ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
להסבר לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -

תוכן הענינים

עמ'
סע'
(בהערה) 3
מראי מקום בספר החוקים
הערות לענין הטלת פיקוח; ואי-תחולה לענין
מתמחים במשפטים ,ומגויסים לשירות
(בהערה) 5
עבודה)

פרק ראשון :ארגון השירות
3
 .1הקמת שירות התעסוקה
		
אמנה (מס'  )88בדבר ארגון
10.11.7
שירות התעסוקה
		
אמנה (מס'  )122בדבר מדיניות
10.11.9
התעסוקה1964 ,
5
 .2תחום פעולתו של השירות
5
 .3אי-התערבות ביחסי-עבודה ותנאיה
5
 .4השירות  -תאגיד
5
4א .פטור ממסים
5
 .5בקורת מבקר המדינה
 .6פיקוח שר התעשייה המסחר והתעסוקה
(והערה לענין סמכויות שרי הכלכלה
והעבודה הרווחה והשירותים החברתיים) 5
6
 .7סמכות השר לפעול במקום השירות
6
 .8מועצת השירות
6
 .9הרכב המועצה ופרסומו
 .10מינוים של נציגי העובדים והמעבידים 6א
6א
 .11יושב ראש המועצה
6א
11א .ניגוד עניינים
6ב
11ב .הפסקת כהונה והשעיה מכהונה
6ג
11ג .תוקף פעולות
6ג
11ד .החלת דינים על חברי המועצה
6ג
 .12תפקיד המועצה
6ג
 .13ועדות המועצה
6ג
 .14הנוהל במועצת השירות
6ד
14א .שמיעת הציבור בפני המועצה
		
התקנות בדבר סדרי הדיון
10.11.4
והעבודה במועצת השירות
6ד
 .15המינהלה

1

עמ'
6ד
6ד
		
6ד
7
7
7
7
7
10.11.2
7

סע'
 .16מינוי המינהלה
 .17מינוי עובדים אחרים
 .18דרכי מינוים ותנאי עבודתם של
עובדי השירות
18א .חשב השירות
 .19עובד השירות  -עובד הציבור
 .20פעולות המנהל בשם השירות
 .21תקנון השירות
 .22פרסום התקנון
תקנון שירות התעסוקה
 .23לשכות שירות התעסוקה
צווי שירות התעסוקה בדבר -
		
הקמה ומיזוג של לשכות שירות
10.11.1
התעסוקה ותחום שיפוטן
		
הכרה בלשכות שירות
(בהערה) 7
התעסוקה לימאים
8
 .24סוגי לשכות שירות התעסוקה
8
 .25מדורים ,סניפים ומרכזי רישום
		
 .26סמכות של מדור,
8
סניף או מרכז רישום
8
 .27מועצת לשכת שירות התעסוקה
8
 .28ועדות למועצת הלשכה
8
 .29הנוהל במועצת הלשכה
		
התקנות בדבר סדרי הדיון
10.11.4
והעבודה במועצת לשכה
8
 30מינהלת לשכת שירות התעסוקה
8
 .31פעולת המנהל בשם הלשכה

פרק שני :דרכי פעולתה של לשכת שירות
התעסוקה
35-32א .בוטלו (עסקו בזיקת חובה ,ועוד) 9
9
 .36הודעת הזקוקים לעובדים
		
התקנות בדבר חובת
(בהערה) 10
מעבידים למסור פרטים
10א
 .37הודעה על פיטורים

1

ראה מראי מקום בעמ'  3להלן .התקנות הניתנות בנפרד בפרקי המשנה ,מסומנות במספר
מודגש .כך מודגשות גם אמנות העבודה הבינלאומיות בנושא.

1
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חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -
עמ'
10א
10א
10א
10ב
10ב

סע'
 .38העברת הודעות בתחום השירות
 .39רישום דורשי עבודה
 .40סדרי הרישום
 .41שליחה לעבודה
 .42איסור הפליה
אמנה (מס'  )111בדבר מניעת אפליה
(עבודה ומשלוח יד) 1958 ,פרק 10.22.1
11
42א .איסור פרסום מפלה
		
42ב .תכניות בדבר שילוב אנשים עם
11
מוגבלות בעבודה
11
 .43עררים
תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים),
10.11.6
התשי"ט 1959 -
 .44אי-התערבות בשביתות ובהשבתות
 .45חלוקת עבודות ארציות

12
12א

פרק שלישי :עובדים מקצועיים
12א
 .46הוכחת מקצוע בזיקה שבחובה
 .47הוכחת מקצוע בזיקה שברשות  -בוטל 12א
12א
 .48בקשה לתעודת מקצוע
		
תקנות שירות התעסוקה (תעודת
10.11.5
מקצוע) ,התשכ"א 1961 -
12א
 .49מינוי ועדות מקצוע
12א
 .50הרכב ועדת מקצוע
12ב
 .51המלצת ועדת מקצוע
12ב
 .52הנוהל לגבי ותיקים במקצוע
12ב
 .53תכנית בחינות של השר
12ב
 .54תכנית בחינות של הועדה
12ב
 .55העיון בתכנית הבחינות
12ב
 .56הנוהל בועדת מקצוע
13
 .57תעודות מקצוע
13
 .58כוחה של תעודת מקצוע
13
 .59העתקים ואגרות
תקנות שירות התעסוקה בדבר:
(בהערה) 13
העתק של תעודת מקצוע
(בהערה) 13
אגרת בחינת מקצוע
13
 .60פנקס בעלי מקצוע
13
 .61בוטל

עמ'

סע'
פרק שלישי  :1מדור התשלומים
14-13
61א .עד 61ו  -בוטלו

פרק רביעי :לשכות פרטיות
14
 .62הגדרות
14ב
 .63רשיון
14ג
63א .תנאים למתן רישיון
63ב .דחיית החלטה לענין רישיון או החלטה
שלא לחדשו ,בשל הליכים פליליים 14ו
14ז
 .64תנאים ברשיון
14ז
64א .תחולת הוראות
14ח
 .65תיווך בין-ארצי
		
תקנות שירות התעסוקה (ערובה),
10.11.6.2
התש"ע2010-
16
 .66איסור קבלת תשלום  -בוטל
		
66א .איסור תיווך שלא באמצעות
16
עובד או בעל רישיון
66ב .הגבלה בנוגע לקבלת שירותי תיווך 16
16
66ג .חובת נאמנות והגינות
16א
 .67פיקוח על לשכות פרטיות
16א
 .68ביטול רשיון ,סיוגו או התלייתו
16ב
68א .צו סגירה
16ב
 .69ערעור
16ג
69א .תיווך שלא כדין
16ג
69א .1אגרות
		
אמנה (מס'  )96בדבר לשכות עבודה
הגובות תשלום מתוקנת)10.11.8 1949 ,
פרק רביעי  :1תשלומים ממבקש עבודה
בקשר לתיווך עבודה
16ד
69ב .הגדרות
		
69ג .גביה או קבלה של תשלום על ידי
16ד
לשכה פרטית
		
69ד .גביה או קבלה של תשלומים
		
מעובד זר ,על ידי מי שאינו לשכה
16ד
פרטית
16ה
69ה .תשלום מותר
16ה
69ו .החזר תשלום
		
69ז .תניות בהסכם בין לשכה פרטית
16ה
ללשכה זרה
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חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -
עמ'
סע'
		
69ח .גביה או קבלה של תשלום על ידי
לשכה זרה העולה על התשלום החוזי 16ו
16ו
69ט .מסירת מידע לעובד זר
		
תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע
		
לעובד זר בקשר לתיווך עבודה),
(בהערה) 16ז
התשס"ו 2006 -
16ח
69י .סייג לתחולה
69יא .הסכמת שר הפנים להתקנת תקנות 16ח
פרק חמישי :כספים
 .70הצעת תקציב
 .71אישור התקציב
 .72תקציב השירות מאוצר המדינה

16ח
16ח
16ח

פרק שישי :ביצוע וענשים
( .73בוטל)
 .74רשות כניסה ללשכה פרטית

17
17

 .75סמכויות עזר בשעת הכניסה

18

 .76שמירת סוד

18

 .77עבירות בקשר לפרק השני

19

77א .פרסום מפלה  -עונשין

19

 .78קבלת עבודה בניגוד לחוק -בוטל

19

78א .עבירות לפי פרק שלישי  - 1בוטל

19

 .79עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון
או היתר או בניגוד לתנאיו

		
19

 .80דרישה או קבלת תשלומים שלא
כדין בקשר לתיווך עבודה

		
20

עמ'
סע'
80א .עבירות נוספות בקשר לתיווך עבודה 21
21

80ב .עבירה נמשכת
 .81צו הפסקת עבודה

21

 .82אחריות נושא משרה בתאגיד

21

82א .סמכות בית הדין לעבודה

22

 .83פירוק הלשכות הקודמות

22

 .84העברת נכסי הלשכות
הקודמות וחובותיהן

		
22

 .85עובדי הלשכות הקודמות

22

 .86תקנון ביניים

23

 .87תחולה על המדינה (ותקנות בהערה)

23

 .88ביטולים

23

 .89ביצוע ותקנות

23

		
תקנות שירות התעסוקה (גמלאות
		
לעובדי שירות התעסוקה)
(בהערה) 23
התשכ"א1961 -
 .90חובת התייעצות

23

 .91אצילת סמכות

24

 .92תחילה

25

		
חוק עובדים זרים (העסקה (העסקה
10.11.10
שלא כדין) התשנ"א 1991 -
תוספת שניה (סעיף )36

25

תוספת שלישית (סעיף )83

26

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -
פרק ראשון :ארגון השירות

2

 .1מוקם בזה שירות התעסוקה שיפעל במסגרת חוק זה והתקנות לפיו.

הקמת שירות
התעסוקה

2

פורסם בס"ח  ,270התשי"ט ,עמ'  ,32ומובא כפי שתוקן -:בסע'  4לתוספת הראשונה לחוק
ביה"ד לעבודה ,התשכ"ט  ,1969 -ס"ח  ,553התשכ"ט ,עמ'  - 77תיקון מס'  ;1בס"ח ,619
התשל"א ,עמ'  - 80תיקון מס'  ;2בס"ח  ,712התשל"ג ,עמ'  - 261תיקון מס'  ;3בס"ח ,837
התשל"ז ,עמ'  - 46תיקון מס'  ,4הקובע בסעיף " -:1בכל מקום בחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט ( 1959 -להלן  -החוק העיקרי) ,ובכל חיקוק אחר שבו נאמר 'לשכת עבודה' יבוא
(המשך ההערה בעמוד הבא)
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