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תוכן הענינים

סע'
מראי מקום
דברי פתיחה והפניות

עמ'
(בהערה) 3
3

פרק ראשון :מבוא
 .1פירושים

5

פרק שני :גיל עבודה ועבודות אסורות
6
 .2גיל עבודה
		
אמנת הגיל המינימאלי של
10.8.5
ילדים בתעסוקה תעשייתית
		
אמנה בדבר הגיל המינימאלי
10.8.6
(חקלאות)
		
אמנה בדבר הגיל המינימאלי
10.8.7
לקבלת עובדים בדיג
		
אמנה בדבר הגיל המינימאלי
לקבלת עובדים לעבודה10.8.11 1973 ,
7
2א .עבודה בחופשת לימודים
7
( .3איסור רוכלות לילד  -בוטל)
8
 .4הופעות וצילומים
8
 .5איסור עבודה במקומות מסוימים
8
 .6עבודות אסורות
9
 . 7גיל מיוחד לעבודות מסויימות
פרק שלישי :בדיקות רפואיות
 .8מוסד רפואי מוסמך ורופא מורשה
 . 9איסור תשלום
 .10סדרי בדיקה רפואית

9
10
10

התקנות בדבר בדיקות רפואיות 10.8.1
		
התקנות בדבר עבודות אסורות
10.8.2
ועבודות מוגבלות
		
האמנה בדבר בדיקתם הרפואית
10.8.8
של נערים (תעשיה)1946 ,
		
האמנה בדבר בדיקה רפואית של
		
ילדים ונערים לקביעת כושר עבודה
10.8.9
במשלחי יד לא-תעשייתיים
10
 .11אישור רפואי להעסקה
10
11א .עבודה זמנית
היתרי עבודה זמנית (בהערה לסעיף 11א) 10
1

1

עמ'
11
11
12

סע'
 .12בדיקה רפואית חוזרת
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית
 .14איסור העסקה לאחר קבלת הודעה
( .15איסור רוכלות לאחר בדיקת ביקורת
12
 בוטל)12
 .16בדיקה רפואית עד גיל 21
12
16א .הצגה ושמירה של אישור רפואי
פרק רביעי :הדרכה בבחירת מקצוע
12א
 .17פירושים
12א
 .18מתן הדרכה בבחירת מקצוע
12א
 .19מנגנון להדרכה בבחירת מקצוע
פרק חמישי :שעות עבודה ומנוחה וחופשה
שנתית
12א
 .20יום עבודה ושבוע עבודה
12ב
 .21שעות המנוחה השבועית
12ג
 .22הפסקות
22א .הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים 12ג
12ד
 .23לימוד ושעות עבודה
12ד
 .24איסור עבודת לילה
		
האמנה בדבר עבודת לילה של נערים
10.8.10
המועסקים בתעשיה1948 ,
		
אמנה בדבר עבודות לילה של נערים
במשלחי יד לא תעשייתיים10.8.12 1946 ,
24א .עבודת לילה בתקופת חופשת לימודים
רשמית – הוראת שעה

13

13
 .25היתר עבודת לילה
		
היתר כללי לעבודת לילה במשמרות
		
באריזת מצות וקמח מצות ובסניפי
מד"א והיתר כללי לגבי בתי אריזה 		
(בהערה לסעיף 14 ,13 )25
לפרי הדר
היתר כללי לגבי מפעלי תעשיה שבהם 		
עובדים במשמרות במועצות איזוריות 		
(בהערה לסעיף 15 )25
מסויימות
 .26היתרים ,הוראות כלליות

15

 .27חופשה שנתית

16

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד .3
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המשך תוכן הענינים
עמ'

סע'
פרק ששי :חובת יום לימודים
16
27א .חובת יום לימודים
		
צו הטלת חובת לימודים לשם
(בהערה לסעיף 27א) 16
הכשרה מקצועית
צו בדבר הרחבת חובת הלימודים לשם 		
(בהערה לסעיף 27א) 16
הכשרה מקצועית
		
תקנות משך הלימודים לשם
(בהערה לסעיף 27א) 16
הכשרה מקצועית
ההודעה בדבר קביעת תכנית לימודים 		
(בהערה לסעיף 27א) 17
מינימלית אחידה
17
27ב .פטור מן החובה
18
27ג .סמכות פיקוח
18
27ד .אישור על סיום לימודים
18
27ה .שחרור ללימודים
פרק שישי  :1הוראות בדבר היתרים
18
27ו .היתר להעסקת נער
19
27ז .שמיעת נער
פרק שביעי :ביצוע ועונשין
19
27ח .הצגת תעודת זהות
19
( .28פנקס עבודה  -בטל)
20
28א .הודעה בדבר שעות הלימודים
20
 .29סמכויות מפקח עבודה
20
29א .צו למניעת פעולה מפירה
21
 .30מועצה לעניני נוער עובד
		
ההודעה בדבר מספר חברי המועצה
(בהערה לסעיף (30ג)) 22
ומינויים
22
30א .ועדות המועצה
22
 .31רישום נערים עובדים
		
התקנות בדבר פנקס לרישום
פרק 10.8.4.2
נערים
ההודעה בדבר סוגי המעבידים החייבים 		
(בהערה לסעיף (31ב)) 22
לנהל פנקס
22
 .32חובת יידוע

עמ'
סע'
תקנות הצגת תמצית החוק (בהערה לסעיף 22 )32
23
 .33העסקה מסכנת
תקנות העבירות המינהליות (בהערה) 23
24
33א .העסקה אסורה אחרת
24
33ב .העסקת בוגר
25
33ג .עבירות נוספות
33ד .פעולות אסורות לגבי הופעות וצילומים 26
26
33ה .אחריות תאגיד
26
33ו .אחריות קפידה
26
33ז .עבירה נמשכת
26
33ח .הפרעה למפקח
 .34נער המועסק על ידי מעסיקים שונים 26
( .35הרשאת רוכלות בניגוד לחוק-בוטל) 27
27
( .36רוכלות בניגוד לחוק  -בוטל)
27
 .37חובת הורים
27
 .38חובת פיקוח
27
38א .חובות פיקוח ברשות ציבורית
28
 .39ראיות
29
 .40אגרות
29
40א .תשלום שכר עבודה
29
 .41המדינה כמעסיק
29
 .42ביצוע ותקנות
29
 .43העברת סמכויות
 .44אי-חלות חוק (שעות עבודה ומנוחה) 29
		
 .45ביטול פקודת העבדתם של ילדים
30
ונערים 1945
30
 .46תחילת תוקף
תוספת (סעיף 38א(א))

30

(המשך בעמוד )3
10.8

2
מהדורת  - 2020עדכון מס' 183
www.glima.info

