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ההגדרה "מעמד אישי" יבוא:

""מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם"  כהגדרתם בחוק העסקת עוברים על ידי קבלני
כוח אדם ,התשנ"ו.";2 1996
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בסעיף  2לחוק העיקרי 
) (1אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

)(2

")א (1)(1לא יפלה מעסיק בפועל בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים
אצלו ,וכן לא יפלה בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן
כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה ,להפסקת עבודה ולתנאים במקום
העבודה ,והכל מחמת הטעמים המפורטים בסעיף קטן )א(.
) (2מעסיק בפועל לא יציע לקבלן כוח אדם ,לא יבקש ולא ידרוש ממנו
להפלות כאמור בסעיף קטן )א( בין קבלן כוח אדם המועסקים אצל המעסיק
בפועל או בין המועמדים לעבודה.
) (3הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על האיסור החל על פי הוראות
סעיף קטן )א( על קבלן כוח אדם כמעביד".
בסעיף קטן )ב( ,במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים )א( ו)או(".
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 ,2964מיום כ"ג בכסלו התשס"א ) 20בדצמבר  ;(2000עמ' .390
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בסעיף

21

לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן

)ג(

יבוא:

")ג( הוראות חוק זה ,למעט סעיף  7לא יחולו על ארם המעסיק פחות משישה
עובדים; לענין מנין העוברים לפי סעיף קטן זה ,יימנה גם עובד של קבלן כוח אדם
המועסק אצל אותו אדם".
בסעיף 20א לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן )א( ואחריו יבוא:

")ב( הוראות לפי סעיפים 2א 6 ,5 ,ו 9יחולו ,לענין מעביד ,עובר ודורש עבודה,
בשינויים המחויבים ,ולפי הענין ,גם על מעסיק בפועל ,על עובד של קבלן כוח אדם
המועסק אצל מעסיק בפועל ,ועל מועמד להעסקה כאמור".
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")ה( הוראות סעיף זה יחולו ,לענין מעביד ועובר ,בשינויים המחויבים ,ולפי הענין,
גם על מעסיק בפועל ,על עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל
ארם המועמד להעסקה כאמור; בסעיף קטן זה" ,מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" 
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