
מהדורת 2018 - עדכון מס' 172
www.glima.info

10.8.2 1

  תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(, התשנ"ו - 1995
תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(, התשנ"ו - 11995

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

 - 42 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג  ו-   7  ,6  ,)3(5 בתוקף סמכותי לפי סעיפים   
1953 )להלן-החוק(2, ולאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, אני מתקינה 

תקנות אלה: 

כמפורט  עבודה  במקומות  או  הייצור  בתהליכי  בעבודות,  נער  אדם  יעסיק  לא   .1
 ,31953 בתוספת; הוראה זו לא תחול על העסקת נער לפי חוק החניכות, התשי"ג - 
או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1)ב()3( לחוק, הכל בהתאם 

לתכנית החניכות למקצועות או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז. 

נער  העסקת  להתיר  הראשי  העבודה  מפקח  רשאי   1 בתקנה  האמור  אף  על   .2
בעבודה פלונית, במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית, לדעתו, 

להכשרה מקצועית של הנער. 

עובד  להיות  נער  התאמת  אי  בענין  התקנות  על  להוסיף  באות  אלה  תקנות   .3
]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  מכוח  מסויימים, שהותקנו  בחומרים  או  בעבודות 

חדש[, התש"ל - 1970. 

 -  1954  - ועבודות מוגבלות(, התשי"ד  )עבודות אסורות  תקנות עבודת הנוער   .4
בטלות. 

תוספת
)תקנה 1(

חלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים
העברת חפצים ממקום למקום שלא על-ידי כלי הרמה מכני אלא אם כן נתקימו   .1

ההגבלות האלה: 
ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

ראה את חוק עבודת הנוער הנ"ל, בפרק 10.8 לקובץ, לעיל.   2
ראה את חוק החניכות הנ"ל, בפרק 10.9 לקובץ, להלן.   3

עבודות אסורות
)ק"ת 8054(

העסקת נוער לפי 
היתר

)ק"ת 8054(

שמירת דינים

ביטול

)ק"ת 6092(
)ק"ת 8054(

)בהערה( 2 מראי מקום 
1 עבודות אסורות   .1
1 העסקת נוער לפי היתר   .2
1 שמירת דינים   .3
1 ביטול   .4

תוספת )תקנה 1(
1 חלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים   
3 חלק שני: גורמים פיסיקליים   
4 חלק שלישי: גורמים כימיים   
4 חלק רביעי: גורמים ביולוגיים   
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