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  חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז - 1967

חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז - 1967
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
תקנות שעת חירום, שתיקנו זמנית את החוק 

בגלל וירוס הקורונה, פורסמו בק"ת 8382, 
התש"ף, 15.3.2020, עמ' 746 )וצו לפיהן 
בי"פ 8760, התש"ף, 19.3.20, עמ' 5156(.

)בהערה( 2 מראי מקום בספר החוקים  
פרק א': פרשנות

 2 הגדרות   .1
4 חשוב גילים   .2

פרק ב': רישום ובדיקה
5 החייבים בשירות עבודה    .3
5 פיקוח על כח אדם   .4
5 חובת בעל מפעל למסור פרטים   .5
חובת חייב בשירות עבודה למסור    .6
6 פרטים 
6 התיצבות לשם מסירת פרטים   .7
6 בדיקה    .8

פרק ג': אימון לשירות עבודה
6 אמון בעבודה    .9
6 10.  חובת הודעה מוקדמת 
6 11.  תקופת האימון 
7 12.  )בוטל( 
7 13.  המועד לתחילת האימון 
7 14.  הוצאות האימון 
7 14א. תגמולים 
7 15.  גמלאות מחמת פגיעה בשעות האימון 

פרק ד': קריאה לשירות עבודה
8 16.  הכרזה על תחולת הפרק 
16א. מצב מיוחד בעורף - הכרזה  
8 על תחולת הפרק 
16ב. אירוע חירום אזרחי - הכרזה  
8 על תחולת הפרק 
9 17.  מגוייס פנים 
9 18.  מגוייס חוץ 
18א. מגויסים ומפעלים מחוץ לשטח  
9 ההכרזה 
9 19.  חובת המגויסים 
10 בדיקה רפואית   .20
10 אסור פיטורים   .21
10 22 . שירות עבודה ושרות בטחון 
10 23.  שכר עבודה 
24.  מעמד המגוייס לענין חוק החיילים  

11 המשוחררים 
11 מעמד המגוייס לענין דינים אחרים   .25
12 26.  אי תחולת חוקים 
13 27.  עדיפות הוראות החוק 

פרק ה': ועדות שירות עבודה
 13 28.  הקמה ועדת שירות עבודה 
 13 29.  ערר 
30.  סמכות הועדה לבטל גיוס או לשחרר  
14 מגויס 
14 31.  ערר אינו מעכב בצוע 
14 32.  סמכויות עזר 
15 33.  סדרי דין 

פרק ו': עונשין
 15 34.  עונשין על עבירות בשעת רגיעה 
15 35.  עונשין של עבירות לפי פרק ד' 
16 36.  גלוי סודות 
16 37.  העסקת מגויס ללא היתר 
38.  אחריות אישית בעבירות של חבר  
16 בני אדם 

פרק ז': שונות
16 39.  שירות עבודה ותפקיד נדרש 
39א. ועדה מייעצת לעניין שירותים  
17 קיומיים מסוימים 
17 40.  סמכויות לשנות צווים 
41.  סמכויות מיוחדות למפקח כללי  
17 ולמפקח מרחבי 
17 סמכויות מפקח מרחבי מנותק   .42

 18 43.  אשורים 
18 44.  העברת בעלות 
18 45.  פגם בנוסח וטעות בנקיבת שם 
18 46.  סוגם ופרסומם של צווים 
18 47.  תחולה 
18 48.  מסירה 
18 49.  הצגת הודעות 
19 50.  הוראות מיוחדות לענין מערכת בטחון 
19 51.  בצוע ותקנות 
תקנות שירות עבודה בשעת חירום  
)בהערה( 19 )מתנדבים(, התשל"ד - 1973 
19 אצילת סמכויות   .52
20 53.  ביטול והוראות מעבר 
20 תוספת - סוגי עובדים 

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