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1

תוכן הענינים
סע'
הפניה :ראה גם את חוק עבודת הנוער,
התשי"ג  1953 -בפרק  10.8לקובץ.
מראי מקום

עמ'

(בהערה) 2
פרק ראשון :מבוא

 .1פירושים

2

פרק שני :עיקרי החניכות
 .2אין להעסיק נער אלא כחניך
3
 .3תכנית חניכות
4
רשימת הודעות  -תכניות חניכות (בהע') 4
6
 .4תקופת החניכות
 .5גיל והשכלה
7
7
 .6מספר החניכים
7
 .7איסור להעסיק חניכים ונערים
7
 .8איסור תשלום
 .9דין חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה 7
7
 .10עידוד חניכות
פרק שלישי :דרך החניכות
 .11הודעה לממונה
תקנות החניכות (העבדת נער והצגת
(בהערה) 8
תמצית החוק)
8
( .12אישור ההצהרה)  -בוטל
8
 .13פנקס החניכים
8
 .14חובות המעסיק
9
 .15שכר עבודה לחניך
9
 .16חובות החניך
10
 .17התרת הקשר
11
 .18הפסקת החניכות
11
 .19חובת הודעה
11
 .20יישוב סכסוכים
11
 .21שיעורי מקצוע מאושרים
12
 .22בחינות ותעודת מקצוע
10.9.1
תקנות החניכות (בחינות)
התקנות בדבר אגרת בחינות (בהערה) 12
8

1

סע'
 .23הוראת מעבר
פרק רביעי :ביצוע ועונשין
 .24מינויים
 .25מועצת החניכות וסמכויותיה
 .26הרכב המועצה
 .27ועדת חניכות מקצועית
 .28סמכויות הוועדה
 .29תקופת הכהונה
 .30סדרי העבודה
 .31פיקוח
 .32עבירות ועונשין
 .33אחריותם של חברי ההנהלה
ושל מנהלים
( .34בית המשפט המוסמך)  -בוטל
 .35המדינה כמעסיק
 .36ביצוע ותקנות
 .37העברת סמכויות
 .38חלות חוקים על חניכים

עמ'
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
		
16
16
16
16
16
17

הסכם תכנית מס'  790 - 522 - 2לאימונם
המקצועי של תלמידי בית ספר לפי תכנית
10.9.2
השיתוף הטכני ,ישראל-ארה"ב
הוראת חוק זה אינן חלות על מגוייס לפי חוק
שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז
 ;1967ראה סעיף (26א)( )2לחוק ,בפרק
 10.18לקובץ.
ראה רשימת אמנות עבודה בינלאומית בנושא,
בפרק  10.8לעיל שעניינו עבודת נוער;
וכן בעמ'  261לספר "העבודה במשפט
העמים" (צ .בר-ניב ,נשיאו הראשון של
בית הדין הארצי לעבודה ,הוצאת עם
עובד .)1969 .הפרק העשירי ששם ,דן
בעבודת נוער.

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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