חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
כרך ג' בקובץ משפט העבודה

תוכן העניינים

משפט העבודה  -כרך שלישי
תוכן העניינים המלא
מפתח אלפאביתי  -נמצא בכרך א'( )1לקובץ

שירות התעסוקה  -חוק ופסיקה

10.11

התקנות לפיו בדבר-:
הקמת לשכה לעובדים אקדמאיים
ותחום שיפוטה
הכרה בלשכות שירות התעסוקה לימאים
זיקת החובה  -התוספת השניה
תקנות העבירות המינהליות (קנס
		
מינהלי  -הוראות שירות
תעסוקה) ((32א)(36 ,ב)(37 ,א) 77 ,ו 10.11)80 -
פטור מזיקה לרשויות מקומיות
10.11
"חבורת עובדים"
10.11
10.11;10.11.2
תקנון שירות התעסוקה
חובת מעבידים למסור פרטים
10.11
10.11.5
תעודות מקצוע
אגרות תעודות מקצוע
10.11
10.11
העתק תעודת מקצוע
		
מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך
עבודה
(בהערה לסעיף 69ט) 10.11
10.11
תחולת החוק על המדינה כמעבידה
תקנות גימלאות לעובדי השירות
10.11
התוספת הראשונה  -בוטלה
		
התוספת השניה  -ענפי העבודה ,המקצועות
ועבודות שיש בהן חובת זיקה ללשכה 10.11
		
התוספת השלישית -
10.11
פירוק הלשכות הקודמות
		
הקמה ומיזוג של לשכות שירות
10.11.1
התעסוקה ותחום שיפוטן
10.11;10.11.2
תקנון שירות התעסוקה
		
התוספת לתקנון  -מועדים למילוי
10.11.2
הזמנות
10.11.2
פטור חברי קיבוץ מזיקה
10.11.3
סדרי הדיון במועצת השירות
10.11.4
סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכה
תקנות בדבר תעודות מקצוע
10.11.5
תקנות בדבר אגרה בעד בחינת מקצוע 10.11.5.1
10.11.6
תקנות בדבר דרכי עררים
		
תקנות בדבר תשלומים ממבקש עבודה
10.11.6.1
בקשר לתיווך עבודה
		
10.11
10.11
10.11

		
תקנות שירות התעסוקה (ערובה),
התש"ע  - 2010 -תיווך עובדים זרים 10.11.6.2
אמנות שירות התעסוקה-:
10.11.7
אמנת שירות התעסוקה1948 ,
		
אמנת לשכות עבודה הגובות
10.11.8
תשלום (מתוקנת)1949 ,
10.11.9
אמנה בדבר מדיניות התעסוקה1964 ,

חוק עובדים זרים ,ופסיקה לפיו

10.11.10

תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין
מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין)		 ,
10.11.10
התשס"ו 2006 -
אמנה :עובדים-מהגרים (מתוקנת 10.11.11 )1949
תקנות עובדים זרים  -בדבר:
 מסמכים נוספים ,התש"ס 2000 - דיווח למדור התשלומים,התש"ס 2000 -
 שיעור ניכויים מהשכר בעדמגורים הולמים ,התש"ס 2000 -
וכן תקנות מתשס"ד

10.11.12
		
10.11.13
		
		
10.11.14
10.11.15

 מגורים הולמים ,התש"ס 2000 - צו בדבר סל שירותי בריאות לעובד,		
10.11.16
התשס"א 2001 -
		
 שיעור ניכוי מהשכר בעדדמי ביטוח רפואי ,התשס"ב 10.11.17 2001 -
 אגרת בקשה ואגרה שנתית,10.11.17.1
התשס"ד 2004 -
 דמי היתר ,התשס"ו 2006 -10.11.17.2
		
 פטורים למעסיקי מומחים זרים,10.11.17.3
התשס"ז 2007 -
		
הודעת החשב הכללי בענין צימצום היקף
10.11.18
העסקת עובדים זרים
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני
10.11.19
חקיקה) ,התשנ"ה 1994 -
היטל על העסקת עובדים זרים  -פרק י' לחוק התכנית
להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו -
10.11.20
 ,)2004התשס"ג  - 2003 -הושמט מהקובץ
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תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון
הבנק) ,התשס"ח 2008 -

		
10.11.21

		
חוק החיילים המשוחררים (החזרה
10.12
לעבודה) ,ופסיקה לפיו
10.12
10.12.1

תקנות ,פטורים והטבות לפיו
העסקת נכי מלחמה

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
חדש] ,התש"ל 1970 -

		
10.13

תקנות וצווים לפי פקודת הבטיחות בדבר:
		
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה
(הערה 10.13)4
הנדסיות) ,התשכ"ב 1961 -
התקני בטיחות בדודי קיטור (הערה לסעיף 10.13)107
		
מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים,
התשנ"ד 1994 -
(בהערה לסעיף 10.13 )107
		
כלים לשיקוע פנימי
בפעולה ישירה
(הערה לסעיף 10.13 )173
		
איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים,
התשמ"ה 1984 -
(בהערה לסעיף 10.13 )173
10.13.01
צו הפנקס הכללי ,התש"ך 1960 -
10.13.1
ציוד מגן אישי ,התשכ"ט 1969 -
10.13.2
נוחיות ,התשכ"ה 1965 -
עזרה ראשונה במקומות עבודה ,התשמ"ח
( 1988 -והפניה לענין מכשירי החייאה)

10.13.3

10.13.4
עובדים בבנזן ,התשמ"ד 1983 -
10.13.4.1
אמנה (מס'  )136על בנזן1971 ,
עוסקים בקרינה מיננת ,התשנ"ג 10.13.5 1992 -
10.13.6
עובדים בעופרת ,התשמ"ד 1983 -
10.13.7
עובדים בכספית ,התשמ"ה 1985 -
גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים 		
10.13.8
באבק מזיק ,התשמ"ד 1984 -
עובדים בחמרי הדברה ,התשכ"ד 10.13.9 1964 -
עובדים בויניל-כלוריד ,התשמ"ד 10.13.10 1984 -
		
עובדים בממיסים פחמיימנים הלוגניים
10.13.11
מסויימים ,התשנ"א 1990 -
הרמת בני אדם במלגזות ,התשמ"ג 10.13.12 1983 -
10.13.13
עובדים ברעש ,התשמ"ד 1984 -
עובדים בזרניך (ארסן) ,התשמ"ה 10.13.14 1985 -
		
עבודה על גגות שבירים או תלולים,
10.13.15
התשמ"ו 1986 -

עבודה בגובה ,התשס"ז ( 2007 -הפניה) 10.13.15.1
10.13.16
חשמל ,התש"ן 1990 -
10.13.17
בדיקת מתקני לחץ ,התשכ"ז 1967 -
		
בטיחות במכונות חקלאיות,
10.13.18
התשמ"ח 1988 -
עובדים בחמרי הדברה שהם זרחנים אורגניים 		
10.13.19
וקרבמטים ,התשנ"ג 1992 -
		
עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות
10.13.20
ואתתים ,התשנ"ג 1992 -
עובדים באיזוציאנאטים ,התשנ"ג 10.13.21 1993 -
		
עובדים במתכות מסוימות,
10.13.22
התשנ"ג 1993 -
		
עובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים
10.13.23
מסויימים ,התשנ"ג 1993 -
התקנת דלת בתא מעלית ,התשנ"ג 10.13.24 1993 -
		
התקני בטיחות במיתקן לחץ,
10.13.25
התשנ"ו 1995 -
		
בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ,
10.13.26
התשנ"ו 1995 -
		
מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה,
10.13.26.1
התש"ס 2000 -
10.13.27
מחצבות אבן ,התשכ"ה 1965 -
10.13.28
גיליון בטיחות ,התשנ"ח 1998 -
		
מכירה והשכרה של מכונות ,מיתקנים
10.13.29
וציוד ,התשנ"ח 1998 -
בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים
מסוכנים במעבדות רפואיות ,כימיות
10.13.30
וביולוגיות ,התשס"א 2001 -
גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת 		
10.13.31
לייזר ,התשס"ה 2005 -
ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים
10.13.32
מזיקים ,התשע"א 2011 -

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,ופסיקה
10.14
לפיו
פקודת מחלקת העבודה

10.14.1

פקודת תאונות ומחלות משלח יד (הודעה)10.14.2
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר:
		
מחלות מקצוע (חובת הודעה -
10.14.2.1
רשימה נוספת) ,התש"ם 1980 -
10.14.2.2
הודעה על מקרים מסוכנים
מועצת המוסד לבטיחות וגיהות

10.14.3
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10.14.4
ממונים על הבטיחות
10.14.5
ועדות בטיחות ונאמני בטיחות
10.14.6
תכנית לניהול הבטיחות
10.14.7
מסירת מידע והדרכת עובדים
ניטור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים
מזיקים (הוחלף .ראה פרק 10.14.8 )10.13.32
10.14.8.1
פעולה מונעת

תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)		 ,
(בהערה לסעיף 10.15 )43
התשל"ח 1978 -

סדרי דין וראיות בענינים אזרחיים 10.15.1
הנחיות לשכת נשיא ביה"ד  -הכנת הדיון 10.15.1
סדרי דין וראיות בענינים עונשיים  -הושמט
מהקובץ
תקנות סדרי הדין ( 11פרקים) ,עברו לכרך הבא.

אמנות הפיקוח על העבודה:
אמנה (מס'  )81הפיקוח על העבודה10.14.9 1947 ,
		
אמנה (מס'  )150בדבר מינהל העבודה,
10.14.10
תפקיד ,פעולה וארגון1978 ,
		
אמנה (מס'  )142בדבר פיתוחם של
10.14.11
משאבי אנוש1975 ,

חלוקת הסמכות הענינית בנושאי עבודה:
בתי הדין לעבודה ,הרשמים בבתי
		
הדין ,בי"מ עליון ,בג"צ
10.15.01
ובי"מ מנהלי
10.15

חוק בית הדין לעבודה
סעיפים קשורים מחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד 1984 -

		
10.15

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה 		
(בהערה) 10.15
בדיון מהיר) ,התש"ן 1990 -
		
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות),
(בהערה לסעיף 10.15 )43
התשמ"ד 1984 -

משפט העבודה  -כרך ראשון ()1
מפתח אלפאביתי
חופש העיסוק
זכויות אדם ,פרטיות וקנין
פסיקת ריבית והצמדה
עובדי ציבור

(דפים בצבע ירוק)

משא ומתן ,הסדרים והסכמים קיבוציים 10.1
		
זכויות מכוח חוקי מגן והסכמים
10.1.5
קיבוציים

1.1
1.2
 1.4יחסי עובד ומעסיק (מעביד)
5.1
משפט העבודה  -כרך ראשון ()2

חוזה עבודה אישי (משפט פרטי וציבורי) 10.1.6.1
10.1.7
צווי הרחבה
10.1.8
ארגוני עובדים ומעבידים
הסתדרות העובדים הכללית החדשה 10.1.8.1

10.1.6

יישוב סכסוכי עבודה (תיווך ובוררות) 10.2
10.2.5
על שביתה והשבתה
10.3.01
שכר מינימום
10.3
הגנת השכר
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משפט העבודה  -כרך שני
10.3
הגנת השכר (המשך)
העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם 10.4.5
10.5
שעות עבודה ומנוחה
10.6
חופשה שנתית
10.7
עבודת נשים

10.8
עבודת נוער
10.9
חניכות
פיטורים ,התפטרות ,ופיצויי פיטורים 10.10
		
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
10.10.5
ופירוק תאגיד

משפט העבודה  -כרך רביעי
10.15.2
תקנות סדרי דין
		
חוק תובענות ייצוגיות,
10.15.9
התשס"ו 2006 -
		
הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה
בטוהר המידות או במינהל תקין) 10.16
10.17
דמי מחלה
10.18
שירות עבודה בשעת חירום
10.19
הבטחת הכנסה

פרשנות
רכישת מפעלים בידי עובדיהם
שוויון הזדמנויות בעבודה
מניעת הטרדה מינית

10.20
10.21
10.22
10.23

פנסיה וגמלאות
חוק גיל פרישה
הסדרי פנסיה וגמלאות  -כללי

11א
11.01

משפט העבודה  -כרך חמישי
פנסיה וגמלאות (המשך מכרך קודם)
11.02
אישור וניהול קופות וקרנות
11.03.2
רפורמות בפנסיה
11.05
פנסיה מקיפה במשק

פנסיה מקיפה בתעשיה
חוק שירות המדינה (גמלאות)
תקנוני קרנות ותיקות (הפניות אינטרנט)
הסכמי רציפות זכויות פנסיה

11.10.01
11.10.3
11.10.4-8
11.11

הסכמים קיבוציים  -כרך ראשון
מפתח אלפאביתי
עובדי מוסדות ההסתדרות (הושמט)

(דפים בצבע צהוב)

12

רשויות ומועצות מקומיות ,ומעסיקים ציבוריים
 הסכמים ,חוקים ותקנות ואילך 12.1.5(ראה את הסכמי הדירוגים ,והסכמים נוספים
בשירות הציבורי ,בהמשך הקובץ)

(המשך תוכן העניינים ,בעמוד הבא)
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הסכמים קיבוציים  -כרך שני
הדירוג האחיד  -עובדי מינהל ושירותים -
12.1.12
מעסיקים ציבוריים
12.1.13
הסכם בדבר חריגות שכר
12.2
עובדים צעירים ושוליות
12.2.5
רבנים
12.3
שמירה ואבטחה
12.4
ענף המלונאות
12.41
אולמות לחתונות ולמסיבות
12.5
ענפי הנקיון והאחזקה

12.6
תחנות הדלק
מפעילי ציוד מכני הנדסי (עבר לחלק 12.7)18.1
12.8
ענף ההובלה
13.0.1
הדירוג המינהלי בשירות המדינה
		
עובדי המינהל בשירות המדינה
13
(מקודם הדירוג האחיד)
13.1
סגל אקדמאי בכיר
13.2
משפטנים ופרקליטים

הסכמים קיבוציים  -כרך שלישי
13.3
דירוג המהנדסים
13.4
דירוג הרופאים
13.4.5
דירוג הרופאים הוטרינריים
דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) 13.5
13.5.1
דירוג הפסיכולוגים
13.5.2
דירוג העובדים הסוציאליים
13.6.1
דירוג העתונאים

דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים 13.7
13.8
דירוג הרוקחים
13.9
סטודנטים
14
דירוג הטכנאים וההנדסאים
		
מקצועות טכניים בשירות המדינה
14.1
(מקצ"ט)
15
ענף הטכסטיל וההלבשה*
* ראה הסכם קיבוצי להלבשה  -ענף המסחר ,בפרק  53להלן.

הסכמים קיבוציים  -כרך רביעי
16.1
ענף הפלסטיקה
16.2
ענף הגומי
16.3
ענף העור  -ייצור נעליים ותפרות
16.4
ענף הבורסקאות
		
ענפי הדפוס ,הכריכה ,לוחות
17.1-5
האופסט ועוד
ענף הקרטונז' ,מוצרי נייר ,קרטון ואריזה 17.6
ענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות
18.1
ציבוריות ושיפוצים

ענף העץ ומוצריו
ענף ייצור מרצפות

18.2
18.3

		
ענפי תעשיית המתכת ,החשמל,
19
האלקטרוניקה והתכנה
19.3
ענף התכשיטנות וחפצי נוי
		
מלאכה ותעשיה זעירה  -ענפי המתכת
19.4
החשמל והאלקטרוניקה
תעשיות הקרמיקה ,הזכוכית ומוצריהם 20
21
ענפי המזון

הסכמים קיבוציים  -כרך חמישי
ענפי החקלאות
ענף הסיגריות ומוצרי טבק
ענף הפרמצבטיקה
אחיות ומקצועות פרה רפואיים
רנטגנאי אבחון וריפוי

22
23
24
25
26

27
ענף תעשיית היהלומים
החרושת ההסתדרותית
(הפניית אינטרנט) 28
29
חברות כוח אדם
ענפי היבוא ,יצוא ,המסחר והשירותים 50-54
80-13
עובדי הוראה וחינוך
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כרך ג' בקובץ משפט העבודה

הסכמים קיבוציים  -כרך שישי
ענף בתי הקולנוע

90

תוספת היוקר

ענף המוסכים

91

הוצאות נסיעה ודמי הבראה

991.6-7

92.1

הכללת רכיבים בדמי חופשה

991.8

אומנים בסרטי קולנוע וטלויזיה
מכבסות קיטור

95

מורי דרך מוסמכים לתיירות

98

אמנה בין ל.ה.ב לבין ההסתדרות
הסכמי מסגרת

99

המגזר העסקי והרחבת הסכמיו

991א

שכר מינימום ,וסכומי מקסימום
בפשיטת רגל ובפירוק

991.3

ההסדרים הכוללים במגזר הציבורי

991.4

991.5

תוספות שכר ,החזר הוצאות ותנאים נלווים
בשירות המדינה ובשירות הציבורי 992.0
הסדרים כלליים בתעשייה

992.1

שבוע עבודה מקוצר

992.5
993

פריון העבודה והייצור

נוער עובד ,חניכים ,קשישים ומוגבלים 994.1,3
מלאכה ותעשיה זעירה

994.2-9

(ראה גם הסכמים ענפיים למלאכה ולתעשיה הזעירה)
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