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

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

תוכן העניינים

משפט העבודה  -כרך חמישי
תוכן העניינים המלא
מפתח אלפאביתי (נמצא בכרך הראשון לקובץ)

פנסיה וגמלאות (המשך מכרך קודם)
(פרקים 11א11 ,ב11 ,ג ו ,11.01 -שעניינם גיל
פרישה; הכנה לפרישה; השוואת זכויות לאלמן
ואלמנה ,ופסיקה כללית בקשר לפנסיה ,הועברו
לכרך ד').

		
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) ,התשס"ה 11.02 2005 -
הפניה :ראה הוראות בנושאים קרובים ,בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א  ,1981 -ובתקנות לפיו.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) ,התשע"ד
 201411.02
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (העברת כספים בין
קופות גמל) ,התשס"ח 2008 -

		
		
11.02

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות),
התשע"א 2011 -
11.02
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור
ולניהול קופות גמל)

		
11.03

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות
11.03.1
גמל) (הוראת שעה) ,התשנ"ז 1996 -

		
הסכם קיבוצי בדבר הסדר ביניים להפרשות
לקופת גמל לפי מרכיבי השכר והתשלומים 		
11.04.2
האחרים שאינם פנסיוניים
סיכומים בין הממשלה לבין ההסתדרות בענין 		
תוספת לפנסיה של חברי הקרנות הותיקות		 ,
תקרת השכר בקרנות החדשות ועוד 11.04.3
		
הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה
11.04.4
צוברת בשירות הציבורי
חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית,
11.04.4.1
התשע"ב 2012 -
(הגדלת הפרשות לפנסיה בשירות הציבורי  -סע'
 5להסכם מסגרת מיום  .8.5.2013ראה בפרק
 991.4.16לקובץ ההסכמים הקיבוציים).
קרנות ותיקות  -רפורמות שנת  2003ותקנון אחיד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א  ,1981 -פרק ז' :1קרנות פנסיה
		
ותיקות  -מינוי מנהל מיוחד ,תכניות
11.04.5
הבראה וסיוע ממשלתי
תקנון אחיד לקרנות פנסיה ותיקות

פנסיה מקיפה במשק

11.04.6

11.05

ההסכמים בדבר הנהגת פנסיה מקיפה 		
11.10.01
בתעשיה
צווי הרחבה  -פנסיה מקיפה בתעשיה
(צו מתשמ"ט וצו מתשס"ו)

		
11.10.01

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול
קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי
ההפקדות לקופת גמל לתגמולים ולקרן
השתלמות) ,התש"ס 2000 -
11.03.1.1

מבטחים הותיקה  -תקנונים ,הסכמים קיבוציים
11.10.02
וצווי הרחבה  -דברי הסבר והפניות

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה
מרכזית להשקעות) ,התשל"ו 11.03.1.2 1975 -

		
חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח
		
משולב] ,התש"ל ,1970 -
11.10.3
ותקנות על פיו

רפורמות בפנסיה
חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות)
(הוראת שעה) ,התשנ"ד 1994 -

		
11.03.2

		
הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני
מקיף במשק ,מיום  - 19.7.07הפניה 11.03.3
הסכם משנת  - 1978הושמט מהקובץ

11.04

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות הכספים  2003ו ,)2004 -
		
התשס"ג  - 2003 -פרק ט"ז :תשלומי
עובדים בפנסיה תקציבית (עמוד 11.10.3 )79
הודעות בדבר קביעת קופות ציבוריות 11.10.3.1
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כרך ה' בקובץ משפט העבודה
תקנות חישוב גימלאות בעד תקופת
שירות שהחוק לא חל עליו

		
11.10.3.2

כללי מענק לשאירים

11.10.3.3

ערר על החלטת ועדה רפואית

11.10.3.4
		
(11.10.3.4)2

ההודעה על מינוי ועדה רפואית
לעררים

		
11.10.3.5

תקנות בדבר הכרת עבודה
במוסד מוכר

קרן פועלי הבנין ועבודות צבוריות

11.10.8

הסכמי רציפות זכויות פנסיה

11.11

בין קופות הפנסיה ההסתדרותיות

11.11.1

בין הממשלה לקופות הפנסיה

11.11.2

הערת מערכת והפניה :ראה פסיקה העשויה להשליך
על תוכנם של הסכמי רציפות הזכויות שלהלן,
בתחילת פרק .11.11.2

		
זכויות ותק  -עובדי ממשלת ירדן או
עירית ירושלים העתיקה לשעבר (11.10.3.5)1

בין הממשלה לבין מבטחים  -הבטחת זכויות
		
פנסיה לעובדים ארעיים בשירות
המדינה  -הושמט (אך ראה הפניות) 11.11.2.1

תקנות בדבר היוון

11.10.3.7

		
11.11.2.2

חוק שירות המדינה (גמלאות),
(תיקון מס'  11והוראות מעבר)

		
11.10.3.8

11.10.3.6

הודעות על הכרה במוסדות

		
חוק שירות המדינה (גמלאות),
(הוראות מעבר) ,התשל"א 11.10.3.8.1 1971 -
		
חוק שירות המדינה (גמלאות)( ,הגדלת
		
קיצבה לגימלאי משרד התקשורת),
11.10.3.8.2
התשנ"ז 1997 -
		
חוק שירות המדינה (גמלאות)( ,תוספת
		
לקצבה  -פיצוי מיוחד) (הוראת
11.10.3.8.3
שעה) התשס"א 2001 -
חוק שירות המדינה (גמלאות)( ,תוספת לקצבה 		 -
		
פיצוי מיוחד לגימלאי שירותי הביטחון,
		
המשטרה ושירות בתי הסוהר),
11.10.3.8.4
התשס"ב 2002 -
הוראות בדבר הגשת תביעות,
הצהרות והודעות

		
11.10.3.9

בין הממשלה לבין
מרכז השלטון המקומי  -גננות*
בין הממשלה לבין
מרכז השלטון המקומי  -כללי

		
11.11.2.3

הפניה :ראה הסכמי רציפות בקשר למרכז השלטון
המקומי ,גם בפרק  12.1.8לקובץ ההסכמים
הקיבוציים.
בין הממשלה לבין שירות התעסוקה

11.11.2.4

בין הממשלה לבין בנק ישראל

11.11.2.5

בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי 11.11.2.6
בין האוניברסיטאות לבין קופות הפנסיה 11.11.3
בין קופות הפנסיה לבין
המוסד לביטוח לאומי

		
11.11.4

בין קופות הפנסיה
לבין מרכז השלטון המקומי

		
11.11.5

		
בין הממשלה לבין הסוכנות ,קרן היסוד,
11.11.6
וההסתדרות הציונית

קביעת תיאומים והודעות על תיאומים  -סעיף 		 9
11.10.3.10
לחוק שירות המדינה (גמלאות)
		
ההודעות על הכרה ב"תוספת קבועה" לפי
11.10.3.11
חוק שירות המדינה (גימלאות)

(המשך בעמוד הבא)

תקנוני קרנות ותיקות שהושמטו
קודמים הושמו באינטרנט) 11.10.4 - 11.10.8
(נוסחים

ראה לענין מבטחים הותיקה בפרק ,11.10.02
לעיל.
תכנית הפנסיה של "נתיב"

11.10.4

קרן הגימלאות המרכזית

11.10.5

קרן מקפת

11.10.6

קרן הפועלים החקלאיים

11.10.7
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כרך ה' בקובץ משפט העבודה

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

(דפים בצבע ירוק)

1.1
1.2
1.4
5.1

משא ומתן ,הסדרים והסכמים קיבוציים 10.1
זכויות מכוח חוקי מגן והסכמים
10.1.5
קיבוציים
10.1.6
יחסי עובד ומעסיק (מעביד)

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

יישוב סכסוכי עבודה (תיווך ובוררות) 10.2
10.2.5
על שביתה והשבתה
10.3.01
שכר מינימום
10.3
הגנת השכר

משפט העבודה  -כרך שני
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

חניכות

10.9

פיטורים ,התפטרות ,ופיצויי פיטורים 10.10
		
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
10.10.5
ופירוק תאגיד
10.11
שירות התעסוקה

משפט העבודה  -כרך שלישי
עובדים זרים
חיילים משוחררים
בטיחות בעבודה
ארגון הפיקוח על העבודה

10.11.10
10.12
10.13
10.14

10.15.01
סמכות עניינית
10.15
חוק בית הדין לעבודה
סדרי דין וראיות בענינים אזרחיים 10.15.1
10.15.2
תקנות סדרי דין

משפט העבודה  -כרך רביעי
		
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
10.20
פרשנות

רכישת מפעלים בידי עובדיהם
שוויון הזדמנויות בעבודה
מניעת הטרדה מינית

10.21
10.22
10.23

פנסיה וגמלאות
חוק גיל פרישה
הסדרי פנסיה וגמלאות  -כללי

11א
11.01
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הסכמים קיבוציים  -כרך ראשון
מפתח אלפאביתי

(דפים בצבע צהוב)

עובדי מוסדות ההסתדרות (הושמט)

12

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

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
שמירה ואבטחה

12.3

ענף המלונאות

12.4
12.41

אולמות לחתונות ולמסיבות
ענפי הנקיון והאחזקה

תחנות הדלק

12.6

מפעילי ציוד מכני הנדסי (עבר לחלק 12.7)18.1
ענף ההובלה
הדירוג המינהלי בשירות המדינה
עובדי המינהל בשירות המדינה
(מקודם הדירוג האחיד)
סגל אקדמאי בכיר
משפטנים ופרקליטים

12.8
13.0.1
		
13
13.1
13.2

12.5

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 הרוקחים

13.8

סטודנטים

13.9

דירוג הטכנאים וההנדסאים
מקצועות טכניים בשירות המדינה
(מקצ"ט)
ענף הטכסטיל וההלבשה*
*

14
		
14.1
15

ראה הסכם קיבוצי להלבשה  -ענף המסחר ,בפרק  53להלן.

דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים 13.7
הסכמים קיבוציים  -כרך רביעי
ענף הפלסטיקה
ענף הגומי
ענף העור  -ייצור נעליים ותפרות
ענף הבורסקאות
ענפי הדפוס ,הכריכה ,לוחות

16.1
16.2
16.3
16.4
		

17.1-5
האופסט ועוד
ענף הקרטונז' ,מוצרי נייר ,קרטון ואריזה 17.6
ענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות
18.1
ציבוריות ושיפוצים
18.2
ענף העץ ומוצריו
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הסכמים קיבוציים  -כרך רביעי (המשך)
ענף ייצור מרצפות

18.3

ענפי תעשיית המתכת ,החשמל,
האלקטרוניקה והתכנה
ענף התכשיטנות וחפצי נוי

		
19
19.3

		
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

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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