חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון( ,התש"ס*2000
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו) 1996להלן  החוק העיקרי(,
.1
בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "הסכם קיבוצי'' יבוא:

תיקון סעיף

1

""מעסיק בפועל"  מי שאצלו מועסק עובר של קבלן כוח ארם ,למעט יחיד שהעובד
האמור מועסק אצלו במתן שירותי סיעוד; לענין זה" ,שירותי סיעוד" 
כהגדרתם בסעיף  223לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.";2 1995
אחרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:
.2
12א) .א( לא יועסק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה
העסקת עובד
של קבלן
העולה על תשעה חודשים רצופים ,יראו רציפות בעבודה לענין סעיף זה
כוח אדם
אפילו חלה בה הפסקה לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי השר ,במקרים חריגים,

להתיר העסקת עובד אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה
חודשים ,ובלבד שתקופת ההעסקה הכוללת אצל אותו המעסיק בפועל לא
תעלה על חמישה עשר חודשים.
)ג( הועסק עובד כאמור אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על
תשעה חודשים רצופים או על תקופה נוספת שהוארכה לפי סעיף קטן )ב(,
ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל ,בתום תקופת תשעת החודשים או
תקופת ההארכה ,לפי הענין.
)ד( נחשב עובד של קבלן כוח אדם כעובדו של המעסיק בפועל
כאמור בסעיף קטן )ג( ,יצורף ותק העובד בתקופת העסקתו על ידי קבלן
כוח האדם אצל אותו מעסיק בפועל ,לותק העובד בתקופת העסקתו אצל
המעסיק בפועל".
במקום סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:
.3
) .13א( תנאי העבודה ,ובמקום שיש בו הסכם קיבוצי  הוראות
החלת תנאי
עבודה
ההסכם הקיבוצי ,החלים על עובדים במקום העבודה שבו עובדים גם
עובדי קבלן כוח אדם ,יחולו ,לפי הענין ,על העוברים של קבלן כוח האדם
המועסקים באותו מקום עבורה ,בהתאמה ,בין היתר ,לסוג העבודה ולותק
בעבודה אצל המעסיק בפועל.
)ב( חלים על העובר של קבלן כוח ארם יותר מהסכם קיבוצי אחד,
ינהגו לפי ההוראה שהיא לטובת העובד; לענין סעיף קטן זה" ,הסכם
קיבוצי"  לרבות הסכם קיבוצי החל על עובדים מכוח סעיף קטן )א( או
הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה אצל קבלן כוח האדם.
)ג( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול לגבי עובד שתנאי עבודתו אצל
קבלן כוח האדם מוסדרים בהסכם קיבוצי כללי כמשמעותו בחוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז  ,3 1957ובלבד שהסכם כאמור הורחב בצו הרחבה,
וההגדרה "הסכם קיבוצי" שבסעיף לא תחול לענין זה".

הוספת סעיף 12א

החלפת סעיף

3ו

1

.4

סעיף  14לחוק העיקרי 

.5

לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק בפועל כרין כל מעסיק בפועל.

בטל.

* נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התש"ס ) 19ביולי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2879מיום כ"ו באייר התש"ס ) 31במאי  (2000עמ' .403

 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
 3ס"ח התשי"ז ,עמ' .63

ביטול סעיף

דין המדינה

14

תחילה והוראות
מעבר

.6

)א(

תחילתו של חוק זה שישה חורשים מיום פרסומו.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לגבי עובד שחל עליו הסכם למתן שירותי כוח
ארם בין קבלן כוח אדם לבין מעסיק בפועל ,אשר נכרת לפני יום קבלת חוק זה בכנסת ,יהיה
יום תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו או מתום תקופת תוקפו של ההסכם האמור ,לפי
המוקדם מביניהם.
)ג( כל תקופת העסקה של עובד קבלן כוח אדם שהיתה לפני יום תחילתו של חוק
זה ,כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( לפי הענין ,לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א.

אהוד ברק

אהוד ברק

ראש הממשלה

ממלא מקום
שר העבודה

אברהם

בורג

ממלא מקום נשיא המדינה

יושב

אברהם

בורג

ראש

הכנסת

והרווחה

