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פקודת מחלקת העבודה1943 ,

פקודת מחלקת העבודה1943 ,

1

פקודה הקובעת הוראות להקמת מחלקת העבודה ולהגדרת סמכויותיה ותפקידיה
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 2
מראי מקום
 .1השם הקצר
1
1
 .2פירוש
1
 .3הקמת מחלקת העבודה
1
 .4מינוי מנהל וקביעת תפקידים
2
 .5תפקידי המנהל
 .6הכנת סטטיסטיקה ודו"חות
2
3
 .7ליקוט חומר

עמ'
4
		
4
4
4
4
4
5

סע'
 .8איסור פירסומן של דו"חות
 .9סמכויותיו של המנהל או של
המפקח לגבי פקודות אחרות
( .10סמכויות כניסה)  -בוטל
 .11עונשין
 .12תקנות
 .13תחילת תוקף
תוספת (סעיף )9

 .1פקודה זו תיקרא פקודת מחלקת העבודה.1943 ,

השם הקצר

 .2בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם-:

פירוש
(ס"ח )2459

"מנהל" פירושו מנהל מחלקת העבודה;
"מעסיק "2פירושו כל אדם המתקשר בחוזה ,בין מפורש ובין מסתמא ,להעסקת
עובד;
"מפקח" פירושו המפקח הראשי וכל מפקח או סגן מפקח של מחלקת העבודה;
"עובד" פירושו כל אדם שאדם אחר מעסיקו 3או העובד אצל אדם אחר.
 .3בכפוף להוראות פקודה זו יש להקים מחלקת עבודה כדי לשמור ולטפח את
טובתם הכללית של העובדים ולקיים יחסים טובים בין עובדים למעסיקים.4
 )1( .4שר העבודה 5רשאי למנות פקיד שיכונה "מנהל מחלקת העבודה" שתפקידו
1
2

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
המילה "מעביד" הוחלפה על ידי המילה "מעסיק" ,בס"ח  ,2459התשע"ד ,15.7.2014 ,עמ'
.600
המילה "מעבידו" הוחלפה על ידי המילה "מעסיקו" ,בס"ח  ,2459הנ"ל.
המילה "למעבידים" הוחלפה על ידי המילה "למעסיקים" ,בס"ח  ,2459הנ"ל.
סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו הועברו לשר העבודה והבינוי (ע"ר ,תש"ח .)14 ,לשינוי
תארי השר (שר העבודה  -שר העבודה והרווחה  -שר התעשיה ,מסחר ותעסוקה  -ושר
הכלכלה) ,ולהעברת תחומי פעילות ממשרד למשרד ושינוי שם משרד ,ראה בפקודת פקידי
הממשלה (שינוי תוארים)( 1940 ,ע"ר  ,1005, 1940תוספת ראשונה עמ'  ,40כפי שתוקנה
בס"ח  ,46התש"י ,עמ'  ;)147בק"ת  ,3783תשל"ח ,עמ'  ;298בק"ת  ,6239התשס"ג ,עמ' ;708
בי"פ  ,5175התשס"ג ,עמ'  ;2084בק"ת  ,7239התשע"ג ,עמ'  ;966ובי"פ  ,6591התשע"ג ,עמ'
.4612
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הקמת מחלקת
העבודה
(ס"ח )2459
מינוי מנהל
וקביעת תפקידים
(ע"ר )1436
(ס"ח )164

