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פרק ראשון: שירות הפיקוח

יוקם שירות פיקוח על העבודה )להלן - השירות(, שמתפקידו -  .1

על  הטיל  והשר  העבודה2  שר  בידי  שביצועו  חיקוק  כל  קיום  על  לפקח   )1(  
)המשך בעמוד 2א(

- שר התעשיה,  והרווחה  - שר העבודה  )שר העבודה  ושמות המשרדים  לשינוי תארי השר    2
ולהעברת  והשירותים החברתיים(,  - שר העבודה הרווחה  - שר הכלכלה  ותעסוקה  מסחר 
תחומי פעילות ממשרד למשרד, ראה בפקודת פקידי הממשלה )שינוי תוארים(, 1940 )ע"ר 
1940 ,1005, תוספת ראשונה עמ' 40, כפי שתוקנה בס"ח 46, התש"י, עמ' 147(; בק"ת 3783, 
תשל"ח, עמ' 298; בק"ת 6239, התשס"ג, עמ' 708; בי"פ 5175, התשס"ג, עמ' 2084; בק"ת 
7239, התשע"ג, עמ' 966; בי"פ 6591, התשע"ג, עמ' 4612; בי"פ 7175, התשע"ו, 29.12.2015, 
עמ' 2268; בי"פ 7335, התשע"ו, 5.9.2016, עמ' 9532; בי"פ 7394, התשע"ז, 7.12.2016, עמ' 
1312; בק"ת 7889, התשע"ח, 30.11.2017, עמ' 250; ובי"פ 8945, התש"ף, 26.6.2020, עמ' 

.6888

הקמת שירות 
הפיקוח ותפקידיו 
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פרק שלישי 1: פעולה מונעת ומחקר בתחום 
הבריאות והבטיחות בעבודה

34ב. פעולה מונעת ומחקר בתחום  
15  הבריאות והבטיחות בעבודה 

פרק רביעי: שונות
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)בהערה לסעיף 36( עבירות מנהליות   
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18 תוספת )סעיף 25א( 

אמנה )מס' 81( בדבר פיקוח על העבודה   
10.14.9 בתעשיה ובמסחר )1947( 

אמנה )מס' 150( בדבר מינהל העבודה:   
10.14.10 תפקיד, פעולות וארגון, 1978 

אמנה )מס' 142( בדבר פיתוחם    
10.14.11 של משאבי אנוש, 1975 

בדבר קידום איכות  כללי  ראה הסכם קיבוצי 
בפרק  וגיהות,  ובטיחות  בעבודה  החיים 

993.3 לקובץ ההסכמים הקיבוציים.

ראה גם את תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור 
סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 

בגורמים מזיקים(, התשע"א - 2011, אשר 
אינן מצויות בקובץ.
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