
 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 א

  תוכן עניינים

 1 חלק א': שכר עבודה

 3 1958-שער א': חוק הגנת השכר, התשי"ח

 5 לחוק( 1פרק א': הגדרות )סעיף 

 33 לחוק( 2פרק ב': חובת תשלום במזומנים )סעיף 

 41 לחוק( 3פרק ג': תשלום בשווה כסף )סעיף 

 87 לחוק( 4פרק ד': איסור הגבלות )סעיף 

 93 לחוק( 5: איסור שכר כולל )סעיף פרק ה'

 113 לחוק( 6פרק ו': דרך תשלום שכר )סעיף 

 117 לחוק( 7פרק ז': שכרו של עובד שנפטר )סעיף 

 121 לחוק( 8פרק ח': עיקול העברה ושעבוד )סעיף 

 125 לחוק( 9פרק ט': מועד לתשלום שכר חודשי )סעיף 

 135 לחוק( 10)סעיף  פרק י': מועד לתשלום שכר שאינו שכר חודשי

 143 לחוק( 11)סעיף  פרק י"א: מועד לתשלום שכר קיבולת

פרק י"ב: מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועסק )סעיף 

 לחוק( 12

 

147 

 149 לחוק( 13)סעיף  פרק י"ג: מועדים מיוחדים לתשלום שכר

 155 לחוק( 14פרק י"ד: הגדלת שכר )סעיף 
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 ב

 157 לחוק( 15)סעיף  לתשלום השכרפרק ט"ו: מקום ושעות 

 159 לחוק( 16)סעיף  פרק ט"ז: קיצבה ופיצויי הלנת קיצבה

 163 א לחוק(16)סעיף  פרק י"ז: תשלום ראשון של קיצבה

 165 ב לחוק(16פרק י"ח: תשלום הפרשים )סעיף 

 167 ג לחוק(16פרק י"ט: הגשת בקשה )סעיף 

 169 (לחוק 17פרק כ': פיצוי הלנת שכר )סעיף 

 179 א לחוק(17פרק כ"א: התיישנות )סעיף 

 187 לחוק( 18פרק כ"ב: הפחתת פיצוי )סעיף 

 195 א לחוק(18פרק כ"ג: תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה )סעיף 

 205 לחוק( 19)סעיף  פרק כ"ד: פשיטת רגל ופירוק של תאגיד

 213 א לחוק(19)סעיף  פרק כ"ה: חוב לקופת גמל כשכר מולן

 231 ב לחוק(19)סעיף  רק כ"ו: ביטוח במספר קופות גמלפ

 233 ג לחוק(19פרק כ"ז: שמירת זכויות )סעיף 

 235 לחוק( 20)סעיף  טוריםיפרק כ"ח: פיצויי הלנת פיצויי פ

 249 לחוק( 24פרק כ"ט: פנקס שכר ותלוש שכר )סעיף 

 267 לחוק( 25פרק ל': ניכויים משכר עבודה )סעיף 

 279 א לחוק(25ברת סכומים שנוכו )סעיף פרק ל"א: הע

 289 ב לחוק(25פרק ל"ב: עונשין )סעיף 

 297 לחוק( 26)סעיף  פרק ל"ג: אחריות נושא משרה בתאגיד
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 ג

 305 א לחוק(26פרק ל"ד: סמכות שיפוט ותרופות )סעיף 

 313 ב לחוק(26פרק ל"ה: נטל ההוכחה )סעיף 

 321 ג לחוק(26סעיף ) פרק ל"ו: פיצוי הלנת שכר והליך פלילי

 323 לחוק( 28פרק ל"ז: זכות תביעה )סעיף 

 335 א לחוק(28פרק ל"ח: הגנה על עובד )סעיף 

 345 לחוק( 30)סעיף  פרק ל"ט: ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו

 359 לחוק( 31פרק מ': ביצוע ותקנות )סעיף 

 361 לחוק( 32פרק מ"א: חובת התייעצות )סעיף 

 363 לחוק( 33נה כמעסיק )סעיף פרק מ"ב: המדי

 365 לחוק( 34פרק מ"ג: שמירת זכויות )סעיף 

 367 לחוק( 35פרק מ"ד: ביטולים )סעיף 

 369 לחוק( 36פרק מ"ה: תחילה )סעיף 

 (1)370 פרק מ"ו: ההלכה הפסוקה

 371 1987-שער ב': חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 373 לחוק( 1פרק א': הגדרות )סעיף 

 389 לחוק( 2: הזכות לשכר מינימום )סעיף פרק ב'

 401 לחוק( 3)סעיף  פרק ג': חישוב השכר לעניין שכר מינימום

 417 לחוק( 4פרק ד': הגדלת שכר המינימום )סעיף 

 419 לחוק( 5הפחתת שכר מינימום )סעיף -פרק ה': אי
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 ד

 421 לחוק( 6פרק ו': פרסום שכר המינימום )סעיף 

א 6מינימום כלפי מעסיק בפועל )סעיף פרק ז': הזכות לשכר 

 לחוק(

 

423 

 435 ב לחוק(6פרק ח': מודעה )סעיף 

 445 לחוק( 7פרק ט': זכות תביעה )סעיף 

 447 א לחוק(7פרק י': הגנה על מתלונן )סעיף 

 449 ב לחוק(7פרק י"א: חזקות )סעיף 

 473 לחוק( 8פרק י"ב : פיצויים מוגדלים )סעיף 

 483 א לחוק(8עה וצו עשה )סעיף פרק י"ג: צו מני

 489 לחוק( 9פרק י"ד: סייג לתביעה )סעיף 

 491 לחוק( 10פרק ט"ו: שכר ממוצע )סעיף 

 493 לחוק( 11פרק ט"ז: שמירת זכויות )סעיף 

 495 לחוק( 12פרק י"ז: איסור התניה )סעיף 

 507 לחוק( 13פרק י"ח: המדינה כמעסיק )סעיף 

 509 לחוק( 14עסיק )סעיף מ -פרק י"ט : עונשין 

 541 א לחוק(14מעסיק בפועל )סעיף  -פרק כ': עונשין 

 543 לחוק( 15פרק כ"א: אחריות מנהלים )סעיף 

מעסיק בפועל )סעיף  -פרק כ"ב: התיישנות אזרחית ופלילית 

 א לחוק(15

 

553 
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 555 ב לחוק(15פרק כ"ג: מפקחי עבודה )סעיף 

 571 ג לחוק(15)סעיף פרק כ"ד: הפרעה למפקח עבודה 

 573 ד לחוק(15פרק כ"ה: חובת רשות ציבורית )סעיף 

 575 לחוק( 16פרק כ"ו : נוער עובד )סעיף 

 583 לחוק( 17פרק כ"ז: מפעלים מוגנים )סעיף 

 597 לחוק( 18פרק כ"ח: ביצוע ותקנות )סעיף 

 599 א לחוק(18פרק כ"ט: סמכות שיפוט )סעיף 

 601 לחוק( 19דין לעבודה )סעיף -תפרק ל': תיקון חוק בי

 603 לחוק(  21-20פרק ל"א: תחילה והוראת שעה )סעיפים 

 611 1954-שער ג': חוק עבודת נשים, התשי"ד

 609 לחוק( 25עד  1פרק א': הדין )סעיפים 

 645 פרק ב': מבוא

 7זכות להיעדר מהעבודה )סעיף  -פרק ג': חוק עבודת נשים 

 לחוק עבודת נשים(

 

695 

הפרשות לקופת גמל בחופשת לידה  -פרק ד': חוק עבודת נשים 

 א לחוק עבודת נשים(7)סעיף  ובשמירת היריון

 

761 

לחוק עבודת  8פרק ה': איסור העסקה בחופשת לידה )סעיף 

 נשים(

 

 

779 
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 ו

לחוק  9הגבלת פיטורים )סעיף  -פרק ו': חוק עבודת נשים 

 עבודת נשים(

 

781 

איסור פגיעה בהיקף משרה או  -נשים  פרק ז': חוק עבודת

 א לחוק עבודת נשים(9)סעיף  בהכנסה

 

855 

תחילת  -היתר לגבי עובדת בהיריון  -פרק ח': חוק עבודת נשים 

 ב לחוק עבודת נשים(9)סעיף  תוקף

 

881 

תחולת הוראות על הורה מאמץ,  -פרק ט': חוק עבודת נשים 

ג לחוק עבודת 9הורה מיועד והורה במשפחה אומנה )סעיף 

 נשים(

 

 

901 

שינויים והתאמות בתחולת  -פרק י': חוק עבודת נשים 

 ד לחוק עבודת נשים(9ההוראות על הורה מאמץ )סעיף 

 

903 

שינויים והתאמות בתחולת  -פרק י"א: חוק עבודת נשים 

 ה לחוק עבודת נשים(9ההוראות על הורה מיועד )סעיף 

 

907 

שינויים והתאמות בתחולת  -בודת נשים פרק י"ב: חוק ע

ו לחוק עבודת 9ההוראות על הורה במשפחת אומנה )סעיף 

 נשים(

 

 

909 

הודעה על הפסקת הליך אימוץ או  -פרק י"ג: חוק עבודת נשים 

ז לחוק 9)סעיף  אומנה או על הפסקת היריון של אם נושאת

 עבודת נשים(

 

 

911 
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 ז

עות נוספות ובמנוחה עבודה בש -פרק י"ד: חוק עבודת נשים 

 לחוק עבודת נשים( 10השבועית ועבודת לילה )סעיף 

 

913 

לחוק  11פנקס עובדות )סעיף  -פרק ט"ו: חוק עבודת נשים 

 עבודת נשים(

 

915 

 917 לחוק עבודת נשים( 12פרק ט"ז: פרסום הוראות החוק )סעיף 

 919 לחוק עבודת נשים( 13)סעיף  פרק י"ז: סמכויות פיקוח

א לחוק עבודת 13י"ח: סמכות שיפוט ותרופות )סעיף  פרק

 נשים(

 

921 

 923 ב לחוק עבודת נשים(13)סעיף  פרק י"ט: זכות תביעה

ג לחוק עבודת 13)סעיף  פרק כ': זכות התערבות בתובענות

 נשים(

 

925 

 927 ד לחוק עבודת נשים(13)סעיף  פרק כ"א: ערעור

 931 נשים( לחוק עבודת 14פרק כ"ב: עונשין )סעיף 

 937 לחוק עבודת נשים( 15פרק כ"ג: אחריות נושא משרה )סעיף 

 939 לחוק עבודת נשים( 16פרק כ"ד: ראיות )סעיף 

 941 לחוק עבודת נשים( 18פרק כ"ה: דין אגודה שיתופית )סעיף 

 943 לחוק עבודת נשים( 19פרק כ"ו: המדינה כמעסיק )סעיף 

 945 לחוק עבודת נשים( 20)סעיף  פרק כ"ז: ביצוע ותקנות

 947 לחוק עבודת נשים( 21)סעיף  פרק כ"ח: חובת התייעצות
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 949 לחוק עבודת נשים( 22)סעיף  פרק כ"ט: העברת סמכויות

א לחוק 22)סעיף  פרק ל': פרסום מידע על זכויות לפי חוק זה

 עבודת נשים(

 

951 

 953 לחוק עבודת נשים( 23)סעיף  פרק ל"א: שמירת זכויות

 955 לחוק עבודת נשים( 24)סעיף  פרק ל"ב: הוראות מעבר

 957 לחוק עבודת נשים( 25)סעיף  פרק ל"ג: ביטול

 שער ד': חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 

 1996-התשנ"ו

 

959 

 961 לחוק( 2-1פים )סעי הזכות לשכר שווה  -פרק א': מטרת החוק 

 973 לחוק( 3פרק ב': עבודות שוות ערך )סעיף 

 979 לחוק( 4פרק ג': סמכות שיפוט ותרופות )סעיף 

הדין )סעיף -פרק ד': מינוי מומחה לניתוח עיסוקים מטעם בית

 לחוק( 5

 

981 

 999 לחוק( 6פרק ה': הפרש שכר )סעיף 

 1001 א לחוק(6פרק ו': פרסום מידע )סעיף 

 1003 לחוק( 7פרק ז': מסירת מידע )סעיף 

 1013 א לחוק(7פרק ח': התיישנות )סעיף 

 1015 לחוק( 8פרק ט': הוראות לעניין הפרשי שכר )סעיף 

 1017 לחוק( 9פרק י': זכות תביעה )סעיף 
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 1019 לחוק( 10פרק י"א: התערבות בתובענות )סעיף 

 1023 לחוק( 12פרק י"ב: איסור התניה )סעיף 

 1025 לחוק( 13פרק י"ג: שמירת זכויות )סעיף 

 1027 לחוק( 14עסיק )סעיף פרק י"ד: המדינה כמ

 17עד  15תחילה )סעיפים  -ביטול  -פרק ט"ו: ביצוע ותקנות 

 לחוק(

 

1029 

 שער ה': חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 

 1988-התשמ"ח

 

1031 

 1033 לחוק( 1פרק א': הגדרות )סעיף 

 1045 לחוק( 2פרק ב': איסור הפליה )סעיף 

א 2)סעיף  י והשימוש בופרק ג': איסור דרישת פרופיל צבא

 לחוק(

 

1131 

 1137 לחוק( 3פרק ד': שמירת זכויות )סעיף 

 1143 לחוק( 4פרק ה': זכויות הורה )סעיף 

 1199 לחוק( 5פרק ו': מניעת הרעת תנאים )סעיף 

 1201 לחוק( 6פרק ז': הגנה על מתלונן )סעיף 

 1203 לחוק( 7פרק ח': פגיעה על רקע הטרדה מינית )סעיף 

 1287 לחוק( 8פרק ט': מודעות בדבר הצעת עבודה )סעיף 

 1305 לחוק( 9פרק י': נטל ההוכחה )סעיף 
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 י

 1325 לחוק( 10פרק י"א: סמכות שיפוט ותרופות )סעיף 

 1331 א לחוק(10פרק י"ב: דיון בדלתיים סגורות )סעיף 

 1363 לחוק( 11פרק י"ג: שכר מולן  )סעיף 

 1365 לחוק( 12ף פרק י"ד: זכות תביעה )סעי

 1367 לחוק( 13פרק ט"ו: זכות ההתערבות בתובענות )סעיף 

 1369 לחוק( 14פרק ט"ז: התיישנות )סעיף 

 1375 לחוק( 15פרק י"ז: עונשין )סעיף 

 16אדם )סעיף -בני-פרק י"ח: אחריות אישית בעבירות של חבר

 לחוק(

 

1377 

 1379 לחוק( 17פרק י"ט: דין המדינה )סעיף 

 1381 (27-18ק כ': הוראות שונות )סעיפים פר

 חלק ב':

 חופשה שנתית ומחלה -שעות עבודה ומנוחה 

 

1465 

 1467 1951-שער א': חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 1469 לחוק( 1פרק א': פירושים )סעיף 

שינוי יום  -שבוע עבודה  -יום עבודה  -פרק ב': שעות עבודה 

 לחוק( 4-2עיפים )ס עבודה ושבוע עבודה

 

1605 

 5שינוי לפי הסכם קולקטיבי )סעיף  -פרק ג': שעות עבודה 

 לחוק(

 

1673 
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 יא

 6איסור העסקה בשעות נוספות )סעיף  -פרק ד': שעות עבודה 

 לחוק(

 

1677 

 7שעות המנוחה השבועית )סעיף  -פרק ה': מנוחה שבועית 

 לחוק(

 

1679 

נוחה השבועית )סעיף שינוי שעות המ -פרק ו': מנוחה שבועית 

 לחוק( 8

 

1739 

 -איסור העסקה במנוחה השבועית  -': מנוחה שבועית זפרק 

 -לחוק  12תחולת סעיף  -איסור עבודה במנוחה השבועית 

שינוי  -עובד שנדרש לעבוד במנוחה שבועית  -איסור הפליה 

 הדין לעבודה-סמכות בית-תחולה -אי -סביר בתנאי עבודה 

 לחוק( ז9-9)סעיפים 

 

 

 

 

1745 

העסקה המותרת בשעות  -': עבודה בשעות אסורות חפרק 

 לחוק( 10נוספות )סעיף 

 

1827 

היתר העסקה בשעות נוספות  -: עבודה בשעות אסורות ט'פרק 

 לחוק( 11)סעיף 

 

1829 

היתר העסקה מנוחה שבועית  -: עבודה בשעות אסורות 'פרק י

 לחוק( 12)סעיף 

 

1855 

שעות נוספות והגברת  -: עבודה בשעות אסורות אפרק י"

 לחוק( 13תעסוקה )סעיף 

 

1871 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 יב

תנאים והגבלות להיתר  -: עבודה בשעות אסורות בפרק י"

 לחוק( 14)סעיף 

 

1873 

היתר כללי והיתר מיוחד  -: עבודה בשעות אסורות י"גפרק 

 לחוק( 15)סעיף 

 

1875 

גמול שעות נוספות  )סעיף  -: עבודה בשעות אסורות י"דפרק 

 לחוק( 16

 

1877 

גמול עבודה במנוחה שבועית  -: עבודה בשעות אסורות ו"טפרק 

 לחוק( 17)סעיף 

 

1899 

 1913 לחוק( 18שכר רגיל )סעיף  -: עבודה בשעות אסורות ז"טפרק 

תקנות בדבר חישוב הגמול  -: עבודה בשעות אסורות זפרק י"

 לחוק( 19)סעיף 

 

1945 

 1947 לחוק( 20: הפסקות )סעיף י"חפרק 

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים  -: הפסקות ט"יפרק 

 א לחוק(20)סעיף 

 

1965 

 21הפסקה בין יום עבודה למשנהו )סעיף  -: הפסקות 'פרק כ

 לחוק(

 

1969 

 1975 לחוק( 22: עבודת לילה )סעיף אפרק כ"

 וק(לח 23היתר בדבר הפסקות )סעיף  -: הפסקות בפרק כ"

 

2001 
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 יג

 24סמכויות מפקח עבודה )סעיף  -פרק כ"ג: פיקוח ועונשים 

 לחוק(

 

2005 

 25פנקס שעות עבודה וכו' )סעיף  -פרק כ"ד: פיקוח וענשים 

 לחוק(

 

2009 

 2033 לחוק( 26עונשים )סעיף  -פרק כ"ה: פיקוח ועונשים 

אחריותם של חברי הנהלה ושל  -: פיקוח ועונשים ופרק כ"

 לחוק( 27עיף מנהלים )ס

 

2037 

 2057 לחוק( 28דין חבורת עובדים )סעיף  -: פיקוח ועונשים זפרק כ"

 -המדינה כמעסיק  -תחולת החוק -: הוראות שונות חפרק כ"

שמירת  -העברת סמכויות  -חובת התייעצות -ביצוע ותקנות 

 לחוק( 35-30זכויות )סעיפים 

 

 

2059 

 2101 1955-התשט"ו: תקנות שעות עבודה ומנוחה, טפרק כ"

 2105 1951-שער ב': חוק חופשה שנתית, התשי"א

 2107 לחוק( 1פירושים )סעיף  -פרק א': מבוא 

 2111 לחוק( 2הזכות לחופשה )סעיף  -פרק ב': החופשה 

 2113 לחוק( 3אורך החופשה )סעיף  -פרק ג': החופשה 

 2145 לחוק( 4עובד זמני בשכר )סעיף  -פרק ד': החופשה 

 2155 לחוק( 5חישוב ימי החופשה )סעיף  -רק ה': החופשה פ

 2173 לחוק( 6מועד החופשה )סעיף  -פרק ו': החופשה 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 יד

 2185 לחוק( 7)סעיף  צבירת חופשה -פרק ז': החופשה 

 2217 לחוק( 8רציפות החופשה )סעיף  -פרק ח': החופשה 

 2221 לחוק( 9תחילת החופשה )סעיף  -פרק ט': החופשה 

 2233 לחוק( 10דמי החופשה )סעיף  -י': תשלומים פרק 

 11המועד לתשלום דמי החופשה )סעיף  -פרק י"א: תשלומים 

 לחוק(

 

2299 

 12איבוד הזכות לדמי חופשה )סעיף  -פרק י"ב: תשלומים 

 לחוק(

 

2301 

 2303 לחוק( 13פדיון חופשה )סעיף  -פרק י"ג: תשלומים 

דעות בדבר -ר הרגיל, חילוקיחישוב השכ -פרק י"ד: תשלומים 

 לחוק( 14תשלומים )סעיף 

 

2305 

 2307 לחוק( 15תשלום תמורת חופשה )סעיף  -פרק ט"ו: תשלומים 

 16זכות לתבוע תמורת חופשה )סעיף  -פרק ט"ז: תשלומים 

 לחוק(

 

2309 

 2311 לחוק( 17)סעיף  דין התשלומים -פרק י"ז: תשלומים 

 2313 לחוק( 18מה או הסמכה )סעיף הק -פרק י"ח: קרנות חופשה 

 2315 לחוק( 19פרק י"ט: פיקוח )סעיף 

 2317 לחוק( 20פרק כ': גוף מאוגד )סעיף 

 2319 לחוק( 21פרק כ"א: התקנון )סעיף 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 טו

 2321 לחוק( 22פרק כ"ב: דרכי הפעולה )סעיף 

 2323 לחוק( 23פרק כ"ג: ביטול הסמכה או פירוק )סעיף 

 2325 לחוק( 24עות )סעיף פרק כ"ד: פרסום הוד

 2327 לחוק( 25פרק כ"ה: רושם קרנות החופשה )סעיף 

 2331 לחוק( 26פרק כ"ו: פנקס חופשה )סעיף 

 2343 לחוק( 27פרק כ"ז: סמכויות מפקח עבודה )סעיף 

 2347 לחוק( 28פרק כ"ח: עבירות ועונשים )סעיף 

 29פרק כ"ט: אחריות של חבר הנהלה ושל מנהלים )סעיף 

 חוק(ל

 

2349 

 2351 לחוק( 30פרק ל': חיוב תשלום )סעיף 

 2353 לחוק( 31פרק ל"א: התיישנות )סעיף 

 2355 לחוק( 32)סעיף  פרק ל"ב: חופשה בשעת חירום

 2357 לחוק( 33פרק ל"ג: דין עובדי המדינה )סעיף 

 2359 לחוק( 34פרק ל"ד: חבורת עובדים )סעיף 

 2361 לחוק( 35חלות )סעיף -פרק ל"ה: אי

 2363 לחוק( 36פרק ל"ו: ביצוע ותקנות )סעיף 

 2365 לחוק( 37פרק ל"ז: חובת התייעצות )סעיף 

 2367 לחוק( 38פרק ל"ח: שמירת זכויות )סעיף 

 2369 לחוק( 39פרק ל"ט: תחילת תוקף )סעיף 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 טז

 2381 1976-שער ג': חוק דמי מחלה, התשל"ו

 2383 לחוק( 1הגדרות )סעיף  פרק א':

 2385 לחוק( 2פרק ב': הזכות לדמי מחלה )סעיף 

 2461 לחוק( 3פרק ג': עבודה מתאימה אחרת או עבודה חלקית )סעיף 

 4פרק ד': תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה )סעיף 

 לחוק(

 

2469 

א 4פרק ה': פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה )סעיף 

 לחוק(

2485 

 2501 לחוק( 5פרק ו': גובה דמי המחלה )סעיף 

 2513 לחוק( 6פרק ז': רכיבי השכר לעניין דמי המחלה )סעיף 

 2515 לחוק( 7פרק ח': דין דמי מחלה )סעיף 

 2523 לחוק( 8פרק ט': ביטוח דמי מחלה )סעיף 

 2547 לחוק( 9פרק י': הסכמה )סעיף 

 2549 לחוק( 10פרק י"א: שלילת הזכות לדמי מחלה )סעיף 

 2555 לחוק( 11פרק י"ב: תחולת דינים אחרים )סעיף 

 2563 לחוק( 12פרק י"ג: שמירת זכויות )סעיף 

 2565 לחוק( 13פרק י"ד: ביצוע ותקנות )סעיף 

פרק ט"ו: תקנות דמי מחלה )העדרות בשל מחלת ילד(, 

 1993-התשנ"ד

 

2567 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 יז

 2587 התפטרות ופיטורים - חלק ג': הפסקת עבודה

 2589 1963-שער א': חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

 2591 לחוק( 1פרק א': הזכות לפיצויי פיטורים )סעיף 

 2771 לחוק( 2פרק ב': רציפות בעבודה )סעיף 

 2873 לחוק( 3פרק ג': אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות )סעיף 

 2943 לחוק( 4פרק ד': מעסיק שנפטר )סעיף 

 2965 לחוק( 5פרק ה': עובד שנפטר )סעיף 

 2997 לחוק( 6פרק ו': התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי )סעיף 

 3083 לחוק( 7פרק ז': התפטרות של הורה )סעיף 

א 7פרק ח': התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות )סעיף 

 לחוק(

 

3133 

 3141 לחוק( 8פרק ט': התפטרות לרגל העתקת מגורים )סעיף 

 3195 לחוק( 9חידוש חוזה עבודה )סעיף -פרק י': אי

 3245 לחוק( 11פרק י"א: התפטרות אחרת שדינה כפיטורים )סעיף 

 3323 א לחוק(11פרק י"ב: פיצויים למתגייס למשטרה )סעיף 

 3325 לחוק( 12פרק י"ג: שיעור הפיצויים )סעיף 

 3353 לחוק( 13פרק י"ד: חישוב שכר עבודה )סעיף 

 3403 א לחוק(13פרק ט"ו: כשהשכר הופחת זמנית )סעיף 

 3405 ב לחוק(13"ז: חישוב הפיצויים לפי שכר מינימום )סעיף טפרק 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 יח

 3407 לחוק( 14"ז: פיצויים ותגמולים )סעיף יפרק 

 3433 לחוק( 15פרק י"ח: פיצויים וגמלת פרישה )סעיף 

 16סעיף פרק י"ט: פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי )

 לחוק(

 

3437 

 3453 לחוק( 17דין )סעיף -פרק כ': פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק

 3481 לחוק( 18פרק כ"א: אישור )סעיף 

פרק כ"ב: זכות עדיפות לחזור לעבודה ופיצויי פיטורים )סעיף 

 לחוק( 19

 

3483 

 20פרק כ"ג: הבטחת צבירת הפיצויים בהסכם קיבוצי )סעיף 

 לחוק(

 

3485 

 3487 לחוק( 21פרק כ"ד: צו הפקדה )סעיף 

 3489 לחוק( 22פרק כ"ה: סוגי מעסיקים )סעיף 

 3491 לחוק( 23פרק כ"ו: תקנות בדבר הכספים שהופקדו )סעיף 

 3493 לחוק( 24פרק כ"ז: גביה )סעיף 

 3495 לחוק( 25פרק כ"ח: מועד ההפקדה )סעיף 

 3497 לחוק( 26פרק כ"ט: כספים משוריינים )סעיף 

 3521 לחוק( 27פרק ל': זכות בכורה )סעיף 

 לחוק( 28פרק ל"א: שכר הכולל פיצויי פיטורים )סעיף 

 

3529 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 יט

 3545 לחוק( 29פרק ל"ב: פשרה והודאת סילוק )סעיף 

 3563 לחוק( 30פרק ל"ג: המדינה כמעסיק )סעיף 

 3571 לחוק( 31פרק ל"ד: שמירת זכויות )סעיף 

 3575 לחוק( 32"ה: חובת התייעצות )סעיף פרק ל

 3577 לחוק( 33פרק ל"ו: ביצוע ותקנות )סעיף 

 3579 לחוק( 34פרק ל"ז: תחילה )סעיף 

שער ב': חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 

 2001-התשס"א

 

3581 

 3583 לחוק( 1פרק א': הגדרות )סעיף 

ולהתפטרות  פרק ב': חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים

 לחוק( 2)סעיף 

 

3587 

לעובד  -פרק ג': הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת 

 לחוק(   4-3בשכר )סעיפים 

 

3637 

 3687 לחוק( 5פרק ד': הודעה מוקדמת להתפטרות )סעיף 

 3699 לחוק( 6פרק ה': ויתור על עבודה בפועל )סעיף 

 3735 לחוק( 7יף מתן הודעה מוקדמת )סע-פרק ו': תוצאות של אי

 3765 לחוק( 8פרק ז': אישור לעובד על תקופת עבודתו )סעיף 

 לחוק( 9פרק ח': סמכות שיפוט )סעיף 

 

3783 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כ

פרק ט': פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת )סעיף 

 לחוק( 10

 

3785 

 3845 לחוק( 11פרק י': דין המדינה )סעיף 

 2847 (לחוק 12פרק י"א: שמירת זכויות )סעיף 

 3849 לחוק( 13פרק י"ב: ביצוע ותקנות )סעיף 

 3851 לחוק( 14הדין לעבודה )סעיף -פרק י"ג: תיקון חוק בית

 3853 לחוק( 15פרק י"ד: תחילה )סעיף 

 3855 חלק ד': סכסוכים והליכים

 3857 1969-הדין לעבודה, התשכ"ט-שער א': חוק בית

י ציבור, הכשירות דין לעבודה, שופטים ונציג-פרק א': בית

 4-1להיות שופט, סייג למינוי שופט, מינוי שופטים )סעיפים 

 לחוק(

 

 

3859 

הדין האזורי -הדין הארצי וסגנו, נשיא בית-פרק ב': נשיא בית

 לחוק( 6-5וסגנו )סעיפים 

 

3865 

 3867 לחוק( 8-7)סעיפים  פרק ג': שופט בפועל,שופט עמית

 3869 לחוק( 8)סעיף  הדין-פרק ד': מעמדו של שופט בית

 3871 א לחוק(16-9פרק ה': נציגי ציבור )סעיפים 

 3877 לחוק( 17פרק ו': מינוי רשם )סעיף 

 3879 לחוק( 18דין אזורי )סעיף -פרק ז': הרכב בית



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כא

 3895 לחוק( 19הדין האזורי )סעיף -פרק ח': מותב בית

 3901 לחוק( 20הדין הארצי )סעיף -פרק ט': הרכב בית

 3907 לחוק( 21הדין הארצי )סעיף -י': מותב בית פרק

 3909 לחוק( 22פרק י"א: העדר נציג ציבור )סעיף 

 3913 לחוק( 23)סעיף  פרק י"ב: מקום מושב ואזור שיפוט

 3915 לחוק( 24דין אזורי )סעיף -פרק י"ג: סמכות בית

 4007 לחוק( 25הדין הארצי )סעיף -פרק י"ד: סמכות בית

 4039 לחוק( 26הדין הארצי )סעיף -עור לפני ביתפרק ט"ו: ער

 4061 לחוק( 27פרק ט"ז: סמכויות רשם )סעיף 

 4075 לחוק( 28פרק י"ז: בוררות )סעיף 

 4099 לחוק( 29פרק י"ח: סמכות למתן סעד )סעיף 

 4103 לחוק( 30פרק י"ט: זכות התערבות בהליכים )סעיף 

 4111 לחוק( 31פרק כ': דיון מהיר )סעיף 

 4115 לחוק( 32פרק כ"א: ראיות )סעיף 

 4137 לחוק( 33פרק כ"ב: סדרי דין )סעיף 

 4139 לחוק( 34פרק כ"ג: ייצוג )סעיף 

 4151 לחוק( 35פרק כ"ד: פטור ממס בולים )סעיף 

 4153 לחוק( 36הדין )סעיף -פרק כ"ה: החלטות בית

 4155 לחוק( 37פרק כ"ו: הוצאה לפועל )סעיף 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כב

 4161 לחוק( 38הדין )סעיף -בזיון ביתפרק כ"ז: 

 4185 לחוק( 39פרק כ"ח: תחולה והוראות )סעיף 

 4193 א לחוק(39פרק כ"ט: טענת פסלות )סעיף 

פרק ל': תחילה, הוראות מעבר, דין המדינה, ביצוע ותקנות 

 לחוק( 43-40)סעיפים 

 

4211 

שער ב': סדרי דין השאובים מתקנות סדר הדין 

 הדין-לחוק בית 33עיף האזרחי מכוח ס

 

4215 

 4217 פרק א': מבוא

לחוק  33פרק ב': הוראות שבסדרי הדין שנשאבות מכוח סעיף 

 הדין-ולא מכוח תקנות בית

 

4219 

הדין לעבודה -לתקנות בית 2-1פרק ג': פרשנות ותחולה )תקנות 

 )סדרי דין((

 

4253 

 7-3 מקום השיפוט )תקנות -דין אזורי -פרק ד': הליכים בבית

 הדין לעבודה )סדרי דין((-לתקנות בית

 

4261 

הדין -לתקנות בית 14-8פרק ה': פתיחת תובענה )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

4291 

הדין לעבודה -לתקנות בית 25-15פרק ו': בעלי דין )תקנות 

 )סדרי דין((

 

 

4315 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כג

הדין לעבודה -לתקנות בית 26פרק ז': פיצול סעדים )תקנה 

 ()סדרי דין(

 

4333 

לתקנות  36-27פרק ח': כתב הגנה וכתבי טענות אחרים )תקנות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-בית

 

4341 

לתקנות  41-37הוראות כלליות )תקנות  -פרק ט': כתבי טענות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-בית

 

4357 

דין על יסוד כתב התביעה, מחיקת כתב -פרק י': דן יחיד, פסק

-לתקנות בית 45-42הסף )תקנות -, דחיה עלהסף-טענות על

 הדין לעבודה )סדרי דין((

 

 

4367 

לתקנות  46פרק י"א: הליכי ביניים להבהרת כתב טענות )תקנה 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-בית

 

4377 

הדין לעבודה -לתקנות בית 52-47פרק י"ב: הדיון )תקנות 

 )סדרי דין((

 

4387 

הדין -לתקנות בית 54-53 פרק י"ג: הזמנת עדים )תקנות

 לעבודה )סדרי דין((

 

4401 

הדין לעבודה -לתקנות בית 58-55דין )תקנות -פרק י"ד: פסק

 )סדרי דין((

 

4403 

הדין לעבודה -לתקנות בית 60-59פרק ט"ו: בוררות )תקנות 

 )סדרי דין((

 

4409 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כד

פרק ט"ז: ערעור על החלטת הממונה על תשלום הגמלאות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-נות ביתלתק 67-61)תקנות 

 

4411 

לתקנות  67-61פרק י"ז: ערר לפי חוק שירות התעסוקה )תקנות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-בית

 

4413 

הדין האזורי -מועדי ערעור על החלטות בית -פרק י"ח: ערעור 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-לתקנות בית 75-73)תקנות 

 

4419 

-דין ועל החלטה אחרת של רשם בית-פסק פרק י"ט: ערעור על

 הדין לעבודה )סדרי דין((-לתקנות בית 78-76דין אזורי )תקנות 

 

4431 

הדין הארצי -פרק כ': ערעור על החלטה אחרת של רשם בית

 הדין לעבודה )סדרי דין((-לתקנות בית 79)תקנה 

 

4439 

הדין -לתקנות בית 86-80פרק כ"א: רשות לערער )תקנות 

 )סדרי דין(( לעבודה

 

4441 

הדין -לתקנות בית 98-87פרק כ"ב: הגשת הערעור )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

4451 

הדין -לתקנות בית 100-99פרק כ"ג: ערעור שכנגד )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

4463 

הדין -לתקנות בית 106-101פרק כ"ד: הדיון בערעור )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

 

4467 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כה

-לתקנות בית 112-107הדין בערעור )תקנות -כ"ה: פסק פרק

 הדין לעבודה )סדרי דין((

 

4471 

ג לתקנות 112-א112פרק כ"ו: טענת פסלות לישב בדין )תקנות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-בית

 

4473 

 -סכום ההוצאות  -תשלום הוצאות  -פרק כ"ז: הוראות כלליות 

 116-113דין )תקנות  עורך דין שהוא בעל -אכיפת ההוצאות 

 הדין לעבודה )סדרי דין((-לתקנות בית

 

 

4481 

הדין -לתקנות בית 119-117פרק כ"ח: אימות עובדות )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

4489 

הדין -לתקנות בית 132-120פרק כ"ט: הוראות שונות )תקנות 

 לעבודה )סדרי דין((

 

4491 

 4515 1957-י"זשער ג': חוק יישוב סכסוכי עבודה, התש

 4517 לחוק( 1פרק א': ממונים על יחסי עבודה )סעיף 

 4519 לחוק( 2פרק ב': סכסוך עבודה )סעיף 

 3פרק ג': הצדדים בסכסוך עבודה בין מעסיק לעובדיו )סעיף 

 לחוק(

 

4521 

 לחוק( 4פרק ד': ייצוג המעסיק )סעיף 

 

 

4549 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כו

עדיפות  -ה מסירת הודעות על סכסוך עבוד -פרק ה': תיווך 

חובת הודעה על שביתה  -סייג לתחולה  -הסכם קיבוצי 

 ג לחוק(5-5והשבתה )סעיפים 

 

 

4551 

 4593 לחוק( 6פרק ו': החלטה על תיווך )סעיף 

 4595 לחוק( 7פרק ז': פעולת המתווך ליישוב הסכסוך )סעיף 

 4597 לחוק( 8פרק ח': סמכויות המתווך )סעיף 

 4599 לחוק( 9כסוך )סעיף פרק ט': הסכם ליישוב הס

 4601 לחוק( 10פרק י': פטור ממס בולים )סעיף 

 4603 לחוק( 11פרק י"א: סיום התיווך ללא הסכם )סעיף 

 4605 לחוק( 12פרק י"ב: תיווך מחדש )סעיף 

 4607 לחוק( 13פרק י"ג: סודיות )סעיף 

 4609 לחוק( 14פרק י"ד: זכויות שמורות )סעיף 

 4611 לחוק( 37-15רק ט"ו: בוררות )סעיפים פ

שביתה או השבתה  -פרק ט"ז: הסכם קיבוצי בשירות ציבורי 

 ה לחוק(37-א37מוגנת )סעיפים -בלתי

 

4629 

 4755 לחוק( 42-38פרק י"ז: המועצה ליחסי העבודה )סעיפים 

 לחוק( 45-43פרק י"ח: הוראות שונות )סעיפים 

 

 

4757 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כז

 4759 ם קיבוצייםאכיפה והסכמי חלק ה':

שער א': חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

 2011-התשע"ב

 

4761 

 4763 פרק א': כללי

 4767 פרק ב': ההליך המינהלי

 2011-פרק ג': חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 פרשנות -

 

4771 

 4775 פרק ד': עיצום כספי

 4785 פרק ה': התראה מינהלית למעסיק

 4787 רק ו': הטלת עיצום כספי על מזמין שירותפ

 4789 פרק ז': פרסום בדבר הטלת עיצום כספי

 4791 פרק ח': ערר וערעור

 4799 פרק ט': סמכויות פיקוח

 4801 פרק י': אחריות אזרחית של מזמין שירות

 4821 פרק י"א: אחריות פלילית של מזמין שירות

 4827 ריתפרק י"ב: אחריות עובד ברשות ציבו

 4829 פרק י"ג: בודק שכר עבודה מוסמך

 4833 פרק י"ד: הוראות כלליות

 פרק ט"ו: תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )הפחתה 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כח

 4843 2012-של סכום העיצום הכספי(, התשע"ב

 4847 פרק ט"ז: המערך הפנסיוני וחוק האכיפה

להגברת פרק י"ז: היחס שבין חוק שוויון הזדמנויות והחוק 

 אכיפה

 

4853 

 (1)4858 פרק י"ח: הלכה פסוקה

 4859 1957-שער ב': חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 4861 פרק א': הגדרת הסכם קיבוצי

 4891 פרק ב': סוגי הסכמים קיבוציים

 4909 פרק ג': ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד

 4925 פרק ד': ארגון יציג לעניין הסכם כללי קיבוצי

 4933 פרק ה': שינוי ביציגות אינו פוגע בהסכם

 4935 פרק ו': סתימת טענת כשירות לאחר חתימה

 4937 פרק ז': הסכם קיבוצי חייב כתב

 4941 פרק ח': הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות

 4943 פרק ט': פטור מס בולים

 4945 פרק י': רישום

 4955 פרק י"א: עיון וחובת הודעה

 ילתו של הסכםפרק י"ב: תח

 

4957 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 כט

-פרק י"ג: הסכם לתקופה מסויימת והסכם לתקופה בלתי

 מסויימת

 

4959 

 4961 פרק י"ד: תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת

-פרק ט"ו: תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה בלתי

 מסויימת

 

4969 

 4977 פרק ט"ז: היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד

 7987 של הסכם קיבוצי כלליפרק י"ז: היקפו 

 4993 פרק י"ח: הוכחת חברות בארגון

 4997 פרק י"ט: שינוי מעסיקים

 5007 פרק כ': זכויות וחובות של עובד ומעסיק

 5019 פרק כ"א: איסור לוותר על זכויות

 5029 פרק כ"ב: שמירת זכויות

 5035 פרק כ"ג: חוזה עבודה והסכם קיבוצי

 5043 סכמיםפרק כ"ד: סתירה בין ה

 5047 פרק כ"ה: פיצויים

 5049 פרק כ"ו: הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי

 5057 פרק כ"ז: הנוהל במתן צו

 5063 פרק כ"ח: תנאים למתן צו הרחבה

 5065 פרק כ"ט: צו הרחבה



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 ל

 5073 פרק ל': חזקת תוקף

 5075 פרק ל"א: פעולת צו הרחבה

 5081 פרק ל"ב: בטילותו של צו הרחבה

 5087 ל"ג: ביטולו של צו הרחבה פרק

 5089 יא לחוק(33-33פרק ל"ד: עניינים שונים )סעיפים 

 -דין המדינה  -עונשין  -התיישנות  -פרק ל"ה: זכות תביעה 

 תחולה-אי

 

5109 

 5111 הוראות מעבר -פרק ל"ו: ביצוע ותקנות 

 5119 חלק ו': פרישה מעבודה

 5121 שער א': גיל הפרישה

 5123 דיןפרק א': ה

 5149 פרק ב': המצב הנורמטיבי לפני חקיקת חוק גיל פרישה

 5151 הצעת החוק והחוק -פרק ג': המלצותיה של ועדת נתניהו 

 5155 פרק ד': על הוראות החוק

 5159 לחוק גיל הפרישה 4פרק ה': העתירה לביטול סעיף 

 5231 פרק ו': הארכת גיל הפרישה הקבוע בהסכמי העבודה

 20': הרפורמה בתחום החיסכון הפנסיוני מכוח סעיף פרק ז

-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה

2005 

 

 

5257 



 תוכן עניינים

תישילשתוספת   

 
 לא

 5285 מפתח ספרים ומאמרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




