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קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק
הגנת השכר (תיקון – דיווח על תשלום בעד עובד של קבלן),
1
התשע"ג–2102
חוקים בקצרה הינו כתב העת המקוון של חוקים – כתב עת לענייני חקיקה1
במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן
המחוקק וביחס ל חוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח 1התפיסה
הינה שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים
עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים ,ובעיקר הסדרים העתידים לחול1

הפקולטה למשפטים

בקול קורא זה אנו מזמינים אתכם לכתוב הערות חקיקה ביחס להצעת חוק
הגנת השכר (תיקון – דיווח על תשלום בעד עובד של קבלן) ,התשע"ג–,2102
שנועדה לסייע למאות אלפי עובדים בישראל שהינם עובדי קבלן המועסקים
על-ידי חברות כוח אדם ,לעמוד על אכיפת זכויותיהם הסוציאליות הנובעות
מיחסי העבודה 1זאת על-ידי חיוב חברות כוח האדם לדווח לעובדיהם על
התשלומים שמקבל או אמור לקבל ממזמין העבודה או ממזמין השירות1
כיוונים אפשריים להתייחסות וביקורת :נראה שההצעה מבטאת מודעות
חברתית לתופעה בה עובדי קבלן אינם מקבלים את הזכויות להן הם זכאים
מכוח יחסי העבודה 1דיון בהצעה יכול לבוא הן מכיוון חברתי והן מכיוון
כלכלי (בהתייחס ,למשל ,להצדקות והשלכות צפויות); בבסיס ההצעה ניצב
עקרון השקיפות  -האם מוצדק להחיל נורמה של המשפט הציבורי על גורמים
פרטיים; כמו כן ,יהיה מעניין לבקר את ההצעה על רקע המחאה החברתית
של קיץ  8111ונגזרותיה – בין היתר ,האם ההצעה מבטאת שינוי תפיסה?
הערות חקיקה ביחס להצעת החוק ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:
 1hadar.rd@gmail.comעל הערת החקיקה להיות עד  0,111מילים (ניתן להסתפק
אף במחצית מכך) 1השוקלים/ות לכתוב הערת חקיקה ארוכה יותר מוזמנים
לבצע פנייה מוקדמת 1מאמרים מקיפים בעניין ניתן להגיש לגיליון המודפס
של כתב עת חוקים ,לכתובת הדוא"ל1yaele.law@gmail.com :
פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת ,עריכה טכנית
ושיקולי המערכת1

בברכה,
הדר רדאה ,עורכת חוקים בקצרה
הר הצופים
ירושלים 91905
טלפון 02-5882528 :
פקס 02-5823042 :
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