1.6.1;10.2.3;10.1.4 מכללא בחוזה 
הסכם קיבוצי - הוראות אישיות    -
10.1.2;10.1 והוראות נורמטיביות 

ראה גם הסכם קיבוצי  
מפעל כנושא זכויות וחילופי     -
10.1.6.1;10.1.5 מעבידים 
10.1.6.1 הצעה לחוק חוזה עבודה    -

השעיתו סמכות ההשעיה, מהותה, הפעלתה,     -
ותשלום משכורת בתקופתה 10.1.6.1;12.1.7.4;10.3.1

התיישנות זכות התביעה על פיו ראה התיישנות   -
10.1.6.1 התקשרות בעלת נפקות משפטית    -
10.1.6.1 זכאות לשכר עבודה    -
5.1 כריתת חוזה עבודה בשירות המדינה   -
כתב - חובה לכרות חוזה בכתב      -
)סע' 11( 10.4.5 בחברת כוח אדם  
10.1.6.1 כתב - וימאים   
10.1.6.1 כתב - וחוק הודעה לעובד ולמועמד   
10.1.6.1 חוזה אחיד    -
חוזה לתקופה קצובה או בלתי קצובה -     -
10.10.1 לענין פיטורים והתפטרות 
חוזה נסתר וחוזה למראית עין -      -
10.1.6.1;10.1.6 יחסי עובד ומעביד 
10.1.6.1;10.1.6 חופש החוזה - הגבלתו    -
10.1.6.1 -  חוזה אסור   
1.1;1.1.1 חופש העיסוק    -
חוק מגן - הגבלת חוזה על פיו     -
10.1.5 וטענת ויתור 
10.1.6.1;10.1.6 יחסי עובד ומעביד    -
10.1.6.1 כריתתו - הצעה וקיבול    -
10.1.6.1 כריתתו למרות הסכם קיבוצי    -

מבחנים ובחינות בקבלה לעבודה     -
1.2 מבחני התאמה ופרטיות 

מינויים בשירות המדינה ראה שירות המדינה   -

10.1.6.1 מנהג ונוהג בו    -

10.1.6.1 נשוא ההתקשרות חוזה לביצוע עבודה    -

10.10.1 סיכולו, זניחתו או סיומו    -

10.15.01 סמכות ביה"ד ביחס לחוזה עבודה    -

סמכות ביה"ד בתובענה שעילתה בהוראות     -
10.15 חוזה שתוקפן לאחר סיומו 

10.15.01;10.15 סמכות ביה"ד לקראת כריתתו    -

10.1.6.1 פירוש חוזה העבודה    -

10.1.6.1;5.1 קבלה לעבודה בשירות המדינה    -

שביתה וחוזה העבודה   )סע' 19( 10.1   -

10.10.1 רשיון לעיסוק במקצוע וסיכול החוזה    -

10.10.1 ביטול החוזה     -

10.2.5;10.2 שביתה בלתי מוגנת - הפרת החוזה    -

10.1.6.1 שינויים והשלמות בו    -

10.1.6.1 "תום לב", "נאמנות" ו"הגינות"    -

10.1.6.1 תחילתו    -

10.1.6.1 תנאי החוזה    -

10.1.4;10.1.6.1 תנאי מכללא בחוזה העבודה    -

10.10.1 תקופת נסיון וקביעות ראה בהסכמים    -

10.1.6.1 תרופות בשל הפרתו    -

חוזים ציבוריים -
אמנה בינ"ל - סעיפי עבודה      -
10.3.4 בחוזים ציבוריים 
18.1 הסכם לניכוי במקור    -
5.1 שירות ציבורי - חוזה עבודה בו   -

חוף עזה - עובדים - קליטה מחדש  
12.1.8.2 בשלטון המקומי ובמועצות הדתיות 

10.1.1 חופש האיגוד המקצועי 

12.1.7.01 חופש הביטוי - עובדי ציבור - משמעת 

10.1.6.1 חופש ההתקשרות ראה חוזה  עבודה אישי 

חופש העיסוק
1.1.1  )Restraint of Trade( הגבלתו בחוזה עבודה   -
1.1 חוק יסוד: חופש העיסוק    -
10.2.5 לעומת חירות השביתה    -
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  מפתח אלפאביתי
מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות     -

 1.1.2 מסוימים 
שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( -      -
12.1.6.2 חוק 

חופשה ראה גם שבתון
991ג דמי חגים    -
991.8 הכללת תשלומים בדמי חופשה    -
)סע' 7)ג((10.7;10.6;10.1.6.1 חופשה ללא תשלום 
10.6 חופשה שנתית - החוק והתקנות 
10.6.2 אמנה בדבר חופשה שנתית )מתוקנת(, 1970    -
10.6 דמי חופשה שנתית    -

הגדלת מכסות חופשה - הסכם מסגרת מיום   -
991.1.6  29.10.2015
991.8 הכללת הפרמיות בדמי חופשה    -
10.6;10.15.1 התיישנות הזכות לחופשה שנתית    -
10.6.1 מוארכת ואיסור צבירה    -
10.6 חוק    -
10.8 לנוער    -
10.6 ;10.1.6.1 ;10.3.1;10.3.2 פדיונה    -
10.6 פנקס חופשה    -
10.6 צבירת ותק לחופשה בזמן מחלה   -
10.6;10.6.3 קרנות חופשה    -

שבוע עבודה מקוצר - שינוי מכסות חופשה   -
992.7;992.5 במעבר אליו 
10.15.1 תביעה לחופשה ולפדיונה    -
10.6 תמצית החוק    -
)סע' 7)ג((10.7;10.6;10.1.6.1 חופשה ללא תשלום 
10.7 חופשת אימוץ 
10.7 חופשת לידה ראה נשים - חוק עבודת 

חופשת מחלה ראה מחלה - דמי
991.4.17 חופשת קיץ להורים במגזר הציבורי 
10.1.6.1 ;10.6 חופשת שבתון  

חוק ראה חוקים ופקודות; פרשנות
10.1 אימוץ הוראות חוק בהסכם קיבוצי    -
10.20 דין חיקוק נוסחו המחייב    -
10.15.01 "הפרת חובה חקוקה" - עילת נזיקין    -
10.1.5 זכויות על פיו - איסור ויתור    -
10.2.5 חובה חקוקה - הפרתה בשביתה    -
1.1 חופש העיסוק - חוק יסוד    -
חוק מגן - הגבלות על חוזה העבודה     -
10.1.5 וטענת ויתור   

10.15.01 חקיקת משנה סמכות ביה"ד לבקרה    -
10.20.1 יחסי גומלין בין חוקים    -
10.1.6 יחסי עובד ומעביד שביסודם חובה שבחוק    -
1.2 כבוד האדם וחירותו - חוק יסוד    -
10.1 נורמה על פיו עדיפות ל-    -
סתירה בין לשון החוק לבין הכוונה     -
10.20.1 המוצהרת של המחוקק 
פסק דין הצהרתי שעינינו     -
10.2.5 קיום חוק - שביתה   
שירות ציבורי - הפסקת     -
10.1.6.1;5.1 תשלום על פי חוק   

 10.1.5 תחולה טריטוריאלית ופרסונלית    -
10.1.6 תחולה על "עובד"    -
10.20.1 תקנות - נפקות למפרע    -
10.20.1 -  פירושן לאור מטרת החוק   
10.20 תקנות ומינויים לפי חוק שבוטל    -
10.1.6.1 חוק חוזה עבודה אישי הצעה ל- 

חוקים ופקודות -
ראה חוק; פרשנות; רשויות ציבוריות ושירות הציבור - 

חוקים תקנות וצווים

10.10.5 אגודות שיתופיות - תקנות    -
10.1.5.1 אזורים חופשיים לייצור בישראל    -
11.01 אזרחים ותיקים    -
21.1.10 איסור אפיית לילה )ביטול( ראה אפיה    -

 10.11.10 איסור הלנה של עובדי אזור    -
איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים      -
10.22.11 בכלבי נחייה התשנ"ג - 1993 
10.3.6 איסור קבלת ביטחונות מעובד   -
10.3.5 אכיפת דיני העבודה - הגברתה   -
1.3 אמצאות בשירות - פרק ח' לחוק הפטנטים    -
10.14 ארגון הפיקוח על העבודה    -

ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים

בוררות ראה בוררות   -
10.2.5;10.15.1;10.15 בזיון בית המשפט -  פקודת   -
10.1.8.6 בחירות לגופים ציבוריים    -
10.3.6 בטוחה מעובד - איסור קבלתה   -

בטיחות בעבודה פקודה ראה בטיחות בעבודה   -
ביטוח לאומי ראה ביטוח לאומי   -

11.10.3.7 ביטול היוון לצמיתות    -
10.15 בית הדין לעבודה ראה בית הדין לעבודה    -
10.15 בתי המשפט - הסעיפים החלים    -
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חוקים ופקודות )המשך(

10.15 בתי המשפט - תחולת הוראות על שופטים    -
10.22;11.01;11א גיל פרישה    -
)השלמה לתוספת יוקר( 991.4.2 גימלאות     -
10.17 דמי מחלה ראה מחלה - דמי    -
דמי הבראה - חוק לתשלום חלקי בשירות    -
991.4.14 הציבורי, בשנים 2009 ו- 2010 

הביטוח הלאומי ראה ביטוח לאומי   -
-  פרק ו' 3 בחוק ביטוח זכויות עובדים     
10.10.5 בפשיטת רגל ופירוק תאגיד   
הבראה - חוק לתשלום חלקי בשירות    -
991.4.14 הציבורי, בשנים 2009 ו- 2010 
993.7 הגבלת )מניעת( העישון במקומות ציבוריים   -
הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה     -
10.16 בטוהר המידות או במינהל התקין( 
הגנה על עובדים בשעת     -
10.18.5; )הוראת שעה( 10.10.1.1 חירום 
10.3 הגנת השכר ראה ערך "שכר"    -
10.3.5 הגנת השכר - אכיפה ועיצום כספי    -
10.18.5 הגנת השכר בשעת חירום - חוק    -
10.1.6.1 הודעה לעובד על תנאי עבודה, ולמועמד    -
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 10.10.4.1   -
10.23 הטרדה מינית - חוק למניעתה    -
הסדרים במשק המדינה )יצירת תנאים     -
לצמיחה ולקליטת עליה(  ס"ח 1351
תיקונים לחוק שירות התעסוקה; וחוק שעות עבודה ומנוחה

10.1 הסכמים קיבוציים ראה הסכמים קיבוציים    -
10.4.5 העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם    -

העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי   -
 10.4.5;12.5.2 השמירה והניקיון 

השתתפות העובדים בשירות הציבורי בייצוב   -
991.4.16 המצב הפיסקלי בשנים 2013 ו- 2014 
ס"ח 1982 התנתקות - חוק   -
11.10.3 ועדות חקירה - סעיפים 9-11 לחוק    -

זכות יוצרים - ראה החוק )לא שולב בקובץ(  -
הושמט - זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים   -

10.22.4.1 כמשתקמים - חוק )הוראת שעה( 

993.3.1 זכות לעבודה בישיבה - חוק   -
10.1.6.1 חוזה העבודה - הצעת חוק    -
10.1.6.1 החוזים האחידים - חוק    -
1.1 חופש העיסוק: חוק יסוד    -
10.6 חופשה שנתית ראה חופשה שנתית    -

10.12 חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(    -
1.2 חירות האדם וכבודו - חוק יסוד    -
10.9 חניכות ראה נוער עובד וחניכים    -
טוהר המידות בשירות הציבורי -     -
12.1.7.5 חוק לעידודו 
10.5 יום ירושלים - חוק    -
10.15.9.1;10.15.9 ייצוגיות - תובענות - חוק ותקנות   -
10.2 יישוב סכסוכי עבודה ראה סכסוכי עבודה    -
10.11.19 יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו    -
5.1 יסודות התקציב - חוק    -
993.3.1 ישיבה - זכות לעבודה ב- - חוק   -
1.2 כבוד האדם וחירותו - חוק יסוד    -
10.4.5 כוח אדם - העסקה ע"י קבלני    -
10.16.1 מבקר המדינה    -
מוגבלות - אנשים עם - חוקים, תקנות, הסכם    -
)והוראת שעה שהושמטה 10.22.4.1(;10.22.4 וצו הרחבה 
10.17 מחלה - היעדרות בשל מחלת ילד    -
10.17 -  היעדרות בשל מחלת הורה   
10.14.1 מחלקת העבודה - פקודת    -
10.23 מניעת הטרדה מינית - חוק ל-    -
993.7 מניעת העישון במקומות ציבוריים   -
מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות     -
1.1.2;1.1.2.1 מסוימים 
12.1.7 משמעת - רשויות מקומיות    -

ראה משמעת; וראה רשויות מקומיות  
10.22.4.1 הושמט - משתקמים - מוגבלים - חוק )הוראת שעה(   -

10.22.6;10.22.8;10.22.5;10.22 נשים - חוקי שיוויון   -
993.3.1 עבודה בישיבה - חוק   -
10.8 עבודת הנוער ראה נוער עובד וחניכים    -
10.7 עבודת נשים ראה נשים - חוק עבודת    -
חלק 10.11.10 עובדים זרים    -
993.7 עישון - מניעת העישון במקומות ציבוריים   -
10.1.6.1 עשיית עושר ולא במשפט )פסיקה(   -
1.3 פטנטים - פרק ח'    -
1.3.1 -  חוק הפטנטים - תקנות וצווים   
10.10 פיצויי פיטורים ראה פיצויי פיטורים    -
פיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 -     -
11.04.5 פרק ז'1 רפורמה בקרנות ותיקות 
11.02 פיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(   -
11.04.4.1 פנסיה תקציבית - שינוי שיטת עדכונה   -
1.4 פסיקת ריבית והצמדה    -
10.20 פרשנות פקודת ה-    -
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  מפתח אלפאביתי
חוקים ופקודות - )המשך(

11.02 קופות גמל - חוק    -
10.15.9.1;10.15.9 תובענות ייצוגיות   -

קרנות פנסיה חדשות )הוראות שעה(    -
11.03.2 התשנ"ד - 1994 

רכישת מפעלים בידי עובדיהם     -
10.21 )מקרים מיוחדים(, התשמ"ז - 1987 

ואילך 12.1.7 רשויות מקומיות - משמעת    -
ראה רשויות מקומיות

רשויות מקומיות - ממונה על תלונות    -
ס"ח 2147   הציבור 
10.22.5 שיווי זכויות האשה, התשי"א - 1951    -
10.22 שוויון ההזדמנויות בעבודה    -
10.22.4 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות    -
שירות הביטחון הכללי )סעיפים 7 ו-15( ותקנות    -

1.1.3 בדבר הודעה על אי התאמה ביטחונית 
11.10.3 שירות המדינה )גימלאות(    -

ראה שירות המדינה; גימלאות שירות המדינה.

שירות המדינה )גימלאות( )הוראת שעה(,     -
991.4.2 התשמ"ט - 1989 

ראה שירות המדינה; גימלאות שירות המדינה.

12.1.5 שירות הציבור ראה שירות הציבור ואילך    -
12.1.7.5 טוהר המידות - החוק לעידודו   -  
12.1.6 מתנות   -  
12.1.6.2 הגבלות לאחר פרישה   -  

10.11 שירות התעסוקה ראה שירות התעסוקה    -
10.18 שירות עבודה בשעת חירום ראה שעת חירום    -

שכר מינימום,התשמ"ז-1987   10.3.01    -
ראה שכר מינימום 

10.22.6 -  שכר שווה לעובדת ולעובד ראה שכר עבודה 

10.5 שעות עבודה ומנוחה ראה שעות עבודה ומנוחה    -

;10.18.5 שעת חירום - הגנה על עובדים   -
)הוראת שעה( 10.10.1.1

השפיטה: חוק יסוד - הסעיפים    -
10.15 החלים בביה"ד לעבודה 
12.1.5.3 תאגידי מים וביוב   -
10.14.2 תאונות ומחלות - פקודת   -

תכנית להבראת כלכלת ישראל-חוק-2003    -
11.04.5 )קרנות ותיקות( 
991.4.11 )הפחתת שכר(   
10.11.20 )היטל על העסקת עובדים זרים - הושמט(   

10.16.1 - תלונות הציבור 
5.1 - תקציב - יסודות ה- 
10.1.8.1 חוקת ההסתדרות ראה הסתדרות 

חוקת עבודה
12;10.1.8.1 במוסדות ההסתדרות ראה הסתדרות    -
12.1.8 ברשויות המקומיות ראה רשויות מקומיות    -
12.1.8 כבאים    -
28 לפועלי החרושת ההסתדרותית    -

10.15.1 חזקת ידיעה - ידיעת הדיינים 
חזקת שיתוף ביחסי ממון בין בני זוג לרבות   
ידועים בציבור - תשלומים סוציאליים,  
11.01 קרן השתלמות וקופות תגמולים 

10.1.7 חזקת תוקף צו הרחבה 

חזרה מהתפטרות  10.10.1

991 חידוש הסכמי מסגרת קיבוציים 

10.12 חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 
ראה גם צבא

10.12 דין בן משפחה    -
10.12 החזרת חיילים משוחררים ונכי מלחמה    -
העסקת נכי מלחמה ובן משפחת     -
10.12;10.12.1 חייל שנפטר 
10.12.1 הפסקת עבודה לצורך טיפול רפואי    -
10.12 הפרשות לקופות תגמולים וכו'    -
10.12 זכות קדימה בתביעה בפשיטת רגל    -
10.12 זכות קדימה לעבודה    -
10.12 מועד החזרה לעבודה    -
10.12 תור ההחזרה לעבודה, גדר אפשרות מעשית    -

חינוך והוראה
11.10.3 גימלאות שירות המדינה למורים וגננות    -

10.10.4 הודעת פיטורים באיחור    -

80-13.01 הסכם העבודה    -

12.1.8 חינוך משלים    -

80-13.3 יום חינוך ארוך - הסכם קיבוצי   -

)במעבדות בתי הספר( 12.1.88; )כללי( 14 -  לבורנטים  

80-13.1 מס ועד בשירות המדינה - ניכויים    -

12.1.801-803 מעונות יום ופעוטונים    -

12.1.82 מרכזים קהילתיים במועצות האיזוריות    -
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מפתח אלפאביתי  
חינוך והוראה )המשך(

12.1.8 סייעות טיפוליות בכיתות אורגניות    -

12.1.8 עוזרות לגננות    -

פנסיה - גימלאות עובדי המדינה     -
12.1.8;11.10.3 ורשויות מקומיות 

11.10.01 פנסיה מקיפה במבטחים    -

12.1.8 קציני ביקור סדיר    -

קרן ימי מחלה לעובדי הוראה -     -
 80-13.06 החינוך הרשמי 

80-13.4 רפורמות - הסכמים זמניים   -

11.11;11.11.2.2 רציפות זכויות פנסיה   -

11.10.3 שירות המדינה - גימלאות    -

חניכות ראה נוער עובד וחניכים

10.15.1 חסינות של ריבון זר 

19.3.9;19.3 חפצי נוי ותכשיטנות - הסכם וצו הרחבה 

חקיקת משנה ראה חוק

22 חקלאות 

אי חלות חוק חופשה שנתית - מקרים      -
10.6 מסויימים 

אמנה בינ"ל בדבר הגיל המינימאלי     -
10.8.6 )חקלאות(, 1921 

אמנה בדבר ארגוניהם של עובדים     -
22.10 כפרייים, 1975 

22.1 אריזה של פרי הדר ונשירים    -
22.9.1 -  צו הרחבה   

22.1 גימלאים - תנאי העסקתם    -

22.1 גנני נוי ומשתלות    -
22.1 טבלאות שכר ומשכורת   -  
22.9.3 -  צו הרחבה גנני נוי   

22.1 דירוג חדשי מינהלי    -
22.9.2 -  צו הרחבה   

22.1 דרגות תקן    -

10.5 היתרים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה    -

10.11 חובת הודעה לשירות התעסוקה    -

מינהל המחקר החקלאי - תוספת לעובדים 13.0.1   -

22.1 פועלים חקלאיים שכירים    -

22.9.3 ;22.9.2 ;22.9.1 צווי הרחבה בענף     -

22.1 שכר ותנאים סוציאליים לגימלאים    -

22.0 תקנון העבודה    -

10.5 תקנות שעות עבודה ומנוחה - לולנות ורפתנות    -

 28 חרושת הסתדרותית ראה גם הסתדרות כללית 

)הסכם( 12.1.13;)חוק(5.1 חריגות שכר - מניעתן 

19 חשמל, מתכת, אלקטרוניקה ותכנה 
ראה אלקטרוניקה, מתכת, חשמל ותכנה 

12.42;12.41 חתונות ומסיבות - אולמות 

23 טבק וסיגריות - הסכם קיבוצי כללי 
21.0;21.0.9 - נוער עובד   
23.9 - צו הרחבה משולב   

טוהר המידות בשירות הציבורי -   
12.1.7.5 חוק לעידודו 

)צו הרחבה( 21.6.9; )הסכם( 21.6 טחנות קמח  

טיעון וסיכום - סדרי ראה - הדיון

10.3.1 טיפ )תשר( 

טיפול רפואי ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים

14.1;14 טכנאים, הנדסאים ומקצ"ט 

26.1;26.1.1 טכנאי רנטגן 

)המשך בעמוד 29(

ט
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15 טכסטיל והלבשה - הסכם עבודה 

15.9 צו הרחבה    -

992.0 טלפון - ביטול התשלום בשירות המדינה 

10.15.1 טען ביניים 

טענות ראה גם פשרה
10.15.2 הודאה בעובדה אינה הודאה בזכות    -
10.1.5;10.15.1 השתק, ויתור, פשרה ומניעות    -
10.15.1;10.15.2 השתק עילה והשתק פלוגתה    -

התיישנות ראה התיישנות   -
10.1.5 חוק מגן - הגבלת חוזה על פיו וטענת ויתור    -
10.15.1;10.15.2 חילופיות    -
10.15.2 טענות סיכום בכתב    -
10.1 כשרות של ארגון - סתימת הטענה    -
10.15.2 סיכומן בכתב    -
10.15.2 עיקרי הטיעון בביה"ד הארצי    -
10.15.1;10.15 פסלות    -
10.15.1 קיזוז - התיישנות    -

 50 יבוא, יצוא ומסחר בסיטונות ושירותים 
50.1 הסכם העבודה    -
50.9 צו הרחבה משולב    -
50.7 רשימת הענפים    -

 50 תקנון העבודה    -

"ידיעה שיפוטית" ויישום 
10.15;10.1.7;10.15.1 צווי הרחבה   

"ידועים בציבור" "וחזקת שיתוף" זכות  
11.01 תביעה של תלויים 

)המצאה(10.15.2; )חוק( 10.11.19;  יהודה ושומרון 
)פורום נאות( 10.15.1   

27 יהלומים - הושמט - ראה הסבר 

80-13.3 יום חינוך ארוך - הסכם קיבוצי 

יום עבודה ראה שעות עבודה ומנוחה

10.5 יום ירושלים - חוק 

יום שבתון, ימי פגרה ויום הבחירות  
10.5 לכנסת וראה גם בהסכמים הקיבוציים 

991.1.2 יומיים - עובדי יצור - מעבר למעמד חודשי 

10.15 )ה(יועץ )ה(משפטי לממשלה התערבותו בהליכים 

10.1.8 יחידת מיקוח - התארגנות עובדים 

יחסי ממון בין בני זוג, חזקת שיתוף בתשלומים 

סוציאליים, קרן השתלמות   
11.01 וקופות תגמולים 

10.2 יחסי עבודה - מועצה ל- 

10.1.3;10.1.5 יחסי עבודה קיבוציים 

10.1.6 יחסי עובד ומעביד 
ראה פיטורים; התפטרות; שעות עבודה ומנוחה. חוזה עבודה 

אישי; הסכם קיבוצי; מעביד; עובד.

10.1.6.1 אכיפת יחסי עבודה    -

10.1.6 בעלות על כלי עבודה    -

10.10.4 הודעה מוקדמת על סיומם    -

10.1.6.1;10.1.6 העדר יחסים    -

10.1.6.1 העדרות מהעבודה    -

10.20 זמן לביצוע הוראות    -

10.1.6 "חבורת עובדים" ויחסי עובד ומעביד    -

10.1.6.1 חובת הנאמנות    -

10.1.6.1 חובת העבודה האישית    -

יחסים חוזיים והגבלת     -
10.1.6.1;10.1.6 חופש החוזה 

10.1.6 מבחנים למעמד עובד    -

מועצות ואיגודי ערים ראה רשויות מקומיות   -

10.15.1 מחיקת כתב תביעה בשל העדר עילה    -

10.1.6 מנהל בחברה    -

10.1.6 מעבידים - ריבויים    -

10.1.6 מעמד עובד - רשימת פסקי דין    -

10.1.6 "משתתף חופשי"    -

10.1.6 סוכני ביטוח    -

10.1.6 סטג'ר לרפואה, "חניך", "שוליה" או מתלמד    -

10.1.6.1;10.10.1 סיים חוזה העבודה    -

10.1.6 סמכות ייחודית של ביה"ד לעבודה    -

עילות בסיכסוכים לפני היווצרות     -
10.15.1 יחסי עובד ומעביד ולאחר סיומם 

10.1.6 קביעת קיומם של יחסי עבודה    -

10.1.6 שותפות    -

10.1.6 תאגיד עמותה או אגודה שיתופית    -

10.1.7 יחסי עבודה במקום שחל עליו צו הרחבה 

יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
)הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני  

10.11.19 חקיקה(, התשנ"ה - 1994   

י

יט
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מפתח אלפאביתי  
10.2.2 יישוב חילוקי דעות וסכסוכי עבודה 

ראה סכסוך עבודה

ילדים ראה נוער עובד וחניכים

ימאים

10.3.2 התיישנות בהלנת שכרם    -

10.1.6.1 חוזה שירות בכתב    -

10.11 לשכת שירות תעסוקה    -

10.15 סמכות ביה"ד על צות כלי שיט    -

991ג ימי אבל - תשלום שכר 

991.4.15 ;12.1.8 ;10.5 ימי בחירה - מגזר ציבורי 

ימי מנוחה ראה שעות עבודה ומנוחה

)הסכם לפיו( 12.1.13;)חוק(5.1 יסודות התקציב  

10.15 יפוי כח בתיק בית הדין העדרו 

50 יצוא, יבוא, מסחר בסיטונות ושירותים 
ראה יבוא, יצוא, מסחר בסיטונות ושירותים

יצוג צד בביה"ד ראה בית הדין לעבודה

10.15.9.1;10.15.9 יצוגית - תביעה - חוק ותקנות 

16.3 יצור נעליים - עור 

10.5 יציקות בטון - שעות נוספות 

יצירה - זכות יוצרים - ראה החוק )לא שולב בקובץ(

10.5 ירושלים - חוק יום ירושלים 

יריחו - חוק יישום ההסכם בדבר רצועת  
10.11.19 עזה ואזור יריחו 

12.1.8 כבאים  

10.5 מנוחה שבועית עפ"י החוק    -

12.1.82 תקנות המשמעת    -

1.2 כבוד האדם וחירותו - חוק יסוד 

)צו הרחבה( 29.9;)הסכם קיבוצי( 29; כוח אדם - קבלני 

)זהות המעביד( 10.1.6; )חוק( 10.4.5    

15 כותנה 

כללים מוסכמים בדבר מועצות ייצור משותפות
993.1 לפריון העבודה והייצור בתעשייה   

- התקנות לעידוד המצאות ושכלולים  
993.1 בייצור ובמפעל 

17 כריכה ראה דפוס 

10.15.1 כתב הגנה - תוכנו, צורתו ומשמעותו 
10.15.2 המצאתו    -
10.15.1 - העדרו - מחיקת כתב תביעה 

כתב טענות ראה טענות

10.1.6.1 כתב מינוי - מהותו 
10.1.6.1 - העדר כתב מינוי 

10.15.2 כתב ערעור ראה ערעור 

10.15.2 כתב תביעה ראה תביעה 

10.15.1 כתב תשובה לכתב הגנה 

10.15.2 כתב תשובה לתביעה שכנגד 

10.15.2 כתבי בי-דין - המצאה, פרק ל"ב לסד"א 

10.15.2 מען להמצאתם    -

)במעבדות בתי הספר( 12.1.88; )כללי( 14 לבורנטים  

10.5 לולנות ורפתנות ראה חקלאות 

10.7 לידה ראה נשים - חוק עבודת 

17.1.3;17.1 ליטוגרפיה 

)דין מהותי( 10.1.6.1; לשון הרע - עילה לפי החוק - 
)סמכות( 10.15;10.15.01    

10.15.1 לשכת נשיא ביה"ד הארצי - הנחיות 

10.11 לשכת העבודה ראה שירות התעסוקה 

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
ראה בהסכמים הקיבוציים

12.3 מאבטחים ראה שמירה 

21.1 מאפיות ראה אפיה 

1.2 מבחנים בקבלה לעבודה ובקידום 

11.10 מבטחים - הסכמים ותקנות 
ראה פנסיה; פנסיה מקיפה

12.4.3 בתי אוכל ומלון - הסכם פנסיה מקיפה    -

17.4.2 דפוס - עתונים יומיים - פנסיה מקיפה    -

11.10.01 הלוואות להתאחדות התעשיינים    -

הנהגת פנסיה מקיפה בשירות המדינה-     -
11.11.2.1 עובדים ארעים ועפ"י  חוזים 

11.10.01 הנהגת פנסיה מקיפה בתעשיה    -

כ

ל

מ

כי
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מבטחים )המשך(

11.10.01 השקעות מבטחים במניות של מפעלים    -

11.10.01 ועדה הרפואית בענין נכותו של עובד    -

ועדת ערעורים רפואית עליונה     -
11.10.01 ליד "בלינסון" 

12.4.3 מלונאות הסכם פנסיה מקיפה    -

18.2.7 נגרות בנין ורהיטים - פנסיה מקיפה    -

10.1.8.7 ערעורים על החלטות קרנות הפנסיה    -

פנסיה מקיפה - צו הרחבה בדבר     -
11.05;11.10.01 הגדלת התשלומים 

-  שי לידה ראה בהסכמים הקיבוציים

10.11.14 ;10.3 מגורים - ניכוי מהשכר בגינם 

991ד מגזר עיסקי - הסכם מסגרת לשנים 97-95 
- דמי חבר ודמי טיפול ארגוני מקצועי  

991ד' במגזר העסקי   

מגזר ציבורי ראה שירות הציבור

מדינה כמעביד ראה המדינה כמעביד

 991 מדיניות מקצועית במשק ובמגזר הציבורי 

18.3 מדרגות, מרצפות ומוזאיקה 

98.9 ;98.1 ;98 מדריכי תיירים 

13.3 מהנדסים - דירוג 

 994.1 מוגבלים וקשישים - תנאי עבודה 

מוגבלים - שוויון זכויות ושיקום   
)הוראת שעה שהושמטה 10.22.4.1(;10.22.4   

מודעה בדבר עקרי זכויות העובד לפי חוק שכר 
10.3.01 מינימום 

18.3 מוזאיקה, מרצפות ומדרגות 

10.1.1 מו"מ קיבוצי מהותו ומטרתו 

10.11.17.3 מומחה זר - פטור למעסיקו 

מוסדות ל-

10.2.4 בוררות מוסכמת בשרות הציבורי    -

10.14.3 בטיחות מועצה ל- תקנות    -

10.1.8.8 בירורים חברתיים בהסתדרות    -

993.5 חקר תפוקה והכנסות    -

10.15.2 כתבי בי-דין - המצאה לידי    -

מוסכים -
91.1 הסכם העבודה    -
91.0 תקנון העבודה    -
91.8 חניכים ונוער עובד בענף    -
91.8.9 - צו הרחבה לחניכים   
91.9;10.1.7 עובדים במוסך מכח צו הרחבה     -
91.2 קרן הכשרה והשתלמות    -
91.0 תקנון העבודה    -
13.5 מוסמכי חברה ורוח - דירוג המח"ר 
10.15.1;10.15.2 מועדים בביה"ד - הארכה 
10.1.6.1 מועמד לעבודה - חוק 
10.2 מועצה ליחסי עבודה 
10.8 מועצה לעניני נוער עובד 
10.22 מועצה לפי חוק שיויון ההזדמנויות בעבודה 
מועצות איזוריות ראה רשויות מקומיות ומועצות איזוריות 

מועצות דתיות ראה רשויות מקומיות ומועצות איזוריות 
993.1 מועצות לפריון העבודה בתעשיה 

 993.1.1 מועצות ייצור משותפות בשירות המדינה 
10.11.4 מועצות לשכות שירות התעסוקה 

מועצות מקומיות ראה רשויות מקומיות
מועצת איגוד ערים - חבר - יחסי עובד-מעביד 10.1.6
10.1.8.1 מועצת ההסתדרות 
10.9 מועצת החניכות וסמכויותיה 
10.14.3 מועצת המוסד לבטיחות 
10.14 מועצת המוסד לבטיחות וגיהות 
10.1.8.1 מועצת פועלים 

מועצת שירות התעסוקה ראה שירות התעסוקה
17.6 מוצרי נייר וקרטונג' 
98;98.1;98.9 מורי דרך מוסמכים לתיירות 

מורים וגננות ראה חינוך והוראה
10.15 מותב ראה בית הדין לעבודה 

מזון - ענפיו
21.1 אפיה    -
21.1.9 - צו הרחבה   

 21.1.10 - חוק איסור אפיית לילה )ביטול(   
21.1.11 - האמנה בדבר איסור עבודת לילה   
21.3.2 מיצים, ריבות ושימורים    -
21.2.9 - צו הרחבה משולב   
נוער עובד בענפי המזון, הסיגריות     -
21.0 והפרמצבטיקה - 
21.0.9 -  צו ההרחבה   
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מפתח אלפאביתי  
21.5.9;21.5 קפה נמס - הסכם העבודה    -
54;54.9 רשתות שיווק מזון )סופרמרקטים(   -

מזון )המשך(
21.3 שוקולדה וממתקים - הסכם העבודה    -
21.3.9 -  צו הרחבה המשולב   
21.4 שמנים, מרגרינה וסבון    -
21.4.9 -  צו הרחבה המשולב   

10.15.8.3 מזכירות בתי הדין - תקנות  

10.17 מחלה - דמי ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים 
10.20 דין המדינה כמעבידה לענין    -
10.17 חוק דמי מחלה והתקנות    -
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(     -
10.17 התשנ"ג-1993  
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(     -
10.17 התשנ"ד-1993  
חופשת מחלה שלא נוצלה -      -
991.4.15 פיצויי בעבור  
בדירוג האחיד וביתר     -
12.1.12;13.0.1;)ע' 23(13 הדירוגים הממשלתיים 
במפעלי כור  )ע' 72א(28   -
12.1.8;13 ניצול ימי מחלה בפסילה מטעמי בריאות    -
13.1 סגל אקדמאי    -
פיצוי בעת פרישה על חופשת      -

 991.4.15 מחלה שלא נוצלה  
11.01 מס הכנסה על הפיצוי     -
10.17 נהלים לתשלום דמי מחלה     -
קרן ימי מחלה לעובדי הוראה     -
80-13.06 בחינוך הרשמי  

10.14.1 מחלקת העבודה - פקודת 

13.5 מח"ר - מדעי חברה ורוח - דירוג 

מחשבי המעביד - שימוש עובדים
ופרטיות  991.1.5;1.2  

1.2 מידע גנטי - איסור לדרוש מעובד 

מינהל 
ראה רשויות מקומיות ושירות הציבור - חוקים תקנות

וצווים; ראה שירות המדינה ושירות הציבור

5.1 דיני המנהל הציבורי ודיני העבודה    -
5.1 הבטחה מינהלית וחזרה ממנה    -
10.15.1;10.15.01 החלטה מינהלית - פיקוח על    -

מינהל ושירותים
הדירוג האחיד בשירות המדינה     -

13;13.0.1;12.1.12   
13.0.1 -  הדירוג המינהלי בשירות המדינה   
994.3;12.2 - עובדים צעירים ושוליות   

- מינהל שירות העובדים -  
12.1.5.1     צו המועצות המקומיות 

מינוי ראה כתב מינוי; שירות המדינה

10.20 מינויים ותקנות לפי חוק שבוטל 

מיסוי ראה מס

13.0.1 מיסים - תוספת בוררות גמול שיפוטי לעובדים 

21.2 מיצים, ריבות ושימורים 

13.7 מיקרוביולוגים, ביוכימאים ועובדי מעבדות 
13.7.1 תפקוד ומכסת הכוננויות המינהליות    -

991.4.11 מיתון - שנת 2003 - הסכם בשירות הציבורי 

מיתון - שנת 2009 - חוק לתשלום חלקי  
991.4.14 של דמי הבראה בשירות הציבורי 

מכבי אש ראה כבאים

95 מכבסות קיטור - הסכם העבודה 
95.8 נוער עובד    -
95.9 צו ההרחבה    -

 90.1 מכונאי הקולנוע 

13.1.1 מכוני מחקר ראה אוניברסיטאות 

5.1 מכרזים בשירות הציבורי 
ראה שירות ציבורי

12.1.5 מכרזים לקבלת עובדים - רשויות מקומיות 

)סע' 8( 10.10.4.1; )תום לב( 10.1.6.1 מכתב המלצה 

מלאכה ותעשיה זעירה )הסכם כללי(
994.2 ה"ק כללי - מלאכה ותעשייה זעירה    -

 994.2.8 ה"ק כללי - בדבר נוער עובד וחניכים    -
- צו הרחבה בענפי המלאכה והתעשייה  
994.2.9 הזעירה 

מלגזות - הרמת בני אדם ראה בטיחות בעבודה

991.1.4 מלחמת לבנון - 2006 - הסכם פיצוי 

מעליות ראה בטיחות בעבודה

12.4 מלונאות ובתי אוכל ראה בתי אוכל ומלון 

ממשל צבאי ראה צבא

10.14.4 ממונים על הבטיחות 

10.2 ממונים על יחסי עבודה 

21.3 ממתקים ושוקולדה 
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  מפתח אלפאביתי
מנהג ונוהג - מעמדם

10.1.6.1 בחוזה העבודה האינדיבידואלי   

מנהלים ראה מעביד
10.5;10.11;10.7 אמון אישי מיוחד    -
10.1.6 יחסי עובד ומעביד - מנהל בתאגיד    -

 10.5 מנוחה שבועית ראה שעות עבודה ומנוחה 
מניעות ראה טענות

 10.1.2 מניעת אפליה בניגוד לחוק או לאמנה 
993.7 מניעת עישון במקומות ציבוריים 

מס 
11.10.3.11;10.10.01 גילום מס   -  
11.01 נזקי מס ותרופות בגין אי-ביטוח פנסיוני   -  
10.10.01 - פיצויי פיטורים לפי שכר ברוטו   
10.15.1 פסיקה ברוטו/נטו   -  
10.3 שכר ברוט/נטו   -  
10.1.6.1 תרופות בהפרת חוזה - ברוטו/נטו   -  

10.3;10.1.8 מס ועד - ניכוי דמי ועד 

מס ועד עובדי החינוך  80-13.1
כן ראה בהסכמים הקיבוציים

53-50 מסחר ושירותים ראה ענפי המסחר  והשירותים 
50 בסיטונות, יבוא, יצוא ושירותים    -

ראה יבוא, יצוא, מסחר בסיטונות ושירותים  
52 קמעונאי ושירותים    -
53 הלבשה וטכסטיל    -
50 ושירותים אישיים - רשימת ענפים    -
52.1 מספרות    -
12.42-12.41 מסיבות וחתונות - אולמות 
10.14.7 מסירת מידע והדרכת עובדים 

מסמכים ראה ראיות
13.7 מעבדה - עובדי 
)במעבדות בתי הספר( 12.1.88; )כללי( 14 - לבורנטים    
52.1 מספרות 

מעביד
ראה גם ארגון מעבידים; המדינה כמעביד; עובד  

דרישת תשלום שכר ממעביד חדש -    -
10.3 תקנות בדבר פרסום הודעה   

991.6 הוצאות נסיעה - השתתפות המעביד    -

דמי חופשה - הכללת תשלומים    -
991.8 בתוכם   

10.11 העבדה בניגוד לחוק    -

10.1.6 זהות המעביד    -
)וראה גם החקיקה לענין קבלני כוח אדם בפרק 10.4.5(  

10.1 -   זכויותיו על פי הסכם קיבוצי 

10.2.5 חבותו בשכר בזמן שביתה והשבתה     -

10.1 חובתו להגיש הסכם קיבוצי לרישום     -

חובת מעביד ציבורי בפיצויים מוגדלים    -
10.2 בשל הפרת הוראה בהסכם קיבוצי   

חובת מעביד ציבורי ברישום הסכם  -
10.1 קיבוצי והסדר קיבוצי   

חילופי מעבידים    -
10.1.5;10.10;10.1.6.1 במפעל   
10.1 חלות הסכם קיבוצי עליו    -
10.1.3;10.1 חלות הסכם קיבוצי על מעביד חדש    -
10.15.1;10.15.01;10.15 חליפו בביה"ד    -
10.1.6 מעביד במשותף ובמקביל    -
10.15.1 מעביד שהוא שליח של ריבון זר    -
10.10 מעביד שנפטר - פיצויי פיטורים לעובדיו    -
10.2.5;10.1.5 מעמד עובד ומעביד בשביתה והשבתה    -
10.1.5 מעמדו בתוקף הסכם קיבוצי    -
10.1.7 סוגי מעבידים לענין צו הרחבה    -

סמכות ביה"ד בתביעות מעביד   -
10.15.01 נגד עובדו   

10.3 ערבותו לחוב קודמו    -

10.1.6.1 פיצוי למעביד בגין הפרת חוזה העבודה    -

פנקס לרישום נערים -    -
10.8 הודעה בדבר סוגי המעבידים   

פנקס שכר - הודעה בדבר סוגי   -
10.3 המעבידים החייבים למלאו   

פררוגטיבת הניהול -   -
10.1.6.1;10.1.2 זכות המעביד לנהל   
10.1 ,10.1.1 צד להסכם קיבוצי מיוחד    -
10.3;11.01 קופת גמל - פרטים שעליו למסרם    -
10.1 שינויים בעת העברה, חלוקה ומיזוג    -

שירות התעסוקה   -
10.11 -  הודעות הזקוקים לעובדים   
10.11 -  הודעות על פיטורים   
10.11 -  מסירת פרטים ללשכת התעסוקה   
10.11 -  רשימת המעבידים החייבים ב-   

10.1.6.1 תקופת ניסיון כזכות למעביד    -
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מפתח אלפאביתי  
מעברי הגבול - רשות האוכלוסין

)הפניית אינטרנט( 13.0.1 וההגירה   

12.1.801-803 מעונות יום ופעוטונים 

12.1.8 מעונות יום למפגרים 

991.4.15 מעונות - תוספת ראה בהסכמים הקיבוציים 

מעמדה של ההסתדרות
10.1.8;10.1.8.1 במשפט העבודה   

מעמד ההסכם הקיבוצי וסיווגו
10.1.2 במעלות החקיקה   

991.9 מעמד חדשי - העברה ל- 

10.1.5 מעמד עובד ומעביד בתוקף הסכם קיבוצי 

991.8 מענק משמרות, הכללתו בדמי חופשה 

52.1 מעצבי שיער - ספרים 

10.1.6.1;10.3 מפעל כנושא זכויות  

12.1.800 מפעילי אוטובוסים במועצות האזוריות 

18.1 מפעילי ציוד מכני הנדסי 
18.1.9 - צו ההרחבה 

מצב חירום ראה שעת חירום

12.1.8 מצילי ים 

מצלמה נסתרת ראה הקלטה

מקום עבודה ראה מפעל כנושא זכויות

10.15.1 מקום השיפוט - שינויו 

14.2 ;14.1 מקצ"ט - מקצועות טכניים בשירות המדינה 
14 טכנאים והנדסאים    -

21.4 מרגרינה, שמנים וסבון 

10.1.8 מרות ההסתדרות על חבריה 

12.1.801-803 מרכזים קהילתיים 

25.2 מרפאים בעיסוק 

18.3 מרצפות, מדריגות ומוזאיקה 
18.3.2 הסכם העבודה    -
18.3.9 צו ההרחבה המשולב    -
18.3.1 תקנון העבודה    -

10.1.1 משא ומתן קיבוצי והזכות להתאגד 
אמנות בינ"ל בנושא    -

-  ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם  
22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי    

-  הגנה והקלות שיש לתיתן לנציגי  
10.1.1.3 עובדים במפעל    

-  הפעלת עקרונות הזכות להתארגן  
10.1.1.1 ולמיקוח קולקטיבי    

 10.1.1.2 -  חופש ההתאחדות והזכות להתארגן   

משאבי אנוש ראה שירות תעסוקה; ראה כוח אדם

משטרה ראה גם צבא
10.1.1 איסור התארגנות שוטרים וסוהרים   -

גימלאות עובדי המדינה -    -
11.10.3 הכרה בשירות ביטחוני   
11.10.3.8.4 תוספת לקצבה לשוטרים  ולסוהרים   
1.1.3 חוק שירות הבטחון הכללי    -

החוק עוסק גם באי-התאמה בטחונית לעבודה  

10.10 פיצויים למתגייס    -
שוטרים וסוהרים   -

11.10.3 -  גימלאות   
10.15.01 -  הוצאתם מסמכות ביה"ד   

-  השעייתם ראה השעייה  

משכורת - ראה שכר עבודה

משלח יד ותעסוקה - אמנות בינ"ל
10.22.1 -  איסור הפלייה בתעסוקה ומשלח יד   

-  ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם  
 22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי, 1975    
 10.11.8 -  ארגון שירות התעסוקה, 1948   
10.11.9 -  מדיניות התעסוקה, 1964,   

-  מינהל העבודה, תפקיד, פעולה   
10.14.10 וארגון, 1978    

משמעת
ראה רשות השיפוט בהסתדרות; השעיה; רשויות 
מקומיות ושירות הציבור - חוקים תקנות וצווים

הוצאה לגימלה כהליך משמעת   -
 10.1.6.1;11.01;12.1.7     
10.1.5 הסכם קיבוצי - הטלת משמעת מכוחו    -
10.1.6.1 העדרות מהעבודה    -
10.1.6.1 ;10.10.3 איחורים    -
12.1.7 עד 12.1.7.4.1 הרשויות המקומיות    -

השעיה ראה השעיה   -
)סע' 64( 12.1.7.1;10.15.1 התיישנות   -
10.1.5 ועדת משמעת    -

חובת המשמעת   -
10.1.6.1;10.1.5;12.1.7 -  במישור עובד-מעביד   

ממ
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http://www.glima.info/10-1-1-2.pdf
http://www.glima.info/10-1-1.pdf
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http://www.glima.info/12-1-7.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
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  מפתח אלפאביתי
משמעת )המשך(

-  חובת המעביד במישור היחסים  
10.1.6.1 בין עובד לעובד    
12.1.82 כבאים - תקנות המשמעת    -
12.1.7.2 סדרי הדין    -

עבירה פלילית ודיון משמעתי -    -
10.1.5 חובת הודעה   

פירוש סעיפי משמעת בהסכם קיבוצי -    -
10.1.5 מבחני ודאות וסבירות   
10.2.5 שביתה - מקרים בהם יש הפרת משמעת    -

10.15.1 משפט - חלוקת תפקידים בניהולו 
10.15.1;10.15 קדם משפט    -

משפט בינלאומי פרטי תחולה טריטוריאלית
10.1.5 ופרסונלית של חוקי המגן   

991.8 משמרות מענק הכללתו בדמי חופשה 

10.15.8.4 משמרת שניה בבתי הדין לעבודה 

13.2 משפטנים ופרקליטים 
13.2.4 מתמחים במשפטים    -
13.2.5 פרקליטים   -
13.2.3 קרן השתלמות למשפטנים    -
13.2.2 תואר שני ושלישי    -
13.2.1 תפקוד המשפטנים    -

משרדים ומסחר
10.5.3 - האמנה בדבר הסדרת שעות העבודה   
10.5.5 - האמנה בדבר מנוחה שבועית   
10.1.6 משתמש בעבודה 
משתקמים - אנשים עם מוגבלות - חוק  
)הוראת שעה שהושמטה( 10.22.4.1   

10.1.6 משתתף חפשי 
10.2.2 מתווך ראה גם בוררות 

19 מתכת, חשמל, אלקטרוניקה ותכנה 
ראה אלקטרוניקה, מתכת, חשמל ותכנה

מתלמד ראה נוער עובד וחניכים
13.2.4 מתמחים במשפטים 
12.1.6 מתנות - חוק שירות הציבור 

נאמנות, חובתו הראשונית והיסודית
10.1.6.1 של עובד   
10.14.5 נאמני בטיחות ראה בטיחות 
18.2 נגרות בנין ורהיטים ראה בניה 

נהגים
- הסעים פרטיים - ענף )נהגי אוטובוסים וכד'(  
12.9 )הסכם(; 12.9.9 )צו(   

12.1.800 נהגי אוטובוסים במועצות האיזוריות    -
תנאי עבודתם בענף ההובלה )נהגי      -
12.8 רכב משא( 
12.8.9 -  צו ההרחבה בענף   

10.1.6.1 נוהג ומנהג - מעמדם בחוזה העבודה 

10.5 )כללי(; 10.8 )נוער( נוחיות - שימוש בשירותים 

10.1.6.1 נוכחות - החתמת שעון ונוהג 

10.8;10.9;12.2;994.3 נוער עובד וחניכים 

10.8;10.9 אחריות חבר הנהלה או מנהל    -

אמנות בינ"ל בדבר עבודת נוער:    -

-  בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים לקביעת  
10.8.9 כושר עבודה במשלחי-יד לא-תעשייתיים    

-  בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים   
 10.8.8 לקביעת כושרם לעבוד בתעשייה    

-  הגיל המינימלי לקבלת ילדים לעבודה  
10.8.6 )חקלאות(    
10.8.7 )דייגים(    
10.8.5 )תעשיה(    

10.8.11 -  הגיל המינימלי לקבלת עובדים לעבודה   
-  הסכם - תוכנית לאימונים המקצועי של   

 10.9.2 תלמידי בית ספר, ישראל - ארב"ב   
-  עבודת לילה של נערים )משלחי יד לא  

10.8.12 תעשייתיים( )1996(    
-  בדיקה רפואית )משלחי יד  

10.8.9 לא תעשייתיים(, 1942    
10.8.8 -  בדיקה רפואית )תעשיה(, 1946   

10.8.7 גיל מינימאלי )דייגים(, 1959   -  

10.8.6 -  גיל מינימאלי )חקלאות(, 1921   
10.8.10 -  עבודת לילה )מתוקנת(, 1948   

10.8 -  היתרים בעבודת נוער   

10.9 -  חוק החניכות התשי"ג - 1953   

10.9 -  העבדת נער   

10.8 -  חובת יום לימודים   

10.8 -  חופשה שנתית   
-  הסכם קיבוצי כללי בדבר נוער עובד    
994.3 וחניכים   
-  חניך, שוליה או מתלמד - יחסי    
10.1.6 עובד ומעביד   
10.9 טופסי חניכות    -

נמ

http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-82.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-2.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
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http://www.glima.info/13-2-3.pdf
http://www.glima.info/13-2-2.pdf
http://www.glima.info/13-2-1.pdf
http://www.glima.info/10-5-3.pdf
http://www.glima.info/10-5-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-22-4-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-2-2.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt_Hes-4.pdf
http://www.glima.info/13-2-4.pdf
http://www.glima.info/12-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-14-5.pdf
http://www.glima.info/18-2.pdf
http://www.glima.info/12-9-9.pdf
http://www.glima.info/12-9.pdf
http://www.glima.info/12-1-800.pdf
http://www.glima.info/12-8.pdf
http://www.glima.info/12-8-9.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/10-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
http://www.glima.info/12-2.pdf
http://www.glima.info/994-3.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
http://www.glima.info/10-8-9.pdf
http://www.glima.info/10-8-8.pdf
http://www.glima.info/10-8-6.pdf
http://www.glima.info/10-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-8-5.pdf
http://www.glima.info/10-8-11.pdf
http://www.glima.info/10-9-2.pdf
http://www.glima.info/10-8-12.pdf
http://www.glima.info/10-8-9.pdf
http://www.glima.info/10-8-8.pdf
http://www.glima.info/10-8-7.pdf
http://www.glima.info/10-8-6.pdf
http://www.glima.info/10-8-10.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/10-8.pdf
http://www.glima.info/994-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-9.pdf
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מפתח אלפאביתי  
נוער עובד וחניכים )המשך(

מועצה לעניני נוער עובד   -
10.8 הודעה על חברי המועצה ומינויים   

מועצת חניכות הודעה על   -
10.9 חברים ומינויים   

10.5 )כללי(; 10.8 )נוער( נוחיות - שימוש בשירותים 
994.1;994.3 נוער עובד חניכים קשישים ומוגבלים   -
10.8 עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות    -

עובדים צעירים ושוליות -   -
994.3;12.2 מינהל ושירותים   
10.8 פנקס לרישום נערים    -
שכר מינימום לנוער עובד     -
10.3.01 וחניכים - תקנות 
10.9 תכניות חניכות    -
10.9;10.8 תמצית החוק    -

תקנות החניכות -    -

10.9 -  אגרת בחינות   

10.9.1 -  בחינות   

10.9 -  טפסי תעודות מקצוע   

תקנות עבודת נוער -    -
10.8 -  איסור עבודת לילה   
10.8.1 -  בדיקות רפואיות   
10.8.4 -  העבדה בהופעה צבורית   
10.8 -  חובת יום לימודים   
10.8.2 -  עבודות אסורות ומוגבלות   
10.8.3 -  פנקס עבודה   
10.9.1 -  תקנות חניכות )בחינות(   
10.8.4.2 - תקנות רישום נערים עובדים    

נוער עובד וחניכים ב:-

12.4.4 -  בתי אוכל ומלון - עובדי אירוח 
12.4.4.9 -  צו ההרחבה   

17.5 -  דפוס כריכה, אופסט וצינקוגרפיה 
17.5.9 -  צו הרחבה   

15.9 -  טכסטיל והלבשה 

994.3 -  ייצור ושירותים - כללי 

28.8 -  כור מפעלי  ראה "כור" תעשיות בע"מ 

91.8.9;91.8 -  מוסכים 

21.0 -  מזון - כללי, סיגריות 
21.0.9 -  צו ההרחבה   

95.8 -  מכבסות קיטור 

994.2.8;994.2 -  מלאכה ותעשיה זעירה 

12.4.4 מלונות ומסעדות - נוער עובד    -

19.8 מתכת, חשמל, אלקטרוניקה ותכנה    -

18.2.7 נגרות בנין ורהיטים - ענף העץ    -
18.2.7 -  נוער עובד וחניכים   
18.2.7.9 -  צו ההרחבה   
18.2.8 -  פנסיה מקיפה   
18.2.9.1 -  צווי הרחבה, יותר מעשרים עובדים   
18.2.9 -  צווי הרחבה, עד עשרים עובדים   
21.0 סיגריות    -
18.2.7 עץ נגרות בנין ורהיטים    -
21.0;24 פרמצבטיקה    -
17.6.8 קרטונג', מוצרי נייר ואריזה    -
12.2 שירות ציבורי    -

נופש ראה הבראה ונופש  991.4.14;991.7

נושאי תפקידים - אמון אישי
10.5;10.11;10.7 מיוחד   
10.1.6 מנהל בחברה - יחסי עובד-מעביד    -

נזיקין ראה גם פיצויים

10.2.5 עוולת הרשלנות בשביתה    -

10.15.01;10.1.6.1 "גרם הפרת חוזה"    -

)סמכות( 10.15.01 "הפרת חובה חקוקה"   -
עילות הנזיקין "גרם הפרת חוזה"   -

10.2.5 ו"הפרת חובה חקוקה" שביתה   

10.2.5 פיצויים בגין נזקי שביתה בלתי מוגנת    -

10.1.6.1 תביעת מעביד לשיפוי נזק    -

נטל ההוכחה ראה ראיות

ניהול - זכות המעביד לנהל )פררוגטיבת
10.1.6.1 הניהול(   

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של  
10.14.8 עובדים בגורמים מזיקים  

993.2 ניידות פנים מפעלית 

 17.6 נייר, קרטונז' ומוצרי נייר ראה קרטונג' 

ניקיון - ראה נקיון

10.15.8.2 ניתוב תיקים 

נכים ראה בתקנוני הפנסיה
11.10.3 גימלאות שירות המדינה בדיקה רפואית    -

ועדה רפואית במבטחים וראה גם ביתר   -
11.10.01 תקנוני הפנסיה   
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  מפתח אלפאביתי
נכים )המשך(

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים   -
10.22.3 בכלבי נחיה, התשנ"ג - 1993   

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,     -
10.22.4 התשנ"ח - 1998, תקנות, הסכם וצו 

10.12;10.12.1 נכי מלחמה - דין קדימה לעבודה    -

נסיבות בסיום יחסי עבודה המזכות 
10.10 בפיצויי פיטורים   

10.10.1 נסיון - תקופת 

הארכת תקופת הנסיון ראה גם בהסכמים   -
10.1.6.1 הקיבוציים   

991.6 נסיעה לעבודה - השתתפות בהוצאות 

991.6 -  פדיון הוצאות נסיעה 

16.3 נעליים - ייצור ותפרות - ההסכם בענף 

16.3.9 צווי הרחבה בענף    -

10.1.8.1 נציב תלונות הציבור בהסתדרות 

10.1.8 נציגות עובדים - ועד עובדים 
- האמנה בדבר הקלות שיש לתת לנציגי

10.1.1.3 עובדים, 1971   

10.15.1;10.15 נציגי הציבור בביה"ד לעבודה 

12.5 נקיון, אחזקה ותחזוקה 
הסכם העבודה של האיגוד הכל ארצי     -
12.5 של מפעלי הנקיון והתחזוקה 
הסכם העבודה של התאחדות החברות     -
12.5.1 וקבלני הנקיון 
הסכם העבודה של ארגון חברות הנקיון     -
12.5.3 בישראל )כולל הסכם אכיפה( 
12.5.9 צו ההרחבה בענף    -
קבלנים לשרותי נקיון ושמירה     -
12.5.2 בשירות המדינה 
10.4.5 קבלנים לשרותי נקיון - הוראות חוק   -

10.7 נשים, חוק עבודת, והתקנות 

אמנות בינ"ל    -

 10.22.2 -  ביטול הפליה נגד נשים לצורותיה   

 10.7.2 -  הגנת האמהות )מחודשת(, 1952   

-  עבודת לילה של נשים המועבדות   
 10.7.3 בתעשייה )מתוקנת 1948(    

10.7.1 מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל   -

שכר שווה לגברים ולנשים עובדים בעד    -
10.22.7 עבודה שערכה שווה    

10.7 אורך חופשת הלידה, הארכתה ופיצולה    -

10.7 איסור עבודה והעבדה בחופשת לידה    -

10.22;10.7 איסור פיטורי עובדת בהריון    -

אפלית אשה בניגוד לחוק ראה אפליה   -

10.7 ביטוח פנסיה וקרן השתלמות    -

11א גיל פרישה לעובדת ולעובד - חוק      -

10.7 הגבלת פיטורי עובדת בהריון     -

הבטחת הפרשות לפנסיה ולקרן    -
11.03;10.7 השתלמות בחופשת הלידה   

10.23 הטרדה מינית - חוק למניעתה   -
10.7 היעדרות בשל טיפול הפריה    -
10.7 הפריה ופריון - טיפולים    -
10.7 הריון וקצבה לשמירתו    -
10.7 זכות להיעדר מהעבודה    -
10.7 חובת הודעה למעביד    -
10.7 חופשת אימוץ    -

 10.7 חופשת לידה - תקופת לידה והורות    -
חופשת לידה - הארכתה או פיצולה   -

10.7.1;10.7.2 בשל אשפוז   

חופשת לידה חלקית לעובד    -
10.7;10.7.1 שאשתו ילדה    

5.1 ייצוג הולם לנשים בשירות הציבורי   -

 10.7.1 מקלט לנשים מוכות - הודעה על שהיה ב-    -

עבודה בשעות נוספות, במנוחה השבועית   -
10.7 ועבודת לילה   

10.7;10.7.1 -  עבודות אסורות ומוגבלות 

10.7 פנסיה    -

10.7 פנקס רישום העובדות    -

10.7.1 קרינה - עבודה ב-   -

10.22 שוויון ההזדמנויות בעבודה - חוק   -

- התקנות בדבר חובת מסירת  
10.22 הודעה למעביד    

10.22.8 שילוב וקידום נשים בעבודה - חוק    -

10.22.6 - שכר שווה לעובד ולעובדת - חוק 
10.7 שלילת הזכות לדמי לידה כולם או מקצתם    -
10.7 - תמצית החוק - הצגתה 
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מפתח אלפאביתי  
10.7 - תנאי עבודת לילה 
10.15.2;10.15.1 נתבע 

21.4 סבון, מרגרינה ושמנים 
13.1 סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה 
ואילך 10.15.1 סדר דין אזרחי בבתי הדין לעבודה 
10.2.2 סדר הדין בבוררות ראה בוררות 

סדר הדין בסכסוך קיבוצי
10.15.5 ראה סכסוך קיבוצי   
10.2.5 סדר הדין בשביתה חלקית בלתי מוגנת 
ואילך 10.15.1 סדרי דין בביה"ד לעבודה 

ראה סכסוך קיבוצי; ערעורים  

סדרי דין בערעור משמעת ובבקשות לעיכוב
12.1.7.3 ביצוע פיטורים או החזרה למשרה   
991.7;991.4.14 סדרי הבראה ונופש 
10.15.2 סדרי הטיעון והסיכום 
10.18.1 סדרי הדין בועדות שירות עבודה 
10.1.8.7 סדרי הדין ברשות השיפוט בהסתדרות 
12.1.7.2 סדרי הדין של בתי הדין למשמעת 

סדרי המינהל ראה מינהל - סדרי ה-
992.4;10.18 סדרי עבודה במצב חירום 
10.3.1 "סובסידיה" לעומת "שכר" - הגדרות 

סודיות תנאי העסקה של עובדים - חוק יסוד 
1.2 כבוד האדם וחירותו   

סוהרים ושוטרים ראה משטרה
10.1.6 סוכני ביטוח - יחסי עובד ומעביד 
54;54.9 סופרמרקטים - רשתות לשיווק מזון 
13.9 סטודנטים - כללי 
13.10 סטודנטים לרפואה ולסיעוד 
23 סיגריות ומוצרי טבק ראה טבק 
21.0 - נוער עובד 
12.1.8 סייעות טיפוליות בכיתות אורגניות 
10.10.1 סיכול חוזה עבודה 

סיכונים ראה בטיחות בעבודה
13.10 סיעוד ורפואה - סטודנטים ל- ראה רפואה 

10.2 סכסוך עבודה, החוק ליישובו 
ראה שביתה והשבתה; וסכסוך קיבוצי

10.2.4 בוררות מוסכמת בשרות הציבורי    -

10.2.1 הגדרת סכסוכים וסיווגם    -

- הליך בסכסוך קיבוצי ואבחנתו     
10.15.2 מהליך בסכסוך היחיד   

ה"הסדר הקיבוצי" בשירות    -
10.1.3.1 הציבורי   

992.3 הסכם בסיסי ליישובו    -

10.2.1 הצדדים לסכסוך עבודה    -

10.2 חובת הודעה    -

10.2.2 מנגנון הבוררות בחוק    -

מסירת מידע על הסדר שאינו   -
10.1;10.2.3.1 בר רישום   

10.9 - סכסוך בין חניך למעביד 

10.2.5 - פיצויים - העקרונות לחישובם 

10.2.2 - פעולת התיווך ומנגנון הבוררות 

- תקנות יישוב סכסוכי עבודה
10.2.01 )הודעות(   

סכסוך קיבוצי 

10.2;10.15.5;10.15.6 הגדרתו וסדר הדין    -
ראה שביתה והשבתה; ראה הסכם קיבוצי  

10.15.5 אי התייצבות    -

10.1.5;10.2.2 בוררות     -
10.2.1;10.15.5 - הגדרת הסכסוך הקיבוצי 
10.2.01 - הודעה על סכסוכי עבודה 
10.15.1;10.15.5 - הוצאות המשפט 
10.15.5 - הליך 
10.15.2;10.15.5 - אבחנה מהליך בסכסוך יחיד 
10.15.01;10.15.1;10.15.5 - ועד עובדים בהליך 
10.15.5 - הנחיות נשיא ביה"ד 
10.15.5 - הצד לסכסוך קיבוצי 
10.15.5 - הרכב המותב 

- התייצבות "ארגון עובדים" ו"ארגון מעבידים"
בפני בית-הדין, במסגרת    
)סעיף 30)ב(( 10.15;10.15.1 תביעת היחיד  

)המשך בעמוד הבא(

ס
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  מפתח אלפאביתי
סכסוך קיבוצי - הגדרתו וסדר הדין )המשך(

- התייצבות ועד עובדים
10.15.5;10.15.01 בפני ביה"ד   
10.15.5 - זכות השמיעה של הפרט בהליך קיבוצי 

- ייצוג מעבידים על ידי
10.2;10.3;10.15;10.15.5 ארגון מעבידים   
10.2 - יישוב סכסוכי עבודה - חוק 
10.15.5 - מועדי דיון, שמיעת עדים והוצאות 
10.15.1;10.15.5 - מחיקה ודחיה על הסף 

- מעמד נציגות העובדים 
10.15.01;10.15.1;10.15.5 ועד עובדים   

- מערכת נפרדת של תקנות סדר דין -
10.15.5 אי תחולת סה"ד הרגילים   

- סדר הדין בשביתה חלקית
10.2.5;10.15.6 בלתי מוגנת   

- סכסוך ארגוני - סכסוך פנים
)סע' 24, 25( 10.15;10.1.8 אירגוני    

- סכסוך היחיד - 
10.15.2;10.15.5 אבחנתו מ-   

- סכסוך היחיד - צירופו להליך 
10.15.5 קיבוצי   
10.15.01;10.15 - סמכות בית-הדין 
10.15.2;10.15.5 - סמכות מקומית 

- סעד ביניים - שיקולים מנחים ותנאים
10.2.5;10.15;10.15.1;10.15.5 למתנו   
10.15.5 - עילת התביעה במסגרת סעיף 24)א()2( 
10.15.01;10.15 - עילות הנזיקין ראה גם נזיקין 
10.15.5 - עיקרו של ההליך בסכסוך קיבוצי 

- ערעורים ובקשות רשות
10.15.1;10.15.5 ערעור   
10.15.5 - פסק דין הצהרתי בהליך קיבוצי 
10.2.2 - פעולת התיווך ומנגנון הבוררות 
10.15.5 - פתיחת הליך בסכסוך קיבוצי 

- צד לסכסוך - הגוף המוסמך
10.2.5 להכריז על שביתה   
10.15.5 - צדדים לסכסוך - צדדים לתובענה 
10.15.1;10.15;10.2;10.2.5 - צו - אי ציות ל- 
10.15.1;10.2.5 - צו מניעה בסכסוך קיבוצי 
10.15.1;10.15 - צו מניעה זמני 
10.15.1;10.15 - צו מניעה נגד המדינה 

10.15.5 צירוף הליכים וצדדים    -

10.15.1;10.15.5 רשות ערעור בו    -

10.15.1;10.15;10.15.5 תנאים למתן צו זמני    -

10.15.5 תקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי    -

10.15 סמכות בית הדין ראה בית הדין לעבודה 

ססיות - הפעלתן לגבי אחיות בבתי חולים
25.1.8 ממשלתיים וממשלתיים-עירוניים   

13.4 הפעלה לגבי רופאים    -

10.2.5 סעד לפי פקודת בזיון בית המשפט - מטרתו 

10.15.1 סעד מבוקש ופיצול סעדים 

10.15.1 סעדים בפיצול תביעות 

סעדים זמניים והצהרתיים
10.15.1;10.15.2;10.15;10.1.8.7    

10.15 סמכות כללית לתת סעד    -

10.15.1 סעדים בסמכות ביה"ד    -

 10.15.2;10.15.1 פיצול סעדים    -

52.1 ספרים - מעצבי שיער 

15 סריגה, טכסטיל והלבשה, טריקו וגרביים 

993.3.1 עבודה בישיבה - חוק 

10.18 עבודה בשעת חירום - חוק 

עבודה מרחוק בשירות הציבורי   
991.4.18 )עבודה מהבית( 

18.1 עבודות ציבוריות ובניה ראה בניה 

עבודת הנוער וחניכים ראה נוער עובד וחניכים
ראה הסכמי עבודה ענפיים  

עבודת חובה או עבודת כפייה - אמנות בינ"ל 
 10.18.2 - עבודת כפייה או עבודת חובה, 1930   
10.18 - חוק שירות עבודה בשעת חירום   

עבודת לילה
21.1.10 - אפיה, החוק   
10.8;10.9 - נוער עובד וחניכים   
10.7 - נשים וראה בהסכמי עבודה ענפיים   

עבודת נשים ראה - נשים חוק עבודת

)סע' 24)ב( לחוק( 10.15 עבירות ועונשין - סדרי הדין 

עבירות מינהליות - ראה בחוקי העבודה 

עברייני מין - חוק למניעת העסקתם במוסדות
1.1.2;1.1.2.1 מסוימים   

עדות ראה ראיות, ראה עדים

ע

סס
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מפתח אלפאביתי  
10.15.2;10.15.1 עדים 
10.15 - אזהרת עד 
10.15.2;10.15.1 - הזמנת עדים 
10.15.2 - חקירת עד 
10.15.5 - עדים בסכסוך קיבוצי 

- שחרור מסדר חקירת עדים -
10.15.1 נטל ההוכחה   

עובד
ראה מעביד; רשויות מקומיות; שירות המדינה; יחסי עובד

ומעביד; חוזה עבודה אישי; שירות ציבורי. 

בדיקה רפואית ובריאות העובדים; שעות עבודה ומנוחה.

- ארגון - התערבות ביה"ד בין
10.1.8;)סע' 24( 10.15  עובד לבינו    

ראה ארגון עובדים; בית הדין לעבודה  
- בטיחות העובד ראה בטיחות

10.1.6 - בעלות על כלי עבודה 
11.10.3;11.01 - הגדרתו בחוק הגימלאות 
10.1.6 - הגדרתו ואבחנתו מקבלן עצמאי 

- העדרות מהעבודה
12.1.7;10.1.6.1 - משמעת 

ראה גם זניחת העבודה להלן.  

10.1.5 - ויתור על זכויותיו 
10.1.6 - זהות המעביד ושני מעבידים 

- זכויותיו בפשיטת רגל, בפירוק תאגיד או
10.10.5;10.10.5.1 עמותה ראה גם פשיטת רגל   
10.1.6.1 - זכויותיו וחובותיו מכוח חוזה 
10.1.5;10.1 - זכויותיו על פי הסכם קיבוצי 
10.1.6.1;10.10.1 - זכותו למקום העבודה 
10.10.1 - זמני או ארעי 
10.10.1 - זניחת העבודה 
חלק 10.11.10 - זר  
10.2.5 - זניחת העבודה בשביתה 
10.5;10.6;10.1.6 - "חבורת עובדים" 
10.1.6.1 - חובה לנהוג בכושר ובזהירות 
1.2 - חובת הבדיקה הרפואית 
10.1.6.1;12.1.7 - חובת המשמעת 
10.1.6.1 - חובת העבודה האישית והנכונות לעבוד 
10.1.6.1 - חוזה העבודה האישי 

ראה גם חוזה העבודה האישי תחת האות ח' במפתח זה.  

10.1.2;10.1.6 חניך, שוליה או משתלם    -
12.2 -  בשירות הציבורי   

ראה גם נוער עובד וחניכים  

10.1.6 -  יחסים במסגרת של מעמד - סטטוס 

10.1.6 -  יחסי עובד-מעביד 

ראה יחסי עובד ומעביד  

10.1.6 -  יחסי עובד-מעביד בתאגיד 

10.1.6 -  מבחן ההשתלבות 

10.1.6 -  מבחן הפיקוח, המרות והשירות האישי 

10.1.6 -  מבחן הקשר האישי 

10.1.6 -  מבחני עזר נוספים 

)סע' 24(10.15 -  מניעה מעובד להיכנס לחצרים  

10.1.6 -  מעמדו - רשימת פסקי הדין 

10.1.5 -  מעמדו בתוקף הסכם קיבוצי 

10.1.6 -  משתתף חפשי 

10.1.6.1 -  נאמנות - חובת 

10.1.2 -  ניוד עובדים 

-  "סוגי עובדים" לענין:
10.1.7 צו הרחבה   
10.1;10.1.3 הסכם קיבוצי ראה הסכם קיבוצי   

-  סטג'ר לרפואה, חניך,  
10.1.2;10.1.6 שוליה ומשתלם 

-  סעיף בוררות בהסכם קיבוצי,  
10.1.3;10.1.5 תחולתו על העובד 

993.3.1 עבודה בישיבה - חוק   -

991.9 -  עובד יומי - העברה למעמד חדשי 

10.15;10.15.01 -  עובד מדינה - סמכות ביה"ד 

10.1.6 -  עובד "מושאל" או "מועבר" 

10.10;10.12 -  עובד עונתי 
כן ראה בהסכמים הקיבוציים  

10.10 עובד שנפטר    -

10.15;10.2.5 עיצומי עובדים - מדיניות ביה"ד    -

פיטורים ראה התפטרות ופיטורים   -

10.1.6.1 פיצויים בגין הפרת חוזה עבודה    -
ראה גם חוזה עבודה אישי  

פנסיה ראה פנסיה   -

1.2 פרטיות עובד וסודיות תנאי העסקתו    -

קבלת אדם לעבודה וסיום      -
10.10.1;10.1.6.1 עבודה 

ע ע
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  מפתח אלפאביתי
עובד )המשך(

1.1;10.10.1 רשיון לעסוק במקצוע    -
שביתה והשבתה -   -

10.1;10.2.5 מעמד העובד והמעביד   
10.10.1 תקופת ניסיון וקביעות    -
10.1.6 "עובד מושאל" או "עובד מועבר" 
12.41 עובדי אירוח ראה בתי אוכל ומלון 

 5.1 עובדי מדינה ראה שירות המדינה 
 5.1 עובדי ציבור ראה שירות הציבור 
11.01;11.10.3 עובדי תאגידים ממשלתיים - גימלאות 

חלק 10.11.10 עובדים זרים  
10.11.17.2 ;10.11.17.1 אגרות ודמי היתר   -
10.11.11 אמנה בינלאומית - עובדים מהגרים   -

מסמכים, דיווח למדור התשלומים, ניכויים   -
;10.11.14;10.11.13;10.11.12 מהשכר ועוד 
10.11.17;10.11.16;10.11.15    

עובדי שטחים ראה שטחים  -
10.11.17.3 פטורים למעסיקי מומחים   -
10.11.6.2;10.11 תיווך עבודה וערובה   -

 991.1.2 עובדים יומיים - העברתם למעמד חדשי 
13.5.2 עובדים סוציאליים 

עוולת נזיקין ראה נזיקין 
עוזרות לגננות ראה גננות 

10.15 עונשין 
10.20.1 פירוש בדיני עונשין    -

עור
16.4.9;16.4 בורסקאות    -
16.3.9;16.3 ייצור נעלים ותפרות    -

עורך דין
10.15.1 - התנהגות נאותה לענין הוצאות המשפט 
10.15.2 - עורך דין שהוא בעל דין 
10.15.1;10.15.2 - שכר טרחתו 
עזה - עובדי שלטון מקומי ומועצות דתיות -  
12.1.8.2 קליטתם מחדש אצל מעבידים אחרים 
עזה - חוק יישום ההסכם בדבר רצועת   
10.11.19 עזה ואזור יריחו 
993.1 עידוד המצאות בתעשייה - תקנון 
עיוורים - חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון  
10.22.3 המלווים בכלבי נחיה, התשנ"ג - 1993 
10.1.6.1 עיכבון - סעד עצמי 

10.15.2 ;10.15.1 עיכוב ביצוע וסעד זמני  
10.15.1 עיכוב הליכים ראה בית הדין לעבודה 
10.15.2 עיכוב יציאה מהארץ 

עילה
בסכסוכים לפני היווצרות יחסי עובד     -
10.15 ומעביד ולאחר סיומם 
העדרה ביחסי עובד ומעביד -      -
10.15.1 מחיקת כתב תביעה 
10.15.1;10.15.2 השתק עילה ופלוגתא    -
10.15.01 מבחנים לסמכות ענינית של ביה"ד    -
עילה הנובעת מפסק דין - תביעה     -
10.15.01 על פי הפסק 

עילות נזיקין ראה נזיקין   -
10.15.1;10.15.01 עילות תביעה    -
10.15 -  תובע שאינו מיוצג   
10.2.5 עילת רשלנות - עימות עם זכות השביתה    -
1.1 עיסוק ראה חופש העיסוק והגבלתו 
991 "עיסקאות החבילה" 
10.15;10.2.5 עיצומי עובדים - מדיניות ביה"ד 
10.3 עיקול, העברה ושעבוד - הגנת השכר 
10.15.2 עיקול זמני 
10.15 עיקול זמני - רשם 
10.15.2 עיקולים 

עיריות ראה רשויות מקומיות
עישון - הסדרתו באתרי עבודה

993.7 - חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים   
993.7.1 - תקנות בענין קביעת שלטים   

עיתונים ראה עתונים
עכבון ראה עיכבון

991.4.13 עלות תוספות - הסכם מסגרת 
ס"ח 1351 עליה - הסדרים במשק לעידודה  

עמותה
זכויות עובד בפירוק ובפשיטת רגל   -

ראה פשיטת רגל  
10.1.6 יחסי עובד ומעביד בה    -
10.1.8 מאגדת ארגוני עובדים ומעבידים    -

10.10.01 עמלה - ופיצויי פיטורים )ראה גם "שכר"( 

ענישה ראה עונשין

ענף ראה לפי שמות הענפים

עע
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מפתח אלפאביתי  
18.2 עץ - נגרות, בנין, רהיטים וכו' ראה בניה 
18.2 עץ ומוצרים - הסכם עבודה 
18.2.7 חניכים ושוליות    -
18.2.9 פנסיה מקיפה    -
)לתשלום הוצאות( 10.15.1;)קבלני כוח אדם( 10.4.6  ערובה 
)לתיווך עבודה בין ארצי - עובדים זרים( 10.11.6.2   
)איסור קבלת ביטחונות מעובד - חוק( 10.3.6    
10.15.2;10.15.01 ערכאת השיפוט - הסכמה על 

10.15;10.15.1;10.15.2 ערעור  
דיון שנית בערעור     -
10.15.2 שנידון על פי צד אחד   

התערבות ביה"ד בממצאי   -
10.15.2 בית הדין קמא   
10.15.2 זכות ערעור - רק לפי חוק    -
טענות חדשות בערעור      -
10.15.1;10.15.2 גישה מקילה 
10.15.2;10.15.1 מועד הגשה    -
10.15.2 מחיקת נימוקים ותיקונים    -
10.15.2 מסמכים שיש לצרף לכתב ערעור    -
10.15.2 מסמכים שיש להמציא למשיבים    -
10.15.2 משיב בערעור    -
10.15.2 נימוקים שלא פורשו    -
11.10.3;10.15.1;10.15.2 סדרי דין    -
10.15.5 סכסוכים קיבוציים    -
10.15.2 עיקרי הטיעון בביה"ד הארצי    -
10.2.2;10.15.1 על החלטות מכח חוק הבוררות    -

ראה בוררות  

על החלטות הממונה על -   -
10.15.2;11.10.3 הגימלאות   
10.15.01;10.15 על פסק דין של רשם    -
10.15.1 הנחיות ביה"ד   
10.15 ערעור בפני ביה"ד הארצי    -
10.15.2;10.15.1 ערעור שכנגד    -
10.15.2 פסק דין בערעור    -
10.15.2 פרטים נוספים    -
10.15.2;10.15.1 רשות לערער    -
- צו - סוגי החלטות שלא תינתן בהן     
10.15.2        רשות ערעור 

ערעור בפני רשות השיפוט בהסתדרות - ראה רשות 
השיפוט בהסתדרות

10.1.6.1 עשיית עושר ולא במשפט - דיני 
10.1.6 עתונאי - משתתף חפשי 
13.6.1 עתונאים בשירות הציבורי 

17.4 עתונים יומיים - דפוס ראה דפוס 
17.4 - הסכם עבודה 
17.4.2 - פנסיה מקיפה 
17.4.9 - צו הרחבה משולב 

10.15 פגרת בית הדין 
)בקבלה לעבודה( 1.2 פוליגרף  
)אי קבילות כראיה( 10.15.1    
10.15 פומביות הדיון 

 18.1 פועלי בנין ועבודות ציבוריות ראה בניה 
פועלי החרושת ההסתדרותית -  
28 חוקת עבודה ראה הסתדרות 
22 פועלים חקלאיים ראה חקלאות 
10.15.1 פורום לא נאות ודין זר 
1.3 פטנטים - פרק ח' לחוק 
25.2 פיזיוטרפיסטים 

פיטורים - סיום חד צדדי של יחסי עובד מעביד
ראה התפטרות ופיטורים  

10.10.1 ראה גם פיצויי פיטורים;   

הודעה מוקדמת בהתפטרות ובפיטורים  
10.10.4.1;10.10.4;991ג    

פיננסים -
פיקוח על הביטוח - חוק - פרק ז'1 -  -  

11.04.5       קרנות פנסיה ותיקות 
11.02 - פיקוח על קופות גמל - חוק   
10.1.6.1 פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה 

 10.2.5 פיצוי בגין נזקי שביתה בלתי מוגנת 
פיצוי עבור חופשת מחלה ראה מחלה - דמי

פיצוי על נזק -   
11.01 אי תשלום לקופות גמל 
10.3.2 פיצויי הלנת שכר, פיצויי פיטורים וקיצבה 
10.3 חוק הגנת השכר    -

 10.3.2 פיצויי הלנת שכר ראה שכר מולן ופיצויי הלנה 

פיצויי פיטורים
ראה התפטרות ופיטורים; פנסיה; גימלאות שירות המדינה  

10.10.1 אי חידוש חוזה עבודה    -
ביטוח זכויות בפש"ר, פירוק     -
10.10;10.10.5 תאגיד ועמותה 

)המשך בעמוד 43(

פ

עע
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  מפתח אלפאביתי
10.10 גיוס לשירות חובה במשטרה    -

10.12 גיוס לשירות קבע    -

22 ההסכם הקיבוצי בחקלאות ראה חקלאות    -

הודעה על תנאים למתן אישור לפי סעיף 14    -
לחוק פיצויי פיטורים לגבי תשלום למבטח   
10.10 )לענין פנסיה( 

10.10;10.10.01 הזכות לפיצויי פיטורים    -

10.10 החוק והתקנות    -

10.10 הסדר פנסיה - שילובו עם פיצויי פיטורים    -

10.10.3 הפחתת פיצויי פיטורים או שלילתם    -

10.10.01 ותק - רכיב בפיצויים    -

10.10 זכות עדיפות לחזור לעבודה ופיצויים    -

10.10 חובה למסור הודעות למעביד    -

חישוב הפיצויים       -
חישוב הפיצויים והתפטרות   

 10.10.01 שרואים אותה כפיטורים   
10.10 -  כשהשכר הופחת זמנית   

 11.04;11.10.3 -  משכורת קובעת     
10.10 -  שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר   
10.10.01 -  תקנות בדבר חישוב שכר עבודה   

10.15.2 טפסי תובענות    -

10.15.2 כתב הגנה - הגשת    -

מועד לתשלום פיצויי פיטורים  )ס' 20(10.3   -

10.10 מעביד שנפטר    -

10.10 נסיבות המזכות בפיצויים    -

10.10 סכומים משוריינים    -

10.10 עובד שנפטר    -

פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי     -
10.10;10.10.3   

10.10;10.10.3 פיטורים ללא פיצויים מכוח פס"ד    -

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, קצבה     -
11.01;10.3;10.3.2 וגימלאות  

10.10 פיצויי פיטורים, תגמולים ופנסיה    -

10.10 פיצויים וגימלת פרישה    -

10.10 פיצויים ותגמולים    -

10.10 פיצויים למתגייס למשטרה    -

10.10 פשרה והודאת סילוק    -

10.10 צבירת הפיצויים בהסכם קיבוצי    -

צו הפקדת פיצויים מועד ההפקדה     -
10.10 וסוגי מעבידים 

10.10 שיעור פיצויי הפיטורים    -

10.10 שכר הכולל פיצויי-פיטורים    -

10.10.3 שלילת פיצויי פיטורים או הפחתתם    -

10.15.1 תביעה ל-    -

תנאים למתן אישור לפי סעיף 14 לחוק     -
 10.10 לגבי תשלום למבטח - הודעה על 

פיקדון ראה פקדונות

10.14 פיקוח על העבודה - חוק ארגון ה- 
ראה גם בטיחות בעבודה

פיקוח על עסקי ביטוח - פרק ז'1 לחוק -  
11.04.5 קרנות פנסיה ותיקות 

פיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( -   
חוק  11.02

פירוק תאגיד, עמותה ופש"ר -  
זכויות עובדים ב- ראה פשיטת רגל

פירוש ראה פרשנות

 993.1 פיריון העבודה - מועצות משותפות בתעשיה 

10.15;10.15.1 פישור  
10.15 סמכות ביה"ד    -
10.15.4 תקנות בדבר פישור    -

10.15.1 פלוגתות - קביעתן 
10.15.2 - השתק פלוגתות ועילות 

פלילים - סמכות ביה"ד נגררת   
10.15 מאזרחית לפלילית 

16.1 פלסטיקה 
10.1.7 סיווג מפעל בענף לצורך צו הרחבה    -
16.1.9 צווי ההרחבה    -

)המשך מעבר לדף(
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מפתח אלפאביתי  
11.01;11.02;11.05 פנסיה - כללי 

ראה פרישה לפנסיה; גימלאות שירות המדינה; גימלאות;   
פנסיה מקיפה; מבטחים; רציפות זכויות פנסיה.

11.01 אבדן זכות פנסיה - הזכות לפיצוי על    -

אבחנה בין הסכם פנסיה לבין תקנות     -
11.01 קרן פנסיה 

11.01 אבחנה בין פנסיה מקיפה לפנסית יסוד    -

11.04.6 אחיד - תקנון    -

11.01 איסור לוותר על זכויות פנסיה וגימלאות    -

11.04 איסור לתת זכויות מעל לקבוע בחוק    -

11.03.1 אישור וניהול קופה מרכזית להשקעות    -

11.03 אישור וניהול קופת גמל - כללים ל-    -

אישור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי     -
10.10 פיטורים לגבי תשלום למבטח 

אי תשלום דמי גמולים מהווה הפרת החוזה      -
11.01 שבין המעביד והעובד, המזכה בפיצוי 

ביטוח הדדי המעבר מקופות     -
11.01;11.02 תגמולים לקופות פנסיה 

11.01 "ביטוח מנהלים"    -

בעיית שילובם של פיצויי     -
10.10 הפיטורים עם הסדר הפנסיה 

11א גיל פרישה - חוק     -

גימלאות עובדי המדינה ועובדי הרשויות     -
11.10.3;12.1.8 המקומיות 

גימלאות שירות המדינה ראה גימלאות שירות המדינה   -

11.01 גימלאים ראה גימלאים    -
הבטחת זכויות פנסיה - עובדים ארעיים     -
11.11.2.1 בשירות המדינה 
10.7 הבטחת פנסיה - חוק עבודת נשים    -

11.10.3 הגדלת הפנסיה של עובד    -
11א;10.10.4 הודעה מוקדמת בפרישה לפנסיה     -

הודעה על תנאים למתן אישור לפי סעיף 14    -
10.10 לחוק פיצויי פיטורים - הודעה למבטח 
11.10.01 החזרת כספים למעסיק    -

היוון   -
11.10.3.7 -  ביטולו לצמיתות - חוק   
11.01 -  עקרונות חוק הגימלאות   
הכללת רכיבים נוספים בפנסיה - לפי      -
11.10.3.11 חוק הגימלאות 

הלוואות לחברי התאחדות     -
11.10.01 התעשיינים 

הלנת קיצבה ותשלומי פנסיה     -
10.3;11.01;10.3.2 ופיצויי הלנתם 

הסדר היציאה לפנסיה - ביטוי לפיטורים או    -
10.10.1;10.10 להתפטרות 

11.04.5 הסדר קרנות הפנסיה הותיקות    -

11.01 הסדרי פנסיה וגימלאות - כללי    -

11.01;11.11 הסדרים לשמירת זכויות פנסיה    -

11.05 הסכם פנסיה מקיף   -

הסכם פנסיוני וחוקות פנסיה -     -
11.01 כללים לפירוש 

הסכמי פנסיה ענפיים   -
 22 -  ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים   
12.4.3 -  בענף המלונאות   
18.1 הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין    

ראה בניה   

-  מהותם, פרשנותם ותחולתם     
11.01 על גימלאים   
18.2.8 -  נגרות בנין ורהיטים ענף העץ   
17.4.2 -  עתונים יומיים דפוס   

11.02 העברת כספים בין קופות גמל   -

11.01 -  הפרשות וניכויים לפנסיה - 
ראה הסדרי פנסיה והסעיפים בהסכמים קיבוציים ובתקנות   
11.10.01;11.01 קופות הפנסיה 

הפרשות לפנסיה - הגדלתן     -
)מגזר פרטי( 11.05;)שירות הציבורי( 991.4.16   

השוואת זכויות הפנסיה, בפנסית יסוד,     -
11.01 פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית 

השוואת זכויות פנסיה לאלמן     -
11ג ולאלמנה - חוק - בוטל - אך ראה פסיקה 

השלמה לתוספת יוקר -      -
991.4.2 חוק הגימלאות 

התיישנות תביעת העובד-      -
11.01 ניכויים והפרשות 

11.01 התיישנות תשלום פנסיה חדשית    -

10.1.5 ויתור, פשרה, השתק ומניעות    -

10.1.2;11.01 ועד פנסיונרים ראה גימלאים    -
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  מפתח אלפאביתי
פנסיה - כללי )המשך(

ועדת ערעורים רפואית עליונה,     -
11.10.01 ליד "בלינסון" 

11.10.01 ותק לצורך חישוב אחוזי פנסיה    -

11.10.01 זכויות חברים שפרשו מהעבודה    -

זכויות פנסיה וגימלאות   -
11.01 -  איסור לוותר   

11.01 -  איסור על זכויות מעל הקבוע בחוק   

זכות לתבוע את המעביד והתיישנות      -
11.01 תביעת העובד 

10.7 חופשת לידה הפרשות פנסיה    -
חוק שירות המדינה )גימלאות(      -
11.10.3  ראה גימלאות 

11.01 חוקות פנסיה והסכם פנסיוני - פירושם    -

11.01 "ידועים בציבור" כבן זוג    -

11.01 יסוד - פנסית    -

11.04.3 ממשלה - סיכומים עמה   -

11.10.3.3 מענק לשאירים    -

11.10.3;11.04 "משכורת קובעת" ורכיבי השכר    -

11.01 משמעת - הוצאה לגימלה    -

11.10.01;11.01 ניכויים והפרשות לקופת פנסיה    -
ראה הסכמי עבודה ענפיים  

11.10.01 נכות עובד הוועדה הרפואית    -

10.15.01 סמכות בתביעה    -

11.01 עקרון השמירה על ערך הפנסיה    -

11.04 עקרונות לחישוב הפנסיה    -

פיצויי הלנת פנסיה-     -
11.01;10.3.2;10.3 חוק הגנת השכר 

11.04.4;11.01 פנסיה מצטברת    -

פנסיה תקציבית מכח חיקוק או     -
11.04.4;11.01 אימוצה בהסכם 

11.01 פנסיונרים ראה גימלאים    -

11.01 פנסית יסוד - צו הרחבה    -

פסק דין הצהרתי - ביחסים בין בר-קצבה לבין    -
10.15.1;11.01 החייב בתשלומה 

11.01;11.10.3 -  "פרידה של קבע" 

-  פרישה לפנסיה ראה פרישה לפנסיה

11.01 -  פרשנות 

10.20;11.01 -  כללים בקשר לפנסיה   

-  מהות ופרשנות חוק שירות    
11.01 המדינה )גימלאות(   

10.20.1 -  שיקולים לפסילת תקנות   

11.01 -  תחולה רטרואקטיבית של חוק   

 11.04.4 -  צוברת - פנסיה - מעבר ל- 

11.10.3 -  צירוף שירות 

-  קופה מרכזית להשקעות -   
11.03.1 הכללים לאישור ולניהול 

קופות הפנסיה     -
ראה הסדרי פנסיה והסעיפים בהסכמים הקיבוציים  

-  דו"ח ממוכן ובו פירוט זכויותיו של    
11.10.01 החבר בקופות הפנסיה   

11.01 -  חברות ושיוויוניות   

10.15.1 -  "ידיעת הדיינים" לגבי תוכן תקנותיהם   

11.10.01 -  מבטחים, פנסיה מקיפה   

11.01 -  ניכויים והפרשות והחקיקה בנושא   

-  ניכויים והפרשות    
11.10.01;11.01 לקופת פנסיה   

11.01 -  תקנות ההתאגדות והפיקוח עליהן   

10.15.1 -  תקנות הקופות - "ידיעת הדיינים"   

קופת גמל )פנסיה(   -

10.1.7;11.01 -  אי תשלום לקופת גמל   

-  ביטוח פיצויי פיטורים - אישור    
10.10 לפי סעיף 14 לחוק   

 10.15.1 -  הוצאות משפט בהליך נגדה   

11.03.1;11.03 -  הכללים לאישור ולניהול   

-  הניכויים וההפרשות    
11.10.01;11.01 לקופת פנסיה   

11.01 -  הסדרי הפנסיה   

11.02 העברת כספים בין קופות גמל   -  

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים    -  
11.02 )קופות גמל(    
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מפתח אלפאביתי  
פנסיה - כללי )המשך(

חוק הפיקוח  על שירותים פיננסיים    -  
11.02 )קופות גמל(   

11.01 -  יחסים שבין חבר וקופת גמל   

11.10.01 -  מבטחים, פנסיה מקיפה   

-  מעביד שלא העביר כספים שניכה -    
10.15.1;10.15.01 סמכות הרשם   

11.01 -  משיכת הכספים לאחר פרישה   

10.15.01 -  סכסוך בין חבר לקופה - סמכות   

11.01 -  פירוש התקנון   

-  פרטים שעל המעביד למסור     
10.3;11.01 לקופת גמל   

11.01 -  קבלן וקופת גמל סמכות בימ"ש   

11.01 -  קופות תגמולים בנקאיות   

10.15.1 -  תביעות נגדה   

11.01 -  תקנוני ההתאגדות של הקופות   

10.3 -  תשלום לקופות גמל   

11.01 "קידום אוטומטי" בדרגת פנסיונר    -

קרנות פנסיה ותיקות   -

11.04.6 -  אחיד - תקנון   

-  חוק קרנות הפנסיה )קרנות חדשות(     
11.03.2 התשנ"ד - 1994   

-  גיל פרישה - הקביעה בתקנות    
11.01 הקרנות ובחוק   

11.10.01;11.01 הניכויים וההפרשות לקופת פנסיה    -  

10.15.1;11.01 -  התיישנות תביעה לביטוח בקרן   

 11.04.5 -  ותיקות קרנות רפורמת 2003   

11.04.3 - ממשלה - סיכומים עמה   

11.01 -  ערעורים על החלטות קרנות הפנסיה   

11.01 -  פירוש מושגים   

-  רפורמת 2003 בקרנות הותיקות  11.04.6;11.04.5   

-  רפורמה בקרנות הפנסיה ובפנסיה תקציבית   
 11.04 המשכורת הקובעת ורכיבי השכר 

10.1.8.7 -  רשות השיפוט בהסתדרות-ס"ד   

-  "תוספת קבועה" - הכרה בה לפי    
11.10.3.11 חוק שירות המדינה )גמלאות(   

11.04.6 -  תקנון אחיד   

-  תקנוני קרנות הפנסיה, הפיקוח עליהם    
11.01  ופרשנותם 

11.01 -  תקנות קרן הפנסיה - הסכם   

13.4.2 רופאים - מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת   -

רציפות זכויות הפנסיה, או      -
11.11;11.01 הקפאתן ראה רציפות זכויות פנסיה 

רשויות מקומיות - תחולת חוק     -
11.04.4; )סע' 79(12.1.8;11.01 הגימלאות 

10.1.8.7 רשות השיפוט בהסתדרות - ערעור    -

שיטת חישוב שיעור הפנסיה - התקנות     -
11.01 שבתוקף 

11.01 שינוי שיטת הפנסיה    -

11.04;11.10.3 שכר קובע    -

תאגידים שהוקמו על פי חוק-      -
11.01 החלת חוק הגימלאות 

10.10 תגמולים, פיצויי פיטורים ופנסיה    -

 11.10.3 תקופת שירות שאינה רצופה    -

11.04.6 תקנון אחיד    -

תקנות פנסיה כמוצג וידיעת     -
11.01;10.15.1 הדיינים 

11.04.4 תקציבית - מעבר מ-    -

תקציבית - שינוי שיטת עדכונה    -
11.04.4.1;11.10.3 - חוקים    

תקציבית - תשלומי עובדים - חוק התכנית    -
)עמוד 79( 11.10.3 להבראת כלכלת ישראל  

11.03.3 פנסיה מקיפה ראה גם פנסיה 

11.10.01 הנהגת פנסיה מקיפה בתעשיה    -

11.03.3 הסכם פנסיה מקיף   -

18.1 -  בניה ועבודות ציבוריות   

12.4.3 -  מלונאות   

18.2.8 -  נגרות בנין ורהיטים   

17.4.2 -  עתונים יומיים - דפוס   

11.10.01;11.01 - פנסיה מקיפה בתעשיה   

פיצוי לבעלי ותק העולה על 35 שנה     -
)סע' 39( 11.10.3 בפנסיה מקיפה  
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  מפתח אלפאביתי
צו ההרחבה בדבר הגדלת התשלומים     -
11.05;11.10.01 לפנסיה מקיפה 

11.04.4 צוברת - מעבר ל-    -

11.04;11.10.3 שכר קובע    -

11.10.3 תקופת שירות שאינה רצופה    -

תקנות פנסיה מקיפה -   -
11.04.6 - אחיד - תקנון   

11.01 תקנות קרן פנסיה הסכם    -

11.01 פנסיונרים ראה גימלאים 

10.9 פנקס החניכים 

10.7 פנקס העובדות ראה נשים - חוק עבודת 

10.6 פנקס חופשה ראה חופשה שנתית 

10.8.3 פנקס עבודה - חניכים ונערים 

10.7 פנקס רישום - חוק עבודת נשים 

10.3 פנקס שכר )ותלוש שכר( 

10.15.2 פסולי דין 

13.5.1 פסיכולוגים - דירוג 

13.5.1 תפקוד הפסיכולוגים    -

10.15.2;10.15.1 פסיקתה 

10.15 חתימה על פסיקתות - רשם    -

 1.4 פסיקת ריבית והצמדה - חוק 

10.15.1;10.15 פסלות שופט - טענה 

פסלות שופט, רשם, נציג ציבור  
10.15;10.15.1;10.15.2 או מותב 

פסק בוררות ראה בוררות

10.15.2 פסק דין ראה מפתח סדר הדין בפרק 

10.15.2;10.15.1 איחור במתן פסק דין     -

10.15.1 אכיפת פס"ד שניתן בהסכמה    -

10.15.2 ;10.15.1 ביטול פסק דין    -

10.15.2 דחיה על הסף    -

10.15 דעת מיעוט    -

10.15 הבהרה לאחר מתן פסק הדין    -

10.15 הוצאה לפועל    -

הוצאות המשפט ראה הוצאות המשפט   -

10.15.01 הלכה פסוקה - הסמכות לפתחה    -

הפרשי הצמדה וריבית ראה ריבית והצמדה   -

10.2.5 הפרתו לענין השתתפות בשביתה    -

10.15.2 הקראת פסק דין    -

10.15.01 התערבות בג"צ- מעמד ביה"ד    -

10.15 חילוקי דעות במותב    -

10.15;10.15.2 חתימת פסק דין    -

10.15.2;10.15.1 מועד מתן פסק דין    -

10.1.6 מעמד עובד - רשימת פסקי דין    -

10.15.2;10.15.1 עיכוב ביצועו וביטולו    -

10.15.01 עילה הנובעת מפסק דין    -

10.10 פיטורים ללא פיצויים מכוחו    -

פסק דין של רשם -     -
10.15.2;10.15;10.15.1 ערעור עליו 

פסק בורר ראה בוררות   -

10.15.2 פסק דין בהעדר הגנה    -

10.15.2 פסק דין בערעור    -

10.15.1 פסק דין הצהרתי    -

10.15.5 -  בהליך קיבוצי   

10.15.1;11.01 -  בענין פנסיה   

10.2.5 -  בשביתה והשבתה   

10.15 - נגד המדינה   

10.15.1 פסק דין מוטעה    -

פסק דין של רשם ראה רשם   -

10.15 -  באין הסכמה   

-  בתביעת שכר עבודה או קצבה -  
10.15.2 ערעור או ערעור שכנגד    

10.15 פסק דין שניתן בהסכמה    -

10.2.5 בזיון בית המשפט   

10.2.4;10.2.2 פסקי המוסד לבוררות מוסכמת    -

פשרה   -
 10.15.1 -  נימוקי פסילה לפס"ד בפשרה   
10.15.1;10.15 -  סמכות ביה"ד   
10.15;10.15.2 -  פסק דין המאשר פשרה   
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מפתח אלפאביתי  
פסק דין )המשך(

10.2.5 שביתה - הפרת פסק דין    -

10.15.1 תוכן והנמקה    -

10.15.2;10.15.1 תיקון טעויות והשמטות    -

פעוטונים ומעונות יום   
12.1.801-803 במועצות האיזוריות 

10.15.2 פקדונות וקנסות - החזרה 

פקודות ראה חוקים ופקודות

10.15;10.15.2;10.15.1 פרוטוקול הדיון 

10.15 דעת מיעוט    -

1.2 פרטיות עובדים 

11.01;11.10.3 "פרידה של קבע" 

993 פריון העבודה והייצור 

השתלמות בתחום יחסי העבודה   -
993.4 לועדי עובדים   

השתלמות, הכשרה וקידום לעובדים    -
993.4 וועדי עובדים   

993.1 מועצות משותפות בתעשייה    -

מועצות משותפות בשירות   -
 993.1.1 המדינה   

קידום איכות החיים בעבודה בטיחות   -
993.4 וגיהות   
993.5 תפוקה והכנסות חקר    -

11.01 פרישה לפנסיה 
ראה גימלאות שירות המדינה; וגימלאים

ראה פנסיה; ראה פיצויי פיטורים

11.01 "גיל פרישה" - פירוש המושג    -

גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד-    -
11.01;11א בחוק ובהסדרי פנסיה   

11א גיל פרישה     -

991.4.13 דרגת פרישה   -

הכנה לקראת פרישה - הדרכה    -
11ב והשתלמות   

המשך העסקת בני משפחות של   -
11.10.3 חיילים שניספו   

המשך העסקתו של עובד מעבר    -

10.10)לענין פצויי פיטורים(;11.10.3 לגיל 65   

11.10.01 זכויות פנסיה לחברים שפרשו    -

חופשת מחלה שלא נוצלה -      -
991.4.15 פיצוי בעבור - 

)המשך בעמוד 49(
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  מפתח אלפאביתי
פרישה לפנסיה )המשך(

11.01 -  מס הכנסה על הפיצוי    

10.10.4 חוק הגימלאות - הודעה מוקדמת על פיו     -

סמכות ביה"ד בתביעת   -
10.15.01 גימלה ותנאי פרישה   

11.10.3 ערר על הוצאה לקיצבה     -

)ס' 15(10.10 פיצויי פיטורים וגימלת פרישה     -

991.4.15 פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו     -

)ס' 14( 10.10 פיצויי פיטורים ותגמולים     -

11.10.3 פיצויי פרישה וגימלה בשירות המדינה     -

11.01 קופות גמל ראה פנסיה    -

 991.8 פרמיות, הכללתן בדמי חופשה 

פרמצבטיקה

24.2 דירוג ידע    -

24.1 הסכם העבודה    -

24;21.0 נוער עובד בענף    -

24.9 צו ההרחבה    -

13.2 ואילך פרקליטים ומשפטנים 
ראה משפטנים ופרקליטים  

13.0.1 פרקליטות - תוספת לעובדים המינהליים  

10.1.6.1 פררוגטיבת הניהול )זכות המעביד לנהל( 

10.1.2 פרשנות ההסכם הקיבוצי 

10.20;10.20.1 פרשנות - חוק ה- ופקודת ה- 

- אמנת עבודה בינלאומית
כמקור לפרשנות )בהערות לאמנות(  

- הסכם פנסיוני וחוקות פנסיה 
11.01 כללים לפירוש    

10.1.2 - הסכם קיבוצי - פרשנותו 

- התקשי"ר אינו "דין" הוא  
10.2.3;10.1.3.1;10.20 הסדר קיבוצי  

- זכויות וחובות מהותיים של המדינה
)ס' 42( 10.20 כמעבידה    

10.1.6.1 - חוזה עבודה - פירושו 

)ס' 42(10.20;10.15 מעמדה של המדינה בביה"ד     -

12.1.8 פירוש אימוץ הוראות חוק    -

פרשנות )המשך(

פירוש המושגים שבתקנות קרן הפנסיה -  -

11א;11.01 "גיל פרישה"    

 11.01 "הידוע בציבור כבן זוג"   

11.01 "תקופת אכשרה"   

פירוש סעיפי משמעת בהסכם קיבוצי   -
10.1.2 מבחן ודאות ומבחן סבירות   

10.1.6.1 - פירוש סעיפי משמעת בחוזה עבודה אישי 

11.01 - פירוש תקנון קופת גמל 

11.01 - פרשנות הסדרי פנסיה וגימלאות 

10.20.1 - שיקולים לפסילת תקנות   

11.01 - תחולה רטרואקטיבית של חוק   

- תקנוני קרנות פנסיה- 
11.01 פרשנות ופיקוח    

פשיטת רגל, פירוק תאגיד ועמותה

10.10;10.10.5;10.10.5.1 - זכויות עובדים ב- 

- זכות קדימה לחיילים  
10.12 משוחררים  

991.3.1 - טבלת סכומי המקסימום ב- 

)ע' 24(10.15;)ע' 10( 10.15.01  - סמכות ביה"ד  

10.1.5 פשרה ראה טענות 

- "השלמת פשרה" סמכות
10.15;10.15.01 בית-הדין   

- מתן תוקף של פסק דין להסכם 
10.15.2;10.15.1;10.15.01 פשרה   

10.15 - סמכות בוררים לפסוק ל- 

10.10 - פשרה והודעת סילוק - פיצויי פיטורים 

צבא ראה חיילים משוחררים

)ס' 11(10.10 - גיוס לשירות חובה מזכה בפיצויים  

10.12 - גיוס לשירות קבע מזכה בפיצויים  
הכרה בשירות ביטחוני לצורך גימלאות   -

)ס' 100 ב-א(11.10.3 עובדי המדינה    
המשך העסקת בני משפחות של חיילים שנספו    -

)ע' 36(11.10.3 במערכה  
העסקת בן משפחה של   -

10.12.1;10.12 חייל שנפטר    
10.12;10.12.1 נכי מלחמה    -

צ

פפ
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מפתח אלפאביתי  
צבא )המשך(

11.10.3.8.4 תוספת לפי חוק הגמלאות    -

15 צביעה - אריג 

צה"ל ראה צבא

10.15.1 צו - סמכות ביה"ד  

צו אכיפה

10.2.5 בשביתה     -

10.15.1 מהותו והמוסמך לתיתו     -

10.15.1 צו אנטון פילר 

צו בית הדין לעבודה )סוגי החלטות שלא תינתן בהן 
10.15.2 רשות ערעור( 

צו במשפט העבודה הקיבוצי - 
10.15.1;10.15 אי ציות   

10.15.2 צו הבאה  

10.15.2 צו הוצאות ראה הוצאות משפט  

10.15.1;10.15 צו הצהרתי זמני  

10.2 צו הקשור בשביתה - לא יוטל מאסר  

10.1.7 צו הרחבה 
ראה במצורף להסכמים השונים

10.1;10.1.7 איסור לוותר על זכויות בו    -

10.1.7 בטילותו וביטולו     -

10.1 הודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה     -

10.1;10.1.7 הוראות אישיות מכוח צו-הרחבה    -

)המשך בעמוד 51(

צצ
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  מפתח אלפאביתי
צו הרחבה )המשך(

הוראות בדבר הליכים ליישוב חילוקי     -
10.1 דעות 
10.1 המשך תקפן של הוראות אישיות    -
הסמכות להרחיב הסכם     -
10.1.7;10.1 קיבוצי כללי 
10.1.7 התיישנות הוראות צו הרחבה    -
10.1 התנאים והנוהל במתן צו הרחבה    -
10.1.7.1 ועדות פיקוח על ביצוע צווי הרחבה    -
זכויות שבצו הרחבה - איסור     -
10.1.7 לוותר 
10.15.1 חזקת ידיעה - ידיעת הדיינים    -
10.1.7 חזקת תוקף    -
יישום צווי הרחבה ו"ידיעה     -
10.1.7;10.15.1 שיפוטית" 
10.1.7;10.1 נוהל ותנאים במתן צו הרחבה    -
10.1.7 סיווג מפעל בענף    -
10.1 סמכויות ועדת פיקוח    -
10.1;10.15.01 סמכות בית הדין בדבר תחולתו   -
10.1 ערר על מתן צו הרחבה    -
10.1.7 פירוש מושגים "תעשיה" ו"מלאכה"    -
10.1.7;10.1 פרסום ברשומות של-    -
10.1.7 פרסום ותחולה    -
10.1.7 קופת גמל - חובת תשלום על פיו    -
10.1 רישום ופירסום מפעלים עליהם חל צו    -
10.1.7 שיקולי השר בהוצאתו    -
10.1.7 שלילת זכות מכוח צו - פירוש דווקני    -
שרברבות - תחולת צו הרחבה     -
10.1.7 מענף הבניה 

תחולתו על עובדי   -
10.1.6 ;10.1.7;10.15.1;10.4.5 חברות כח אדם   
10.1.7 תחולתו על "סוגי העובדים והמעבידים"    -
10.1.7;10.1 תחולתו על המדינה כמעביד    -
10.1.7;10.1 תחילה רטרואקטיבית    -
10.1.7;11.01 תשלום הפרשים לפיו    -

10.15 צו לאכיפת ציות 

צו מניעה  10.15.1;10.15;10.2.5

10.15.1 צו מניעה זמני 

18.1.9;18.1 ציוד מכני הנדסי - מפעילי 

17 צינקוגרפיה ראה דפוס 

צלולוזה - תמיסות ראה בטיחות בעבודה

10.10.1 קביעות בעבודה 
10.1.6.1 קבלה לעבודה וכריתת חוזה עבודה 
18.1.9;18.1 קבלן בנין 
10.1.6 קבלן עצמאי - אבחנתו מעובד 
12.5.2;10.4.5 קבלן למתן שירותים 
12.5.2 קבלני נקיון ושמירה בשירות המדינה 
)הסכם קיבוצי( 29;)צו הרחבה(29.9 קבלני כוח אדם  
)זהות המעביד( 10.1.6; )חוק( 10.4.5    
)ערובה( 10.4.6
10.11.2;10.11;10.1.6.1;5.1 קבלת עובדים לעבודה  
12.1.5 ראה תקנות העיריות - מכרזי רשויות מקומיות   

ראה גם בהסכמים הקיבוציים  

הגיל המינימלי לקבלת עובדים לעבודה   -
10.8.7;10.8.6;10.8.5     - אמנות בינ"ל  

-  בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים לקביעת  
10.8.9 כושר עבודה במשלחי-יד לא-תעשייתיים    

- בדיקתם הרפואית של ילדים ונערים   
 10.8.8 לקביעת כושרם לעבוד בתעשייה    

- הגיל המינימלי לקבלת ילדים לעבודה  
10.8.6 )חקלאות(    
10.8.7 )דייגים(    
10.8.5 )תעשיה(    
10.8.11 - הגיל המינימלי לקבלה לעבודה   
- הסכם - תוכנית לאימונם המקצועי של    

 10.9.2 תלמידי בית ספר, ישראל - ארה"ב   
- עבודת לילה של נערים )משלחי יד לא    
10.8.12 תעשייתיים( )1996(   

קהילה - מרכזים קהילתיים
12.1.801-803 במועצות אזוריות   

קואופרטיב ראה תחבורה
קולנוע

90 - עובדי ה-  
90.9 - צו הרחבה 
21.1 קונדיטוריות 

קופות גמל וקופה מרכזית להשקעות ראה פנסיה
11.01 קופות הפנסיה ראה פנסיה 
קופות גמל - חוק פיקוח על - שירותים   
11.02 פיננסיים 
11.10.3.1 קופות ציבוריות, גימלאות המדינה 

ק
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http://www.glima.info/11-10-3-1.pdf
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קטינים - מניעת העסקת עברייני מין  

 1.1.2;1.1.2.1 במוסדותיהם - חוק 

קידום איכות החיים בעבודה -   
993.3 בטיחות וגיהות 

 993.4 קידום, הכשרה, השתלמות ותוספת ידע 

 10.15.1 קיזוז או תביעה שכנגד ראה תביעה וטענות 

10.3 קיזוז משכר או פיצויי פיטורים 

קיטור
95.9;95.8;95 מכבסות קיטור    -

קיצבה ראה פנסיה

11.01 מס הכנסה על קיצבה    -

11.10.3 ערר על הוצאה ל-    -

11.01;10.3;10.3.2 פיצויים ופיצויי הלנתם    -

10.15.2 תובענות - טפסים    -

קיצור שבוע העבודה ראה שעות עבודה ומנוחה

ס"ח 1351 קליטת עליה - הסדרים במשק 

25.2 קלינאי תקשורת 

21.6.9;21.6 קמח - טחנות 

10.15.2 קנסות ופקדונות - החזרה 

21.5 קפה נמס - הסכם עבודה 

קצבה ראה קיצבה

קצובת ביגוד ראה בהסכמים הקיבוציים

12.1.8 קציני ביקור סדיר בביה"ס 

17.6 קרטונג', מוצרי נייר, ואריזה 

17.6.2 הסכם בתעשיה    -

17.6 הסכם בתעשיה ובמלאכה הזעירה    -

-  חניכים בענף מוצרי הנייר, הדפוס והכריכה 
 17.5 הסכם העבודה במלאכה ובתעשיה   
17.5.9 צו הרחבה   
17.6.8 -  נוער עובד בענף 
-  צו הרחבה למפעלים המעסיקים לא יותר  
17.6.9.1 מ-20 עובדים 
17.6.9 -  צו הרחבה משולב 
17.3 -  קרן השתלמות בענף 
17.6.1 -  תקנון עבודת לילה 

קרינה
13.4 חופשה נוספת - רופאים תחת קרינה   -

חופשה והבראה - הגדלת מכסות -    -
25.1 אחיות החשופות לקרינה 
26.1;26.1.1 טכנאי רנטגן     -
10.7.1 עבודת נשים ב- - תקנות    -

20.1 קרמיקה, זכוכית ומוצריהם 
20.9 צו הרחבה משולב    -

קרן היסוד, הסוכנות היהודית וההסתדרות  
הציונית העולמית הסכמי רציפות זכויות פנסיה  
 11.11.6 עם המדינה 

קרנות פנסיה ראה פנסיה

18.1 קרן הכשרה - בניה 

קרנות השתלמות - הפרשות ל-, ותקנונים
10.3;11.01 אי-העברת הפרשות - תרופות    -
13.5 אקדמאים במדעי הרוח והחברה    -
13.7 ביוכימאים ומיקרוביולוגים    -
18.1.9;18.1 בניה ועבודות ציבוריות    -
13 דירוג אחיד    -
17.3 דפוס כללי וכריכה ראה דפוס    -
17.4 דפוס - עתונים יומיים    -
12.8 הובלה   -
הסעים פרטיים )נהגי אוטובוסים וכד'(    -
12.9 )הסכם(; 12.9.9 )צו(   
27 יהלומים - הושמט - ראה הסבר    -
13.3 מהנדסים    -
91.2;91.1 מוסכים    -
12.4 מלונאות    -
18.1 מפעילי ציוד מכני הנדסי    -
13.2.3 משפטנים ופרקליטים    -
19.2 מתכת, חשמל, אלקטרוניקה ותכנה    -
11.02 ניהול ומשיכת כספים   -
13.1 סגל אקדמי    -
13.9 סטודנטים   -
13.6.1 עיתונאים    -
18.2.1.1;18.2.1;18.2 עץ - נגרות בנין, רהיטים וכו'    -

)המשך בעמוד 53(

קק

http://www.glima.info/1-1-2.pdf
http://www.glima.info/1-1-2-1.pdf
http://www.glima.info/993-3.pdf
http://www.glima.info/993-4.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/95-9.pdf
http://www.glima.info/95-8.pdf
http://www.glima.info/95.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/10-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/25-2.pdf
http://www.glima.info/21-6-9.pdf
http://www.glima.info/21-6.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/21-5.pdf
http://www.glima.info/12-1-8.pdf
http://www.glima.info/17-6.pdf
http://www.glima.info/17-6-2.pdf
http://www.glima.info/17-6.pdf
http://www.glima.info/17-5.pdf
http://www.glima.info/17-5-9.pdf
http://www.glima.info/17-6-8.pdf
http://www.glima.info/17-6-9-1.pdf
http://www.glima.info/17-6-9.pdf
http://www.glima.info/17-3.pdf
http://www.glima.info/17-6-1.pdf
http://www.glima.info/13-4.pdf
http://www.glima.info/25-1.pdf
http://www.glima.info/26-1.pdf
http://www.glima.info/26-1-1.pdf
http://www.glima.info/10-7-1.pdf
http://www.glima.info/20-1.pdf
http://www.glima.info/20-9.pdf
http://www.glima.info/11-11-6.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/13-5.pdf
http://www.glima.info/13-7.pdf
http://www.glima.info/18-1-9.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/13.pdf
http://www.glima.info/17-3.pdf
http://www.glima.info/17-4.pdf
http://www.glima.info/12-8.pdf
http://www.glima.info/12-9-9.pdf
http://www.glima.info/12-9.pdf
http://www.glima.info/27.pdf
http://www.glima.info/13-3.pdf
http://www.glima.info/91-2.pdf
http://www.glima.info/91-1.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt_Hes-2.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/13-2-3.pdf
http://www.glima.info/19-2.pdf
http://www.glima.info/11-02.pdf
http://www.glima.info/13-1.pdf
http://www.glima.info/13-9.pdf
http://www.glima.info/13-6-1.pdf
http://www.glima.info/18-2-1-1.pdf
http://www.glima.info/18-2-1.pdf
http://www.glima.info/18-2.pdf
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קרנות השתלמות )המשך(

17.3 קרטונג' ראה קרטונג'    -
13.4 רופאים    -
12.1.8 רשויות המקומיות    -
10.6.3 קרנות חופשה 

קרנות פנסיה ראה פנסיה

 994.1 קשישים ומוגבלים - הסכם בעניינם 

ראיות בביה"ד לעבודה

אימוץ תקנות סדר הדין האזרחי     -
10.15;10.15.1;10.15.2 ופקודת העדות 

10.15.2;10.15.1 אימות עובדות ובקשות    -

-  המנעות מאימות    
10.15.2;10.15.1 או מחקירה שכנגד   

10.15.2 הצהרת אימות     

10.15.5 -  בסכסוך קיבוצי   

10.15.2 -  חקירת המצהיר   

10.15 -  ראיות בדרך תצהיר   

גילוי מסמכים - צו לעיון     -
10.15.2;10.15.1 במסמכים 

10.15 גילוי מסמכים - רשם    -

10.15.2 הבאת ראיות    -

10.15.1 הודעת צד שלישי - שפוי בין נתבעים    -

10.15.2 הזמנה להציג מסמך    -

10.15 החלטה בדבר עדויות ראשיות ותצהירים    -

10.15.01 הלכה פסוקה - סמכות פיתוחה    -

10.15.2 המצאת מסמכים בשטחים המוחזקים    -

10.15.1 הצגת שאלות    -

10.15.1 חוות דעת רפואית כראיה    -

10.15 חוק בית הדין לעבודה - ראיות    -

10.15.1 חיסיון מסמכים    -

10.15 הערכת משקל הראיות ובדיקת מהימנות    -

התיישנות ראה התיישנות   -

10.15.1 חוזה עבודה - ראיות חיצוניות    -

חיוב צדדים להגיש עדויות      -
10.15;10.15.1 בתצהירים 

טענות השתק, ויתור, פשרה     -
10.15.1;10.1.5 ומניעות 

10.15.2;10.15.1 טענות חילופיות    -

טענת אפליה ומיצוי האפשרויות     -
10.1.8.1;10.1.8 שבחוקת ההסתדרות 

10.15.2;10.15 טענת פסלות    -

10.15.5 מסמכים - צירוף בסכסוך קיבוצי    -

10.15.1 משקל הראיות ובדיקת מהימנות העדים    -

10.15.1 נטל ההוכחה    -

10.15.1 סדרי דין וראיות בענינים אזרחיים    -

10.15.1 סדרי הסיכום והטיעון    -

10.15 סמכות שופט לבדו    -

10.15 עדויות - גביית    -

10.15.1;10.15 עדות ראשית בדרך תצהיר    -

עדים - הזמנתם וחובתם להשיב      -
10.15.1;10.15.2 לשאלות 

10.15.1;10.15.2 פרטים נוספים    -

10.15.1;10.15 תצהירים - אימות תצהירים    -

12.2.5 רבנים במועצות הדתיות ובהתיישבות 
10.2.2 בוררות לגביהם   -

13.4 רופאים ראה רפואה 

)מדינה( 13.4.5; רופאים וטרינרים - דירוג 
)רשויות מקומיות( 13.4.6    

 13.8 רוקחים 
13.8.3 כוננויות מנהליות    -
13.8.1 כוננויות מתוכננות    -
13.8.2 תפקוד ותנאי קידום    -

21.2 ריבות, מיצים ושימורים 

10.15.1;10.15;)החוק(1.4 ריבית והצמדה - 

25.2 ריפויי בעיסוק - הסכם עבודה 

10.1.4 רישום ההסכם הקיבוצי 

13.0.1 רישום מקרקעין - תוספת לעובדי האגף 

רכיבי השכר ראה שכר עבודה

26.1 רנטגנאים אבחון וריפוי 
26.1.1 תפקוד    -

רפואה ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים
25.1;25.1.9 אחיות ואחים    -
26-25 מקצועות פרה רפואיים    -

ר

רק

http://www.glima.info/17-3.pdf
http://www.glima.info/13-4.pdf
http://www.glima.info/12-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-6-3.pdf
http://www.glima.info/994-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-5.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-8.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-5.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/12-2-5.pdf
http://www.glima.info/10-2-2.pdf
http://www.glima.info/13-4.pdf
http://www.glima.info/13-4-5.pdf
http://www.glima.info/13-4-6.pdf
http://www.glima.info/13-8.pdf
http://www.glima.info/13-8-3.pdf
http://www.glima.info/13-8-1.pdf
http://www.glima.info/13-8-2.pdf
http://www.glima.info/21-2.pdf
http://www.glima.info/1-4.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/25-2.pdf
http://www.glima.info/10-1-4.pdf
http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/26-1.pdf
http://www.glima.info/26-1-1.pdf
http://www.glima.info/25-1.pdf
http://www.glima.info/25-1-9.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt_Hes-5.pdf
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25.2 מרפאים בעיסוק    -
10.1.6 סטג'ר לרפואה    -
13.4 רופאים - דירוג    -
13.4.1 - הסכם בוררות - רופאים - הושמט   
13.4.2 - מעבר לפנסיה צוברת - שירות המדינה    

13.8 רוקחים ראה רוקחים    -

26.1 רטגנאים אבחון וריפוי    -
26.1.1 -  תפקוד   

13.10 רפואה וסיעוד - סטודנטים ל-    -

תקנות שעות המנוחה השבועית     -
10.5 בעבודה במשמרות 

11.03.2 רפורמה בפנסיה    -

רפתנות ולולנות - ראה חקלאות

רציפות זכויות

)סע' 4( 10.6 חופשה לעובד - זמני     -

)סע' 6)ט(( 10.7 חופשת לידה - רציפות זכויות     -

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום     -
10.18.5;)הוראת שעה( 10.10.1.1   

חידוש חוזה שהופסק, רציפות זכויות וותק     -
10.1.6.1   

)סע' 18(10.1;  חילופי מעבידים - רציפות זכויות    -
10.1.6.1; )סע' 30(10.3; )סע' 2(10.10    

עובדי קבלני כוח אדם - רציפות    -
)סע' 12א, 13א( 10.4.5 זכויות  

)סע' 2( 10.10 פיצויי פיטורים ורציפות בעבודה     -

11.11 רציפות זכויות פנסיה ראה גם פנסיה 

11.11.3 האוניברסיטאות וקופות פנסיה    -

הממשלה ומבטחים -     -
11.11.2.1 עובדים ארעיים בשירות המדינה 

11.11.2 הממשלה וקופות הפנסיה    -

הממשלה ומרכז השלטון המקומי   -
11.11.2.2 - גננות   
11.11.2.3 - כללי   

11.11.2.5 הממשלה ובנק ישראל    -

11.11.2.6 הממשלה והמוסד לביטוח לאומי    -

הממשלה והסוכנות היהודית,      -
11.11.6 ההסתדרות הציונית וקרן היסוד 

11.11.2.4 הממשלה ושירות התעסוקה    -

11.11.4 הקופות והמוסד לביטוח לאומי    -

11.11.5 הקופות ומרכז השלטון המקומי    -

)סע' 3(11.10.3 חוק הגימלאות - רציפות לפיו     -

11.11.1 קופות הפנסיה ההסתדרותיות    -

רשויות מקומיות ומועצות אזוריות
ראה רשויות מקומיות ושירות הציבור חוקים תקנות וצווים

12.1.8;11.01 גימלאות - החלת החוק     -

12.1.8.1 הבראה ופיטורים רוחביים - הסכמים   -

12.1.8 העסקת גימלאי הרשויות המקומיות    -

13.4.6 וטרינרים ברשויות מקומיות   -

12.1.8 חוקת העבודה לעובדים ב-    -

12.1.8 -  טלפנים בשירות הציבורי   

12.1.82 -  כבאים - תקנות המשמעת   

)במעבדות בתי הספר( 12.1.88; )כללי( 14 לבורנטים    -  

12.1.8 -  מהות החוקה - "ארגון מעבידים"   

 12.1.8 -  מו"מ בין הרשות ונציגות העובדים   

12.1.8 -  מצילי ים   

 12.1.8 -  סייעות טיפוליות בכיתות אורגניות   

12.1.83;12.1.8 -  עובדי המועצות הדתיות   

12.1.8 -  קציני ביקור סדיר   

-  רבנים במועצות הדתיות     
 12.2.5 ובהתיישבות   

12.1.8 -  רכזי התנדבות ברשויות המקומיות   

80-13.1 מס ועד - עובדי הוראה וחינוך    -

השתתפות מועצה איזורית בקופת     -
12.1.8 ועד עובדים 

12.1.8 מטפלות במעונות יום למפגרים    -

מעונות יום ופעוטונים במועצות     -
12.1.801-803 האיזוריות 

)המשך בעמוד 55(
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  מפתח אלפאביתי
רשויות מקומיות ומועצות אזוריות )המשך(

מפעילי אוטובוסים   -
12.1.800 במועצות האיזוריות   

מרכזים קהלתיים במועצות   -
12.1.801-803 האיזוריות )ענ"קים(   
11.11 רציפות זכויות פנסיה    -

רשויות מקומיות ושירות הציבור -
חוקים, תקנות וצווים  

ראה רשויות מקומיות ומועצות איזוריות  

הפרק השמיני לצו המועצות   -
12.1.5.1 המקומיות )א(, התשי"א - 1950   

הפרק השמיני לצו המועצות המקומיות   -
12.1.5.1 )מועצות איזוריות(, התשי"ח - 1958   
12.1.8 חוק הגמלאות - אימוצו ע"י -    -

חוק הרשויות המקומיות )משמעת(,    -
12.1.7 התשל"ח - 1978   

-  תקנות הרשויות המקומיות )משמעת(,  
12.1.7.1 התשל"ט - 1979    

-  תקנות הרשויות המקומיות )סדרי   
12.1.7.2 הדין של בתי הדין(, התשל"ט - 1979    

תקנות הרשויות המקומיות )משמעת(,  -  
)בקשות לשינוי המשכורת המשתלמת   

12.1.7.4 לעובד מושעה(, התשל"ח - 1978    
תקנות הרשויות המקומיות )משמעת(, )בית   -

   הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות(, 
12.1.7.4.1         התשס"ח - 2008 

חוק לעידוד טוהר המידות   -
12.1.7.5 בשירות הציבורי   

חוק שירות הציבור )מתנות(,   -
12.1.6 התש"ם - 1980   

תקנות שירות הציבור )מתנות(,   -
12.1.6.1 התש"ם - 1980   

12.1.5.3 חוק תאגידים וביוב, התשס"א - 2001    -

12.1.4 מכרזים לקבלת עובדים בכירים   -

10.16.1 ממונה על תלונות הציבור   -

סדרי דין בערעור ובבקשות לעיכוב   -
12.1.7.3 ביצוע פיטורים או החזרה למשרה   

סעיפים 140 ו- 1/140 לצו המועצות   -
)ע' 5(12.1.5.1 המקומיות )ב(, התשי"ג - 1953    

צו המועצה המקומית )נוהל קבלת   -

12.1.5.2 עובדים לעבודה(, התשל"ז - 1977   

צו המועצות המקומיות )שירות   -
12.1.5.1 העובדים(, התשכ"ב - 1962   
10.16.1 תלונות הציבור   -
12.1.8 תמריץ על אי-ניצול ימי מחלה    -

תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים    -
12.1.5 ברשויות המקומיות(, התש"ם - 1979 

- תקנות שירותי הכבאות )משמעת(, 
12.1.82 התש"ם - 1980   

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
)הפניית אינטרנט( 13.0.1    

רשות השיפוט בהסתדרות 
10.1.8.1;10.1.8.7 סדר הדין   

ביקורת שיפוטית על פעולת ההסתדרות -    -
10.1.8;10.15 מעמד ההסתדרות   

החלטות ופסקי-דין שלו-    -
10.2.2;10.1.8.1;10.1.8.7 פסק בוררים   

הסכם בוררות, על פי חוקת   -
10.2.2;10.1.8.7 ההסתדרות   
10.1.8.7 הסמכות העניינית והמקומית של    -

השיפוט בהסתדרות - ע"פ הסכם   -
10.2.2;10.1.8 בוררות   

סדר ערעורי הפרט בענינים   -
10.1.8.1 מקצועיים   

עונשים משמעתיים - נושאי    -
10.1.8.7 משמעת   
10.2.2;10.1.8.7 ענינים ברי בוררות    -

ערעור מזכירות איגוד ארצי על   -
10.1.8.7 החלטת הוועד הפועל - סדרי דין   

ערעורים בעניני בחירות על פי תקנוני   -
10.1.8.7 הבחירות לועדי עובדים - סדרי דין   

ערעורים בעניני פיטורים מחמת   -
10.1.8.7 צימצום   

ערעורים על החלטות בהתאם לתקנות   -
10.1.8.7 קופת חולים - תקנות סדרי דין   

ערעורים על החלטות קרנות    -
10.1.8.7 הפנסיה   

פיזור ועדי עובדים או   -
10.1.8.7 איגודים מקצועיים   
10.1.8.7 רשימת רשויות השיפוט המחוזיות    -

רר
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מפתח אלפאביתי  
10.2.5 רשלנות בשביתה ראה עוולות בקשר לשביתה 

רשמים בבתי הדין
10.15.01;10.15 סמכויות הרשם    -
10.15.01 מתן תוקף של פסק-דין להסכם פשרה    -
10.15 סמכויות שניתן להעבירן לרשם    -
ערעור על פס"ד והחלטה     -
10.15.2;10.15.1;10.15 של רשם 
54;54.9 רשתות שיווק מזון )סופרמרקטים( 

11.10.3.3 שאירים מענק ל- 
ראה גם בתקנוני קרנות הפנסיה  

10.15.2 שאלונים 

992.7;992.6;992.5;992.5.9 שבוע עבודה מקוצר 
ראה גם שעות עבודה ומנוחה  

10.2.5 שביתה והשבתה 
10.2.5;10.15 בזיון בית הדין    -
10.2.5;10.2 בלתי מוגנת    -
10.2.5 דמי שביתה    -
10.2.5;10.1 ההגנה על הזכות והזכות    -
10.2.5 הודעה על שביתה    -

הנוהל בהכרזת שביתה מוסדר  -
10.1.8.1 בחוקת ההסתדרות   
10.2.5 הסכם קיבוצי - דין שביתה באין הסכם    -

הסכם קיבוצי - הגבלת חופש השביתה   -
10.2.5 וההשבתה   

הסכם קיבוצי לאחר שביתה   -
10.2.5 או איום שביתה   

השביתה הפראית - מעמדה    -
10.2.5 והשלכותיה   
10.2.5 השבתה, מהותה, וההגנות לגביה    -
10.2.5 השבתה התקפית - השבתת-מגן וסייגיה    -

השתתפות בשביתה אינה הפרת חובה   -
10.2.5;10.1 ע"פ הסכם קיבוצי   

ועד עובדים, אינו רשאי להודיע על   -
10.2.5 שביתה וממילא לא להכריזה   

זכות השביתה - "צד לסכסוך", במסגרת יחסי    -
10.2 עבודה קיבוציים מוכרים 
10.2.5;10.2 חובת הודעה מוקדמת והפרתה    -
10.2.5 חובת הזהירות ב-    -

חוזה עבודה אישי ראה חוזה עבודה אישי   -

חופש העיסוק לעומת   -
10.2.5 חירות השביתה   

חופש השביתה וההשבתה   -
10.2.5 בחקיקה ובפסיקה והגבלתו   
10.2.5 חלקית בלתי מוגנת - סדרי הדין    -
10.4.5 כוח אדם - קבלני - איסור העסקה   -
10.2.5;10.1.5 מעמדם של העובד והמעביד ב-    -
10.2.5;10.2 ניכוי משכר בתקופתה -    -

סדר הדין בשביתה חלקית    -
10.15.6 בלתי מוגנת   
10.15.5 סדר הדין בסכסוך קיבוצי    -
10.2.5 "סנקציות" - עיצומי עובדים    -

עילות נזיקין ראה נזיקין   -
10.15;10.2.5 עיצומי עובדים - מדיניות ביה"ד    -

פסק דין החלטה או צו הקשורים    -
10.2.5 בשביתה - הפרתם   
10.2.5 פסק דין הצהרתי    -
10.2.5;10.15.1 צו אכיפה    -
10.2.5 צווי מניעה בסכסוכים קיבוציים    -
10.2.5 "צווי ריתוק" מכח תקנות שעת חירום    -
10.4.5 קבלני כוח אדם - איסור העסקה    -
10.2.5 רשלנות    -

10.2.5 שביתה במישור האישי    -

שביתה מוגנת - הגדרת   -
10.2 ארגון עובדים לצרכה   
10.2.5 שביתה פוליטית - זניחת העבודה    -
10.2.5 שביתה פראית    -
10.11 שירות התעסוקה - אי התערבות ב-    -
10.2.5 שירות ציבורי    -
10.2.5;10.2 שכר בשביתה והשבתה    -

שקט תעשייתי   -
10.2.5 -  בדרך הסכם קיבוצי   
10.1.8 -  חובת האיגוד המקצועי   
10.2.5 תוצאות שביתה בלתי מוגנת    -
991ג שבעה - תשלום בגין ימי אבל  
10.1.6.1 שבתון - חופשת 

שבתון - יום - ימי פגרה
10.5 ויום הבחירות לכנסת   

ראה גם בהסכמים הקיבוציים

10.22 שוויון ההזדמנויות בעבודה - חוק 
ראה גם אפליה 

ש

שר
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  מפתח אלפאביתי
 10.22.4 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - חוק 

ראה גם אפליה

שוטרים וסוהרים ראה משטרה
שוליות ראה נוער עובד וחניכים

)חוק(10.11.19;  שומרון ויהודה  
)המצאה(10.15.2;)פורום נאות(10.15.1   

שומרים ראה שמירה
10.15 שופט ראה בית הדין לעבודה 
10.15 - מינוי, כהונה, שיפוט משמעתי ופלילי 
21.3 שוקולדה וממתקים 

שותפות
10.1.6.1 חילופי שותפים    -
10.1.6 שותף - יחסי עובד ומעביד    -
10.1.6 תקופת ניסיון לקראת הקמתה    -
שחיתות - הגנה לחושף ומניעתה   
10.16;10.16.1;12.1.7.5   
)חוק(10.11.19;)המצאה(10.15.2;  שטחים 
 )פורום נאות(10.15.1; )עובדי מדינה שם(13.0.1;  
   )ורכיבי פנסיה לעובדי מדינה שם(11.10.3.11

10.22.5 שיווי זכויות האשה, התשי"א - 1951 -  חוק 
שיטת חישוב השכר שישמש בסיס

10.10.01 לחישוב הפיצויים   
10.10.1 שימוע בפיטורים - זכות 
21.2 שימורים, ריבות ומיצים 
10.3 שיעבוד, עיקול והעברה - הגנת השכר 
18.1.9;18.1 שיפוצים - קבלנים 

שירות הבטחון ראה צבא; משטרה
שירות בתי הסוהר ראה משטרה

שירות המדינה
ראה גימלאות שירות המדינה; שירות ציבורי; המדינה כמעביד;

רשויות מקומיות ושירות הציבור - חוקים, תקנות וצווים.

992.0 ארוחות - השתתפות המדינה )וכלכלה(   -
12.1.7.01 ביטוי והפגנה - חופש ה- - משמעת   -
11.10.3 גימלאות - חוק    -
11.01 -  תחולתו על עובדי תאגידים   
11.01 -  אי תחולתו   
5.1 -  דיני המנהל הציבורי 
5.1 הבטחה מנהלית    -

הבטחת זכויות פנסיה - עובדים ארעיים   -
11.11.2.1 בשירות המדינה   
992.0 הוצאות - החזרן    -
991.4.2 הוראות שעה, התשמ"ט - 1989     -

5.1 העסקת עובדים בעלי עבר פלילי    -
העסקת עובדים באמצעות חברות   -

10.4.9 כוח אדם   
הפחתת שכר - רפורמת 2003  991.4.11    -
5.1 הפרטה    -

זכויות ותק לעובדי ממשלת ירדן לפני 1967    -
11.10.3.5 שעברו לשירות המדינה   

חוק שירות המדינה )גמלאות( )הוראת שעה(    -
991.4.2 התשמ"ט - 1989  
992.0 טלפון - ביטול תשלום   -
10.1.6 יחסי עובד ומעביד בשירות המדינה    -
11.10.3 כללים לצירוף שירות    -
5.1 מינוי לפי חוק המנויים    -
5.1 מכרזים לקבלה לעבודה    -
5.1 כתב מינוי    -
10.7 עבודת לילה לנשים בשירות המדינה    -
10.15.01 עובד מדינה - סמכות ביה"ד    -
10.10.1 פיטורי עובד מדינה   -
5.1 קבלה לעבודה    -
992.0 קצובות    -
992.0 רכיבי שכר    -
13;13.0.1;12.1.12 שבוע עבודה בן 5 ימים    -
10.11 שירות התעסוקה - פטור מזיקה    -
992.0 תוספות שכר    -
992.0 תנאים נלווים בשירות המדינה    -

שירות התעסוקה ראה שירות תעסוקה

שירות עבודה בשעת חירום ראה שעת חירום

שירות ציבורי
ראה רשויות מקומיות ושירות הציבור - חוקים, תקנות   

וצווים; שירות התעסוקה; שירות המדינה.

5.1 איוש משרות - מכרזים    -
10.1.6.1 אמצאות בשירות - חוק הפטנטים    -
12.1.7.01 ביטוי והפגנה - חופש ה- - משמעת   -
5.1 הבטחה מנהלית וחזרה ממנה    -

הבראה - דמי   -
991.4.14 ראה גם בהסכמי הדירוגים השונים   

הגבלות לאחר פרישה - חוק שירות   -
12.1.6.2    הציבור  

הגדרתו:   -
10.1 -  לצורך חובת הודעה על הסדר קיבוצי   
10.2 - הגדרתו לצורך חוק יישוב סכסוכי עבודה   
10.2.5 הגוף המוסמך להכריז על שביתה    -

שש

http://www.glima.info/10-22-4.pdf
http://www.glima.info/10-11-19.pdf
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http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/10-15.pdf
http://www.glima.info/21-3.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/10-16.pdf
http://www.glima.info/10-16-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-5.pdf
http://www.glima.info/10-15-2.pdf
http://www.glima.info/10-11-19.pdf
http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/10-15-1.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-11.pdf
http://www.glima.info/10-22-5.pdf
http://www.glima.info/10-10-01.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/21-2.pdf
http://www.glima.info/10-3.pdf
http://www.glima.info/18-1-9.pdf
http://www.glima.info/18-1.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/12-1-7-01.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/11-01.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/11-11-2-1.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/991-4-2.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/10-4-9.pdf
http://www.glima.info/991-4-11.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/11-10-3-5.pdf
http://www.glima.info/991-4-2.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/10-1-6.pdf
http://www.glima.info/11-10-3.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/10-7.pdf
http://www.glima.info/10-15-01.pdf
http://www.glima.info/10-10-1.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/13.pdf
http://www.glima.info/13-0-1.pdf
http://www.glima.info/12-1-12.pdf
http://www.glima.info/10-11.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/5-1.pdf
http://www.glima.info/10-1-6-1.pdf
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http://www.glima.info/10-2-5.pdf
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מפתח אלפאביתי  
שירות ציבורי )המשך(

הדירוג האחיד בשירות    -
13;13.0.1;12.1.12 המדינה   
13.0.1 הדירוג המינהלי בשירות המדינה    -
992.0 הוצאות - החזרן    -

הנהגת שבוע עבודה בן חמישה ימים   -
992.7 בשירות המדינה   
10.2.4 המוסד לבוררות מוסכמת    -
991.4 הסדר כולל במגזר הציבורי    -
10.2.3 הסדר קיבוצי בשירות הציבורי    -
10.2;10.2.3 הסכם קיבוצי - הרחבת המונח    -

חלק 991.4  הסכמי מסגרת במגזר הציבורי    -
12.1.7.01 הפגנה - חופש ה- - משמעת   -

הפחתת שכר ודחיית תשלומים בשירות   -
991.4.11 הציבורי - רפורמת 2003    
5.1 הפרטה    -
12.1.6 חוק שירות הציבור )מתנות(    -
12.1.6 -  החלתו על עובדים ציבוריים   
12.1.6.1 -  תקנות לפיו   
ואילך 12.1 חוקי, תקנות וצווי שירות ציבורי     -

טוהר המידות בשירות הציבורי -   -
12.1.7.5 החוק לעידודו   

 991.4 מדיניות מקצועית, שירות ציבורי    -
מחלה - פיצוי בעת פרישה בעבור    -

13 ימי מחלה   
10.20 מינויים ותקנות לפי חוק שבוטל    -
12.1.6 מתנות - חוק    -

סדרי דין בבקשות להחזרה    -
12.1.7.3 למשרה   

סמכות ענינית לקשירת קשר   -
10.1.6.1 עם עובד   
10.1.6.1 עובד ציבור - תום לב והגינות    -
13.6.1 עיתונאים בשירות    -

פרישה   -
11.10.3 - הארכת שירות   
-  פיצוי בעת פרישה בעבור    

 991.4.15 ימי מחלה שלא נוצלו   
992.0 רכיבי שכר    -
10.2.5 "שביתה בלתי מוגנת"    -

 991.4 שינויים בסולם השכר    -
992.0 תוספות שכר    -

תוצאות שביתה או השבתה    -
10.2.5 בלתי מוגנות   

תנאים נלווים בשירות המדינה   -
992.0 ובשירות הציבורי   

10.11 שירות תעסוקה - החוק והתקנות 
אי התערבות שירות התעסוקה   -

10.11 -  ביחסי עבודה ותנאיה   
10.11 -  בשביתות ובהשבתות   
10.11 איסור אפליה בשליחה לעבודה    -

אמנות בינ"ל:    -
-  ארגוניהם של עובדים כפריים ותפקידם  

 22.10 בפיתוח הכלכלי והחברתי, 1975    
 10.11.8 -  ארגון שירות התעסוקה, 1948   
 10.22.1 -  הפלייה בתעסוקה ומשלח יד   
10.11.9 -  מדיניות התעסוקה, 1964,   

-  מינהל העבודה, תפקיד, פעולה   
10.14.10 וארגון, 1978    
10.22.2 -  ביטול הפלייה נגד נשים לצורותיה   
10.11 -  אקדמאים - הקמת לשכה ותחום שיפוטה 
10.11 בחינת מקצוע ותכנית בחינות   -
10.11 ביקורת מבקר המדינה על    -
10.11.6 דרכי עררים   -
10.11 הודעות הזקוקים לעובדים   -
10.11 הודעות מעבידים על פיטורים   -
10.11 העבדה בניגוד לחוק    -
10.11 העברת הודעות בתחום השירות   -

הקמה ומיזוג של לשכות שירות  -
10.11.1 התעסוקה ותחום שיפוטן   
10.11;10.1.6 "חבורת עובדים"    -
10.11 חובת מעבידים למסור פרטים    -
10.11 חובת זיקה )שבוטלה(   -

ימאים - הכרה בלשכות שירות   -
10.11 התעסוקה ל   
10.11 "לשכה פרטית"    -

מועצת לשכת שירות התעסוקה   -
10.11.2 - הקמת המועצה, הרכבה וסמכויותיה   
-  סדרי הדיון והעבודה במועצת    
10.11.4 לשכת שירות התעסוקה   
10.11 -  ועדות למועצת הלשכה   
10.11 -  תפקידי המועצה   
10.11 מועצת שירות התעסוקה    -
10.11.3 סדרי הדיון והעבודה במועצת    -

שש

http://www.glima.info/13.pdf
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http://www.glima.info/992-0.pdf
http://www.glima.info/10-2-5.pdf
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  מפתח אלפאביתי
שירות תעסוקה )המשך(

10.11 מינהלת שירות התעסוקה    -
מינוי המנהל הכללי ונושאי     -
10.11 משרות ניהול 
10.11 מינוי עובדים אחרים בשירות התעסוקה    -

מעבידים בענפי העבודה ובמקצועות החייבים    -
במסירת פרטים ללשכת שירות התעסוקה 

10.11 המוסמכת 
משרות העוזר לעניני השמה והעוזר לעניני     -
10.11;10.11.2 מינהל 

סמכות שר העבודה והרווחה לפעול במקום   -
10.11 השירות, ופיקוחו עליו    
10.11 פעולות המנהל בשם -    -
10.11 עבירות בקשר ללשכה פרטית    -
10.11 -  עבירות מינהליות 
10.11 עובדים מקצועיים, ותעודות מקצוע    -
10.11 עובד שירות התעסוקה - עובד ציבור    -
10.15.2;10.11.6 עררים    -
11.11.2.4 רציפות זכויות בינו לבין הממשלה    -
10.11 תוספת שלישית - פירוק הלשכות הקודמות    -
10.11 תחום פעולתו של שירות התעסוקה    -
10.11 תיווך עבודה שלא כדין - "לשכה פרטית"    -
10.11.6.2;10.11 תיווך בין-ארצי )עובדים זרים(   -
10.11 תנאי עבודתם של עובדי השירות    -
10.11.5 תעודות מקצוע - שירות התעסוקה    -
10.11 - העתק של תעודת מקצוע   
10.11;10.11.2 תקנון שירות התעסוקה    -
10.11.2 - התוספת לתקנון   
10.11.6.1 תשלומים בקשר לתיווך עבודה   -
10.18 שירות העבודה בשעת חירום - חוק 
10.18.1 - תקנות   
13.0.1 שירות התעסוקה - תוספת מיוחדת לעובדים 
12.1.8 שירותי הכבאות - חוקת העבודה 

10.5 )כללי(; 10.8 )נוער( שירותים - "נוחיות" 
שירותים אישיים, ענפי המסחר, יצוא ויבוא

 50 ראה יבוא, יצוא, מסחר סיטונאי ושירותים 

13;12.1.12;13.0.1 שירותים ומינהל - דירוג אחיד 
שירותים ומסחר קימעונאי - האיגוד

52 הארצי למסחר   
52.1 שירותים - מעצבי שיער 
11.02 שירותים פיננסיים )קופות גמל( - חוק פיקוח 

שירותים פיננסיים )ביטוח( - חוק פיקוח על - 

11.04.5 פרק ז'1 - קרנות ותיקות   
10.4.5 שירותים - קבלן למתן 
10.11.14 ;10.3 שכר דירה - ניכוי מהשכר בגינו 
10.15.2;10.15.1 שכר טרחת עורך-דין 

שכר עבודה ראה דרגה ושכר; שירות ציבורי
10.3 איסור הגבלות עליו    -

אמנות בינ"ל:  -
10.3.3 -  הגנת השכר   

 10.3.03 - המדיניות הסוציאלית )1962(   
10.3.02 - קביעת שכר מינימום, 1970   
- שכר שווה לגברים ונשים עובדים בעד     
10.22.7 עבודה שערכה שווה   
10.22.6 - אפליה - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד   
10.15.1 - תביעות לפי החוק   

ביקורת על גובה השכר - תקנת הציבור וחוק   -
יסודות התקציב  
)הסכם למניעת חריגות( 12.1.13;)החוק(5.1    
10.10.01;10.3 ברוטו - שכר    -
דין קדימה בפירוק תאגיד,     -
10.10.5;991.3.1 עמותה, ובפשיטת רגל   
10.3 דרך תשלום    -
10.1.6.1 העלאת שכר שלא מדעת או שלא כדין   -
10.3.1;10.3;10.10.01;11.10.3.11 הגדרת שכר    -
10.10.01;11.10.3.11 הגדרת שכר ותוספות שכר    -
10.1.6.1 הגדרת "תנאים נלווים"   -
10.3 הגנת השכר - חוק    -
10.18.5 הגנת השכר בשעת חירום - חוק   -

הכנסת מינימום ראה שכר מינימום להלן   -
10.3.2;10.3 הלנת שכר ופיצויי הלנה    -
991א;991 הסדרי שכר ותוספות כלליים    -

ראה שעת חירום  

ההסדר הכולל במשק - הארכת     -
תוקף הסכמים וצווי הרחבה  88/90 - 991
991ג הסכם מסגרת לשנים 97-95    -
הסכם קיבוצי - קביעת הזכות     -

 10.1.2 לשכר ודרגה - נורמטיבית 
הפחתת שכר - רפורמת 2003  991.4.11   -
הצמדת שכר  5.1;10.1.2;10.1.6.1  -
991.4.16 הקפאת שכר - חוק   -
10.2;10.2.5 -  השבתה ושביתה 
10.3.1;12.1.7.1;12.1.7.4 השעייה מעבודה    -
10.3.2 התיישנות הזכות והתביעה    -
10.1.5 ויתור, פשרה, השתק ומניעות    -
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מפתח אלפאביתי  
שכר עבודה )המשך(

)"מוכן ומזומן"(10.1.6.1;10.3.1 זכאות     -
10.18.5 חובת תשלום בשעת חירום - חוק הגנה   -
5.1 חוק יסודות התקציב - ביקורת על גובה השכר   -
10.10;10.10.01 חישוב שכר כבסיס לפיצויים    -
10.9 חניכים    -
)הסכם( 12.1.13;)חוק(5.1 חריגות שכר - מניעתן   -
10.3.1 טיפ )תשר(    -
10.15.1 ידיעה שיפוטית לגבי שכר   -
כרטיס אישי ומסירת הודעות לקופות     -
10.3 גמל - תקנות בדבר 
991ב מו"מ הקיבוצי וועדת המעקב 93/94     -
10.3.2 ;10.3 מועד התשלום    -
10.3 מועד מיוחד לתשלומו    -
991.3.1 ממוצע במשק - טבלה    -
10.3 מעביד חדש    -
10.10.01;10.3 "נטו" - שכר    -
10.3;992.2 ניכוי דמי חבר    -
10.1.6.1 ניכויים כצעד משמעתי ראה גם השעיה    -
10.3 ניכויים משכר עבודה - והעברת סכומים    -
10.3.1 "סובסידיה" לעומת "שכר" - הגדרות   -
1.1.1 סודיות שכר   -
10.1.6.1 עובד בלתי מועסק    -
10.10.01 עמלה - לצורך פיצויי פיטורים   -
10.3 ערבות מעביד חדש לחוב קודמו    -

 10.3.2 פיצויי הלנה והתיישנות    -
פנסיה - שכר קובע - חישובו ראה פנסיה   -

10.3 פנקס השכר    -
1.2 פרטיות שכר   -
10.3.1 ראוי - שכר ראוי    -
10.1.6.1 שכר ראוי בחוזה הנגוע באי-חוקיות   
10.1.6.1 שכר ראוי בחוזה הנגוע באי-חוקיות   
10.3.2 שכר ראוי ופיצויי הלנה   
10.2;10.2.5 שכר ראוי בשביתה חלקית   
שכר ראוי ל"קבלן" שנקבע כי הוא "עובד" -    
10.1.6 "סעיף גדרון"   
11.04 רכיבי השכר - המשכורת הקובעת    -
רכיבי שכר, תוספות שכר, תנאים נלווים,     -
והחזר הוצאות בשירות המדינה ובשירות   
992.0 הציבורי 

שביתה הקשורה בשכר עבודה    -
10.2.5 תפקוד ודירוג   
10.10.01;10.3 שכר ברוטו/נטו    -

שכר כולל   -
10.3 -  איסורו   
10.10 -  כולל פיצויי פיטורים   
10.3.2;10.3 שכר מולן ופיצויי הלנה    -
10.3.2 -  גמול שעות נוספות   
10.3.2;10.10.4 -  דמי הודעה מוקדמת   
10.3.2;10.3 -  הפחתת פיצויי הלנה   
10.3.2 -  הפקדתו בבית המשפט   
10.3.2 -  הפרשי שכר   
10.15.1 -  התיישנות   
10.3.2 -  התיישנות ומניעות הזכות לפיצוי   
10.3.2 -  ויתור על טענת התיישנות   
10.3.2 -  זקיפת תשלום ע"ח הקרן   
10.3.2 חובת תביעה   -  
10.15.2 טפסי תובענות   -  
10.15.2 -  כתב הגנה - הגשה   
10.3.2 -  מטרתם   
10.3.2 -  נטל ההוכחה   
10.3.2;10.3.1 -  פדיון חופשה   
10.3.2;10.15 - פיצויי הלנה, הצמדה ורבית   
10.3.2 -  שכר ראוי ופיצויי הלנה   
10.3.2 -  תוספות שכר מכוח אימוץ הסכם קיבוצי   
10.3.01 שכר מינימום - חוק ותקנות    -
- הסכמים בדבר שכר מינימום     
991.3 והשלמת הכנסה 

)המשך בעמוד 61(
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  מפתח אלפאביתי
שכר עבודה )המשך(

טבלת שכר המינימום, השכר הממוצע    -
וסכומי מקסימום בפשיטת רגל,    

991.3.1 פירוק תאגיד או עמותה    
991.5 עדכון השכר - תוספת יוקר    -
991.5;991.3.1 שכר ממוצע    -

תקנות שכר מינימום לנוער   -
10.3.01 עובד וחניכים   

תקנות שכר מינימום )שכר מותאם לעובד   -
עם מוגבלות בעל יכולת עבודה פוחתת(,   

10.3.04 התשס"ב - 2002    
10.15.1;10.10.01;10.3 שכר נטו/ברוטו    -
10.3.1 שכר ראוי    -
10.1.6.1 שכר ראוי בחוזה הנגוע באי-חוקיות    
10.3.2 שכר ראוי ופיצויי הלנה    
10.2;10.2.5 שכר ראוי בשביתה חלקית    

שכר ראוי ל"קבלן" שנקבע כי הוא "עובד" -   
10.1.6     "סעיף גדרון" 
10.22.6 שכר שווה לעובדת ולעובד חוק    -
10.3 שעבוד, עיקול והעברה    -
10.3.2 שעות נוספות - גמול    -
991.5 תוספת היוקר ראה תוספת היוקר    -

תוספות שונות ראה תוספת   -
10.3.1;10.10.01 תוספות שכר - הגדרתן    -
)סעיף 24( 10.3 תלוש שכר     -

תנאים נלווים בשירות המדינה    -
992.0 ובשירות הציבורי   
5.1 תקנת הציבור ושכר חריג   -
10.3 תשלום לקופות גמל    -
10.3.1 תשר )טיפ(    -

שלטון מקומי ראה רשויות מקומיות 

12.3 שמירה ואבטחה 
היתר העסקה במנוחה שבועית-ענף השמירה 10.5   -
12.3.3 הסכם לאכיפת זכויות בענף   -
12.3.2 הסכם עבודה    -
12.3.9 צו הרחבה    -
12.5.2 קבלני שמירה בשירות המדינה   -
שומרים ורבש"צים ברשויות המקומיות -      -
10.1.6 חוק - יחסי עבודה 
12.3.1 תקנון עבודה    -

שמירת הריון ראה נשים

10.15.2 שמירת זכויות 

21.4 שמנים, מרגרינה וסבון 

10.3 שעבוד, עיקול והעברת שכר 
10.5 שעות עבודה ומנוחה - חוק ותקנות 

אמנות בינ"ל:  
-  הגבלת שעות העבודה במפעלי תעשייה  

 10.5.2 עד ל-8 ליום ו-48 לשבוע    
-  הנהגת המנוחה השבועית   

10.5.4 במפעלי תעשייה    
-  הסדרת שעות העבודה במפעלי   

10.5.3 מסחר ובמשרדים    
-  חופשה שנתית נושאת   

10.6.2 שכר )מתוקנת 1970(    
 10.5.5 -  מנוחה שבועית במסחר ובמשרדים   

-  עבודת לילה של נשים המועבדות   
10.7.4 בתעשייה )מתוקנת 1948(    
10.5 גמול בגין שעות עודפות    -
10.5 גמול עבודה במנוחה השבועית    -
10.5 גמול שעות נוספות וחישוב הגמול    -
17.2 דפוס - תקנון עבודת לילה ראה דפוס    -
10.5 היתרים להעסקה בשעות נוספות    -
10.5 היתרי עבודה בימי מנוחה    -

העסקה בניגוד לאיסור - סנקציה עונשית   -
10.5 ו"סנקציה" אזרחית   
10.5 הפסקות בעבודה   -
10.5 יום עבודה ושבוע עבודה - תחומו של    -
10.5;12.1.8 יום שבתון בבחירות    -
991.4.15 ;12.1.8 ;10.5 ימי בחירה - מגזר ציבורי   -
מנוחה שבועית וימי החג של     -
10.5 בני העדות השונות 
10.5 מנוחה שבועית לעובדים במשמרות    -
10.8 נוער - הפסקות ביום עבודה    -

נשים - שעות נוספות, מנוחה שבועית   -
10.7 ועבודת לילה   

פירוש "שעות עבודה" - "עומד לרשות   -
10.5 העבודה"   
10.5 פנקס שעות עבודה וכו'    -
10.5 עבודת לילה    -
10.5 ענשים ואחריות פלילית    -

קרטונז', מוצרי הנייר הקרטון והאריזה -    -
17.6.1 תקנון עבודת לילה   

שבוע העבודה ראה ההסכמים הענפיים   -
)פסיקה(10.5; - קיצורו בתעשיה ובמגזר העסקי   
   )חמישה ימי עבודה - הסכם וצו(992.5;992.5.9;
   )44 ו- 43 שעות בשבוע - הסכם וצו(992.6;991ג;
)42 שעות(992.6.1    
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מפתח אלפאביתי  
5 ימים במשרדי הממשלה  -  

992.7 וראה גם בהסכמי הדירוגים    
10.5 שכר רגיל וחישובו    -
תביעה לגמול שעות נוספות, עבודה     -
10.15.1 במנוחה שבועית ובחגים 

10.5.1 תקנות לביצוע החוק    -

תקנות שעות עבודה בלולנות וברפתנות   -
10.5 )ובעבר גם בשמירה(   

שעת חירום
ראה שכר עבודה - הסדרים כוללים במשק המדינה 

991.1.4 הסכם בענין מלחמת לבנון 2006   -
991.1.3 הסכם בענין סדרי עבודה בשעת חרום   -

הסכמים וצווי הרחבה בעניין תשלום שכר   -
לעובדים שלא עבדו בתקופות של מבצעים 

991.1.4.1 צבאיים )במגזרים הפרטי והממשלתי( 
10.18.5 חוק הגנה על עובדים בשעת חרום   -
10.18 חוק שירות עבודה בשעת חירום    -
10.18 -  היתרים לפיו   
10.18.1 סדרי הדין בועדות שירות עבודה    -

סיכום בין שר האוצר   -
991 - 90;991 - 1989 לבין ההסתדרות   
תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום   -
10.15 מיוחד(, התשנ"א - 1991, והודעות לפיהן 

10.15.1 שפוי בין נתבעים - הודעת צד שלישי 

10.2.5 שקט תעשייתי 

10.1.7 שרברבות - תחולת צו הרחבה מענף הבניה 

שרות ראה שירות

שרותי הכבאות ראה כבאים

שרותים ראה שירותים

תאגיד

11.01;11.10.3 גימלאות עובדי תאגיד עפ"י חוק    -

דין קדימה לעובדים בפרוק תאגיד, עמותה,   -
10.10.5 ובפשיטת רגל ראה גם פשיטת רגל   

10.15.2 המצאת כתבי בי-דין    -

10.1.6 יחסי עובד ומעביד    -

10.15.2 ייצוגו בביה"ד    -

סמכות ביה"ד בפירוקו ובפשיטת      -
10.15.01;10.15 רגל - הוצאה מסמכות 

עובדי תאגידים שהוקמו על פי חוק -   -
11.01 תחולת חוק הגימלאות   

10.10.5 פקודת החברות - ס' 354    -

10.14.2 תאונות ומחלות משלח יד - הודעה על 

תביעה ראה גם בפרק 10.15.2 וראה גם התיישנות

10.15.1 אי התיצבות לבירור התביעה    -

10.15.1 ;10.15.2 דחיתה על הסף    -

הגדלת סכום התובענות   -
10.15 שבסמכות רשם   

10.15.1 הזכות לתבוע ופתיחת תובענה    -

10.15.9.1;10.15.9 ייצוגית - תובענה   -

10.15.2 כתב תביעה - מסירה    -

10.15.2;10.15.1 מועד הגשת תביעה    -

10.15.1;10.15.01 עילות התביעה    -

10.15.1;10.15.2 תביעה או הגנה נגזרת    -

10.15.2 - על משמעות "מעונינים"   

תביעה בסכסוך קיבוצי ראה סכסוך קיבוצי   -

תביעה רפואית ראה בדיקה רפואית ובריאות העובדים   -

10.15.2;10.15.1 תביעה שכנגד או קיזוז    -

10.15.1 תביעות - סעדים בפיצולן    -

10.15.1 תביעות לסוגיהן    -

10.15.1 -  המרצת פתיחה   

-  הפרדת דיון או מחיקה   
10.15.2 בתביעה שכנגד    

10.15.01 -  סמכות ביה"ד בתובענות   

10.15.2 -  תביעה שכנגד ותשובה   

-  תובענה על פי חוק   
10.15.2 הביטוח הלאומי    

תובענה נגד המדינה -   -
10.15.2 מקום השיפוט   

תובענות בנושא אחד בבתי דין אחדים -   -
10.15.2 מקום השיפוט   

10.15.2 תובענות שאוחדו - ערעור על    -

תואר שני ושלישי - משפטנים   
 13.2.2 ופרקליטים   

12.8 תובלה - ענף ההובלה 

ת
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  מפתח אלפאביתי
תובע ראה בעל דין

תובענה ראה תביעה
10.15.9.1;10.15.9 תובענות יצוגיות - חוק ותקנות 
19 תוכנה ראה אלקטרוניקה, תכנה, חשמל ומתכת 
992.0;991 תוספות שכר 

ראה שכר עבודה

)ע' 1(991.4 תוספת שחיקה ותוספת איזון     -
991.5 תוספת היוקר - ההסכמים, וצווי ההרחבה    -

)ע' 4(991.4.2  גימלאות )השלמה לתוספת יוקר(     -
991.5.1 טבלת שיעורי תוספת היוקר    -
991.5.2 רשימת צווי ההרחבה לתוספת היוקר    -

שירות ציבורי ושירות המדינה -  תוספות שכר,    -
992.0 תנאים נלווים, והחזר הוצאות 

תוספת ותק - 
ראה בהסכמים הקיבוציים הענפיים,

ובערך ותק לענין זכויות על פיו

991.4.15 תוספת מעונות - ראה בהסכמים הקיבוציים 
"תוספת קבועה" הכרה לצורך

11.10.3.11 גימלאות שירות המדינה   
 1.2 תורשתי - מידע - איסור לדרוש מעובד 

תחבורה  
- מועמד לחברות בקואופרטיב -

10.1.6 יחסי עובד ומעביד   
- מפעילי אוטובוסים במועצות 

12.1.800 איזוריות   
10.1.5 תחולה טריטוריאלית וברירת דין 

תחזוקה - ראה נקיון
12.6 תחנות דלק - הסכם העבודה 
12.6.9 - צו ההרחבה 

תיווך בסכסוך עבודה ראה סכסוך עבודה
98;98.1;98.9 תיירות - מורי דרך מוסמכים 

תיק אישי - הוצאת מסמכים מתוכו 
)תחת הכותרת "תרופות..."( 10.16    
10.15.8.2 תיקים - ניתובם  

 19 תכנה ראה אלקטרוניקה, תכנה, חשמל ומתכת 
תכניות הפנסיה ראה פנסיה

10.14.6 תכנית בטיחות - תקנות בדבר 
19.3 תכשיטנות וחפצי נוי - תעשיית ה- 
19.3.9 צו ההרחבה    -
10.1.6.1 תלבושת אחידה )משמעת( 
10.15.1 "תלוי ועומד" - הדבר 

10.16.1 תלונות הציבור 
10.3 תלוש שכר )סעיף 24( - פנקס שכר 

תמליל ראה הקלטה
תנאי חוזה עבודה אישי ראה חוזה עבודה אישי 

תנאי מכללא בחוזה עבודה 
10.1.6.1;10.1.3.1 אישי   

אימוץ הסכם קיבוצי כתנאי    -
10.1.6.1 מכללא   

תנאי מכללא בהסדר קיבוצי
10.1.6.1;10.1.5 ותנאי מפורש בהסכם   
10.1.2 תנאי מתלה בהסכם קיבוצי 
10.1.6.1 תנאים נלווים 

תנאים נלווים בשירות המדינה 
992.0 ובשירות הציבורי   

תנאי עבודה של גימלאים ראה גימלאים
10.1.6.1 תנאי עבודה - הודעה לעובד - חוק 

תנאי עבודת לילה - נשים ראה נשים - חוק עבודת
22 בחקלאות    -
12.1.8 ברשויות המקומיות    -
10.1.6.1;13 בשירות המדינה    -

תעודת מקצוע - חניכים ראה נוער עובד וחניכים

תעשיה - ראה הסכמים ענפיים וראה מלאכה ותעשייה 
זעירה  994.2;994.2.8;994.2.9  

אמנות בינלאומיות בתעשיה -    -
 21.1.11 איסור עבודה לילה )מאפיות(    -
10.8.8 בדיקה רפואית של נערים )תעשיה(    -
10.22.2 ביטול הפלייה נגד נשים לצורותיה    -
10.22.1 הפלייה בתעסוקה ומשלח יד    -
10.8.5 הגיל המינימלי    -

הגבלת שעות העבודה במפעלי תעשייה   -
10.5.2 עד ל-8 ליום ו-48 לשבוע   

 10.5.4 הנהגת מנוחה שבועית במפעלי תעשייה    -
10.8.10 עבודת לילה )נערים( )מתוקנת(, 1948    -
10.7.4 עבודת לילה )נשים( )מתוקנת - 1948(    -
18.1 בניה ראה בניה ועבודות ציבוריות    -

הדפוס על ענפיו, הכריכה לוחות   -
17 האופסט והצינקוגרפיה ראה דפוס   
11.10.01 הלוואות לחברי ההתאחדות    -
11.10.01;11.05 הנהגת פנסיה מקיפה    -
הסדר יחסי העבודה  992.2   -

תת
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מפתח אלפאביתי  
10.20 הסכם הניידות אינו "תקנה"    -
10.1.8.01 התאחדות התעשיינם    -
20.9;20.1 זכוכית קרמיקה ומוצריהם    -
27 יהלומים - הושמט - ראה הסבר    -
28 "כור" ראה "כור" תעשיות בע"מ    -

כימית ראה פרמצבטיקה; בדיקה רפואית   -
10.1.6 מהות המפעל לצורך מבחן ההשתלבות    -
993.1 מועצות משותפות לפיריון העבודה    -

מפעל העוסק בהרכבה - סיווגו   -
10.1.7 לצורך צווי הרחבה   

מפעל העוסק בפלסטיקה - סיווגו   -
10.1.7 לצורך צווי הרחבה   
10.1.2 ניוד עובדים    -
ניידות פנים מפעלית  993.2   -
11.10.01;11.05 פנסיה מקיפה - הסכם בדבר    -
17.6 קרטונז', נייר ואריזה ראה קרטונז'    -
10.1 רישום מפעלים בחלות צווי הרחבה    -
10.21 רכישת מפעלים ע"י עובדיהם    -
992.5 שבוע עבודה בן 45 שעות ו-5 ימים    -
994.2 תעשיה זעירה ומלאכה - כללי     -

תעשיית היהלומים ראה יהלומים   -
19.3 תעשיית התכשיטנות וחפצי נוי    -
16.3 תפרות ויצור נעליים    -
16.3.9 -  צו ההרחבה   
992.1 תקנון העבודה הכללי בתעשיה    -

תקנון לעידוד הצעות ייעול, המצאות    -
993.1 ושכלולים בייצור ובמפעל   

 993.5 תפוקה והכנסות - מוסד לחקר  
תצהיר ראה ראיות

תקדים - כוחו המחייב וסמכות
10.15.01 פיתוח ההלכה   

חריגה ממנו לא תשמש כשלעצמה   -
10.15.2 נימוק ערעור   

תקופת לידה והורות ראה נשים, חוק עבודת
10.10.1 תקופת נסיון וקביעות 
10.10.1 הנמקת פיטורים בתקופת הנסיון    -
10.1.6.1 תקן עובדים - עריכת שינויים 
10.1.8.4 תקנון הבחירות לועדי העובדים 
10.1.8.8 תקנון המוסד לבירורים חברתיים 

תקנון ועדי העובדים ראה ועד עובדים
תקנון לעידוד המצאות בתעשייה  993.1 

תקנון מועצות הייצור  993.1
תקנון עבודה

19.0 אלקטרוניקה, חשמל ומתכת    -
17.2 דפוס - תקנון עבודת לילה    -
22.0 חקלאות - פועלים חקלאיים שכירים    -
50 יבוא, יצוא ומסחר בסיטונות    -
992.1 כללי בתעשיה     -
17.6.1 מוצרי נייר וקרטונג' - לילה    -
50 מסחר בסיטונות, יבוא, יצוא ושירותים    -
12.4.1 מלונאות    -
18.3.1 מרצפות, מדרגות ומוזאיקה    -
50 שירותים אישיים ומסחר בסיטונות    -
12.3.1 שמירה ואבטחה    -

תקנון קופת גמל ראה פנסיה
תקנון קרן השתלמות ראה קרן השתלמות

תקנון קרנות הפנסיה ראה פנסיה
תקנון שירות התעסוקה ראה שירות תעסוקה

תקנות ראה בצמוד לחוקים; וראה שעת חירום - תקנות
בנות פעל תחיקתי - תחילת תקפן   -

10.20 ביום פרסומן ברשומות   
10.20.1 נפקות למפרע    -
10.20 תקנות ומינויים לפי חוק שבוטל    -

 10.1.8.8 תקנות נציב תלונות הציבור בהסתדרות 
10.10.5 תקנות האגודות השיתופיות )פירוק( 

 10.15.2 תקנות סדר הדין  
תקנות סדר הדין האזרחי ופקודת העדות -

10.15.2;10.15.1;10.15 אימוצן   
תקנות שעת חירום ראה שעת חירום

10.1.6.1;5.1 תקנת הציבור 
5.1 תקציב - חוק יסודות ה- 

תקציבית - פנסיה ראה פנסיה
10.2.3;10.20;10.1.3.1 תקשי"ר - הסדר קיבוצי 
10.2.3 תקשי"ר - פירוש הוראות 
10.1.6.1 תרופות בשל הפרת חוזה עבודה 

ראה חוזה עבודה אישי   

10.3.1 תשר )טיפ( 
18.1.9;18.1 תשתיות - קבלנים 
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