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  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 

 לחוק השידור ד()64לפי סעיף  דבר קיום זכויות העובדים לפי דיני העבודהב בכתב תצהיר

 2014-הציבורי הישראלי, התשע"ד

 

)שם ______, מורשה החתימה מטעם __אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _

נותן ")להלן:  ____________________מס' ח.פ __________________ החברה( 

 מצהיר בזאת,  כדלקמן: ,("השירותים

חובותיי בעניין שמירת זכויות את הנני מקיים, ואקיים לאורך כל תקופת ההתקשרות,  .1

בתוקף  הכפי שיהיעובדי נותן השירותים, ככל שישנם, והחלים עלי כמעסיק לפי כל דין 

לרבות  בנספח לתצהיר זה,אמור בחוקי העבודה המפורטים ובהתאם לבכל עת, 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים 

ת ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף הכלכליים לבין ההסתדרו

 על פי הסכמים אלה.שיוצאו צווי ההרחבה  , וכןהמתאים

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

________________            ________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                           תאריך                       

 

 אימות חתימה

 

 

מאשר בזאת כי ______________ רשום  ______ מ.ר  ____________ עו"ד ,אני הח"מ

 באמצעות ת.ז. ה/בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו

אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי זו בפניי חתם על הצהרה ו_________  מס'

מוסמך לעשות כן  ,יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 בשמו.

 

 

 

_____________                          _____________              ___________ 

 ותמת וחתימה                                   תאריךשם                             ח
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 רשימת דיני עבודה

 

 1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה  .1

 1951-אתשי"החוק שעות עבודה ומנוחה  .2

 1976-תשל"והחוק דמי מחלה  .3

 1950 -תשי"אהחוק חופשה שנתית  .4

 1954-תשי"דהחוק עבודת נשים  .5

 1965 -תשכ"והחוק שכר שווה לעובדת ולעובד  .6

 1953 -תשי"גהחוק עבודת הנוער  .7

 1953-תשי"גהחניכות החוק  .8

 1951-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(  .9

 1958 -"חיתשהחוק הגנת השכר  .10

 1963 -תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין  .11

 1995 -תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  .12

 1987-תשמ"זהחוק שכר מינימום  .13

 2002 - חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב .14

 1981-חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א .15

 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים, .16
 1957-התשי"ז

 צו פנסיה חובה .17

 

 

 


