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מתמחים במשפטים, ומגויסים לשירות 
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מוקם בזה שירות התעסוקה שיפעל במסגרת חוק זה והתקנות לפיו.  .1

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

)המשך ההערה בעמוד הבא(
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התעסוקה
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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 
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פרק חמישי: כספים

16ח הצעת תקציב   .70
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עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון    .79
 19 או היתר או בניגוד לתנאיו 

דרישה או קבלת תשלומים שלא    .80
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