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תוכן

העניינים1

טבלת עדכוני סכומים  ...............................................................................ט
רשימת העמודים  .....................................................................................יג
מפתח העניינים  .......................................................................................טו
סוגי הליכים ותיקים  ..................................................................................יח
חיקוקים שלא נכללו באוגדני דיני עבודה ......................................................יט

חלק א'  -חיקוקים
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל ,התשנ"ד1 ....................................... 1994-
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד ,התשע"ב3 ......................................... 2012-

בית הדין לעבודה

חוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט9 ............................................................ 1969-
תקנות בית הדין לעבודה )אגרות( ,תשכ"ט21 ............................................ 1969-
צו בית הדין לעבודה )הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם( ,תשמ"ח28 ....... 1978-
צו בתי דין לעבודה )הקמת בתי דין אזוריים( ,התשכ"ט28 ........................... 1969-
תקנות בית הדין לעבודה )המצאת מסמך בשטחים המוחזקים( ,תש"ל28 ............ 1969-א
צו בית הדין לעבודה )הרכב בית דין בסוגים מסויימים של הליכים(,
התשנ"ו28 ....................................................................................... 1996-ב
תקנות בית הדין לעבודה )סדר דין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת(,
תשל"ז29...................................................................................................... 1977-
תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( ,תשנ"ב30 .......................................... 1991-
תקנות בית הדין לעבודה )סדר הדין בסכסוך קיבוצי( ,תשכ"ט74 .................. 1969-
תקנות בית הדין לעבודה )סדרי הדין במצב חירום מיוחד( ,התשנ"א82 ......... 1991-א
תקנות בית הדין לעבודה )סמכויות שניתן להעבירן לרשם( ,תשל"ה83 ........... 1975-
תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( ,תשמ"ד84 ............................................ 1984-
תקנות בית הדין לעבודה )פישור( ,התשנ"ג85 ............................................ 1993-
צו בית הדין לעבודה )סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור( ,התשע"ח88 .. 2017-א
תקנות בית דין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר( ,תש"ן88 ............ 1990-ב
תקנות בית דין לעבודה )תשלום לנציגי ציבור( ,תשל"ח88 ........................... 1978-ג
צו בתי המשפט )הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבית הדין לעבודה( ,התשס"ד88 ....... 2004-ד
תקנות בית הדין לעבודה )משמרת שנייה( ,התשע"ג88 ...............................2012-ה

גיל פרישה

חוק גיל פרישה ,התשס"ד91 .................................................................. 2004-
תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד )מסירת הודעות( ,התשמ"ז92 ........ 1987-י
חוק גיל פרישה )הורה שילדו נפטר( )הוראת שעה( ,התשע"ח92 .................. 2017-יא
דמי בידוד  -פרק ו' 1לחוק התכנית לסיוע כלכלי 92 ..................................................יג

דמי מחלה

חוק דמי מחלה ,התשל"ו93 ....................................................................1976-
תקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה( ,התשל"ז98 ........................ 1976-
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג99 ..............................1993-
תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ד101 ......................... 1993-
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( ,התשנ"ד103 ........................... 1993-
תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( ,התשנ"ד104 ...................... 1994-
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן-זוג( ,התשנ"ח104 ......................... 1998-ב
תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן-זוג( ,התשנ"ט104 ...................... 1999-ב1
חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת-זוג( ,התש"ס104 ............. 2000-ב2
1

החיקוקים מופיעים לפי סדר א'-ב' של שם החוק או התקנה.
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תקנות דמי מחלה )כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של
בת-זוג( ,התשס"א105 ....................................................................... 2000-

הבראה

חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים  2009ו2010-
)הוראת שעה( ,התשס"ט106 ....................................................................... 2009-א
חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010
)הוראת שעה( ,התשע"א106 ....................................................................... 2011-א
הבראה )צו הרחבה(107 ..................................................................................
הבראת כלכלת ישראל )הסדרי פנסיה( 108 .........................................................א
הגברת האכיפה על דיני עבודה
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב108 ................................... 2011-יג
תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה )הפחתה של סכום העיצום הכספי(,
התשע"ב108.................................................................................................. 2012-לא
תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה )בודק שכר מוסמך( ,התשע"ז108.............. 2017-לג

הגנה על עובדים

חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל
התקין( ,התשנ"ז109 ........................................................................... 1997-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו110 ......................................... 2006-א

הגנת השכר

חוק הגנת השכר ,התשי"ח112 ................................................................. 1958-
תקנות הגנת השכר )מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה( ,התשמ"ח121 ........... 1987-
תקנות הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני( ,התשמ"ח122 ......... 1988-
תקנות הגנת השכר )עיקול ,העברה ושעבוד( ,התשל"ג123 ........................... 1973-
תקנות הגנת השכר )פרטים ומסירת הודעות( ,התשל"ו124 ........................... 1976-
תקנות הגנת השכר )פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש(,
התשכ"ג124 ...................................................................................... 1963-א
תקנות הגנת השכר )דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר( ,התשע"ז124 ....... 2017-ג

הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(,
התשס"ב126................................................................................................. 2002-א
תקנות הודעה לעובד )תנאי עבודה( )צורת הודעה ופרטיה( ,התשס"ב126 ........... 2002-ג

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א127 .......................... 2001-

הסכמים קיבוציים

חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז129 .......................................................... 1957-
תקנות הסכמים קיבוציים )הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום(,
התשל"ז138 ...................................................................................... 1977-
תקנות הסכמים קיבוציים )רישום( ,תשי"ז140 .............................................. 1957-א
תקנות הסכמים קיבוציים )הנוהל במתן צו הרחבה( ,התשל"ה141 ................... 1975-
תקנות הסכמים קיבוציים )תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון
מעבידים( ,התשל"ז142 ....................................................................... 1977-
תקנון עבודה  -הסכם קיבוצי כללי 151 ...............................................................
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העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו160 ............................ 1996-א
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )בקשה לרשיון( ,התשנ"ו160 ......... 1996-ז
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( ,התשנ"ו160 ............... 1996-ט
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )חיוב בתשלום בעד
הכשרה מקצועית( ,התשנ"ח160 ........................................................... 1997-יב1
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון
בגופים ציבוריים ,התשע"ג161 ............................................................. 2013-
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,התשע"ג162 ......................................................................... 2013-ב
חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה ,התשס"א162 ........................... 2000-ה
זכויות לאנשים עם מוגבלות  -ראו "שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות" מעמוד  284ואילך.

חופש העיסוק )חוק יסוד( 163 ..........................................................................

חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית ,התשי"א165 ............................................................ 1951-
תקנות חופשה שנתית )דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה(,התשל"א169 .......... 1971-
תקנות חופשה שנתית )הצגת תמצית החוק( ,התשי"ט170 ........................... 1958-
תקנות חופשה שנתית )קרנות-חופשה( ,התשי"א170 ................................... 1951-א
תקנות חופשה שנתית )שימוש בכספי קרן-חופשה( ,התשכ"ד170 .................. 1964-ד
תקנון לדוגמא לקרן חופשה 170 .........................................................................ה
תקנות חופשה שנתית )פנקס-חופשה( ,התשי"ז171 .................................... 1957-
תקנות חופשה שנתית )חופשה מוארכת( ,התשכ"ד172 ................................ 1963-

חיילים משוחררים

חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,תשי"ט174 ................................. 1949-
תקנות העסקת נכי מלחמה ,תשי"א190 ...................................................... 1951-ב
תקנות החיילים המשוחררים )פטור ממכרז פומבי בשירות המדינה
לנכי-מלחמה( ,תשכ"ט191 .................................................................... 1969-

חניכות

חוק החניכות ,תשי"ג192 ........................................................................ 1953-
תקנות החניכות )בחינות( ,תשל"ז201 ....................................................... 1976-
תקנות החניכות )העבדת נער והצגת תמצית החוק( ,תשנ"ו204 .................... 1996-
תקנות החניכות )טופס לדין וחשבון( ,תשנ"ו204 ......................................... 1996-א
תקנות החניכות )טופסי תעודות( ,תשנ"ו204 .............................................. 1996-ב
יישוב סכסוכי עבודה
חוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי"ז205 ........................................................1957-

ישיבה

חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים ,התשס"ז216 ........................... 2007-א
נזיקין ,פקודת ה - -סעיפים 216 ............................ 63 ,62 ,31 ,29 ,28 ,17 ,14 ,13 ,7ה
נסיעה לעבודה וממנה )צו הרחבה( 216 .................................................................ז

עבודת נוער

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג217 ................................................................. 1953-
תקנות עבודת הנוער )בדיקות רפואיות( ,התש"ס230 ................................... 2000-
צו עבודת הנוער )הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית( ,תשל"ג230........... 1973-ב
צו עבודת הנוער )הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית( ,תשל"ט230........ 1979-ב
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תקנות עבודת הנוער )העבדת ילד בהופעה או בפרסומת( ,תשנ"ט230 ........... 1999-ג

תקנות עבודת הנוער )תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת( ,התשנ"ט230....... 1999-י1
תקנות עבודת הנוער )יידוע נער ושמיעתו( ,התשנ"ט230 .............................. 1999-י6
תקנות עבודת הנוער )הצגת תמצית החוק( ,תשי"ח230 ............................... 1958-י7

תקנות עבודת הנוער )משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית( ,תשל"ג230 ...........1973-יא
תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( ,התשנ"ו230 ...........1995-יב
תקנות עבודת הנוער )עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות( ,התשנ"ו230.......... 1996-טו
תקנות עבודת הנוער )פנקס לרישום נערים( ,תשי"ח230 .............................. 1958-טז
תקנות עבודת הנוער )פנקס עבודה( ,התשנ"ו230 ....................................... 1995-יז

עבודת נשים

חוק עבודת נשים ,התשי"ד231 ................................................................ 1954-
תקנות עבודת נשים )הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה(,
התשע"ד238 ............................................................................................. 2014-יג
תקנות עבודת נשים )חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה( ,התשנ"ט239 ...... 1999-
תקנות עבודת נשים )הארכת חופשת לידה או פיצולה( ,התשל"ד240 ............. 1974-
תקנות עבודת נשים )הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה
בשל אשפוז העובדת( ,התש"ן240 ....................................................... 1990-
תקנות עבודת נשים )הבטחת פנסיה( ,התשנ"א241 .....................................1991-
תקנות עבודת נשים )היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון( ,התשנ"א242 ......... 1990-
תקנות עבודת נשים )הצגת תמצית החוק( ,התשי"ח242 .............................. 1958-
תקנות עבודת נשים )מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל( ,התשס"ח242 .......... 2008-א
תקנות עבודת נשים )חובת מסירת הודעות למעביד( ,התשמ"ט243 ............... 1988-
תקנות עבודת נשים )תנאים לעבודת לילה( ,התשמ"ו246 ............................. 1986-
תקנות עבודת נשים )עבודת-לילה בשירותי המדינה( ,התשט"ז246 ................ 1955-
תקנות עבודת נשים )הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב
הליך אימוץ בין-ארצי( ,התשע"ד246 ..................................................... 2014-א
תקנות עבודת נשים )הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה
לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי( ,התשע"ד246 ........................................ 2014-ב
תקנות עבודת נשים )עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות( ,התשס"א247 .............. 2001-
תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה מייננת( ,התשל"ט249 ......................... 1979-
תקנות עבודת נשים )הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות( ,התשס"א250 ....... 2000-א
חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות
עבודה לנשים ,התשס"ח250 .................................................................. 2008-ב1
תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה
לנשים ,התשע"ד250...................................................................................... 2013-ב5
עבירות מינהליות
חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו250 ..................................................... 1985-ג
תקנות העבירות המינהליות ,התשמ"ו250 ................................................. 1986-י
תקנות העבירות המינהליות )סדר דין לדיון בבקשות
לפי סעיפים  19ו ,(20-תשמ"ט250 ........................................................ 1989-טז1
תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -איסור פרסום מודעה מפלה
בדבר הצעת עבודה( ,התשס"ב250 ...................................................... 2002-יז
תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -אישור לעובד על תקופת
עבודתו( ,התשס"ב250 ....................................................................... 2002-יח
תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -אי תשלום שכר מינימום(,
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היטל עובדים זרים 252..................................................................................................כח2
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