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 י׳צעת חוק עבודת הנוער, תשי׳׳ב—1952
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק עבודת הגוער, תשי״ב—1952

א ו ב : מ ן ו ש א ק ר ר  פ
 1. (א) בחוק זה —

 ״ילד״ פירושו — מי שעדיין לא מלאו לו 16 שבה;
 ״צעירי׳ פירושו — מי שמלאו לו 16 שבה, אך עדיין לא מלאו לו 18 שבה!

 ״בער״ פירושו — ילד-אד צעיר ן
 ״הורים״, לגבי נער׳ לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו,

:  בפיקוחו׳ או בהשגחתו

. !  ״מפקח עבודה״ פירושו — מפקח כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה, •1943 1

 ״מפקח עבודה אזורי״ פירושו — מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות
 מפקח עבודה אזורי!

 .״פנקס עבודה״ פירושו — פנקס שהוצא על פי סעיף 28 ז

 ״רוכלות״ או ״התעסקות ברוכלות״ פירושו — מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות
 או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

 (ב) לעניךחוק זה רואים•בער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו
 אם הנער עובד —

 (1) אצל הוריו — בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה
 ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים ז

ך; י  (2) אצל אדם אחר — בין כעובד ובין כחנ

 (3) בכל מפעל שהוא, אף אם העבודה אינה לשם עםק או לשם ריווח, ובכלל זה
 במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד
 • להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית, אך להוציא בית ספר שאושר על ידי שר

 החינוך והתרבות כבית ספר מקצועי הנתון לפיקוחו.

 פירושים

ת • ו ד ו ה ת א ו ד ו ב ע ה ו ר ו כ : גיל ע י נ ק ש ר  פ

 2. (א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 14 שנה.

(א) אינו חל לגבי ילד אשר בתאריך פרסומו של חוק זה  (ב) האיסור על פי סעיף קטן
 ברשומות מלאו לו 13 שנה ובאותו תאריך הוא מועבד והעברתו מותרת על פי פקודת העבדתם

.  של ילדים ונערים,־ 1945 2

 3. לא ירכול ילד שעדיין לא מלאו לו 14 שנה.

 4. (א) שר העבודה רשאי להתיר, התרת שעה, העבדתו של ילך שעדיין לא מלאו לו
 14 שבה, על מנת שישתתף בהופעה אמנותית, אמ לדעת השר רצוי לעשות כן.

 גיל עכורה
 לילד

 גיל רוכלות
 לילד

 היתר עבודה
 למעז אמנות

 1 ע״ר מם' 1250 מיום 15.2.43, תום׳ 1, עמ׳ 1.

.4 עמ׳ 69.  2 עייר מם׳ 1423 מיום 11.7.45, תום׳
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 איסור עבודה
 במקומות

 מםויימים־ .

 עבודות אסורות

יחד  גי? מי
 לעבודות

 מםזיימות

 מוםד רפואי
םםד  סו

 ורזפא &וד8ה.

 איםיד ת׳שלום

 סדרי
 בדיקה רפואית

 בדישה רפואית.
ת די סו  י

׳ ;שר העבודה יקבע להיתר כזה את. התנאים הדרושים, לדעתו, על מנת לשמור על $  י(
 . בריאותו של הילד, להבטיח את התפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית והמוסרית, ועל מנת
! ורשאי הוא.לקבוע תנאים  להבטיח מנוחה של 14 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו

. ־ " י  ;אחרים להיתר. י

- ־ ד אף אם מלאו לו 14 שנה, לא יועיבד ולא ירכול י ל  .5. . י

• ' ׳ . . , ם; , די קו  (1) - במלון, בבית־קפה או באולם רי

. . . ׳ • ׳ , ! ח רו י ל  (2) במקום שבו מטפלים בחו

וחד יבמי ן בי ות ו  (3) " בכל מקום אחר,שקבע,עור העבודה,׳ בין בדרך כלל בתקנ
 בדרך שימצא לנכון,. אם לדעתו עבודתו של ילד או היותו רוכל באותו מקום
 עלולה, להשפיע לרעה על התפתחותו הגופנית׳ החינוכית, הרוועית או המוסרית

ל ייילי• • ־ •י •י- ':'״ , י  י ש

 6. שר •העבודה: רש*י לאסור או להגביל,•• בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודה. פלונית,
 בתהליך ייצור פלוני או במקום עבודה,פלוני, שהעבודה בהם.עלולה לדעתו לפגוע בבריאותם,
ה אסורה.על פי הסעיפים הקודמים. נ  שלומם• או בהתפתחותם הגופנית; אף אם העבדתם אי

ל פלוני"לא יועילד י ג ל ע י ג  •:,7.־׳ שר העבודה רשאי לקבו^׳• בתקנות,־כי גער.שעדיין •לא ה
עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגו '  בעבודה פלונית, אם לדעתו
רה על פי אסו ה' נ  . פנית, החינוכית,' הרוחנית-. או המוסרית של .הנעד^אף אם מעבדתו אי

 הסעיפים הקודמים. י

ת• .־ . ו אי ׳ רפו ת ו ק י ד ב ' : י ש י ל  י׳ פרקי.• ש

\ ׳,  .8, (א) לעגין פרק זה מוסד רפואי מוסמך הוא — י״ .
ד הבריאות; ־ • •־ • ר ש מ ל ת ש (!ך לשכה' מחתי ' 

 (2). מוסד ששד,העבודה, לאחר התיעצות בשר הבריאות, הסמיכו לכך. •

 (ב) בדיקה רפואית יעל פי פרק -זה תיעשה בידי רופא,שהורשה לכך על ידי שר
 ;הבריאות, לפי המלצת מוסד רפואי מוסמך(להלן — רופא מורשה).

 (ג) הודעה.. על ה&מכת.מו.סך רפואי ועל הרשאת רופא תפורסם ברשומות.

ד אישור ע נם חייבים בכל תשלום בעד בדיקה רפואית או ב  9. נער, הוריו או מעבידו, אי
• • • ־ ־ .  רפואי על פי פרק זר* ״

 10. ־ שר העבודה רשאי, לאחר אתיעצות בשר הבריאות׳ לקבזיע בתקנות הוראות בדבר
 עריכתן והיקפן עול בדיקור רפואיות׳ על פי פרק זה.

ר ולא ירכול, אלא אם נבדק״, סמוך לפני תחילת עבודתו או התעם ע נ ד ב ע ו  11. (א) לא י
 ׳ קותו ברוכלות, בדיקה רפואית יסודית ואושר, על ידי מוסד רפואי מוסמך, על סמך דין וחשבון

 של הרופא המורשה שבדק אותו, כמתאים מבחינה רפואית לאותה עבודה או התעסקות.

 .- (ב) נער,שלא עבד'־תקופה ממושכת, לא יועבד אלא אם בבדק, סמוך לפני שהוא
ד מחדש, בדיקה רפואית יסודית ואושר כאמור בסעיף קטן(א). תקופה ממושכת -&תחיל לעבו

 היא —

יקבעו בתקנות, "לאחר התיעצות בשר הבריאות׳ כעבודות י  (1) לגבי עבודות ו
 מסוכנות — ששה חדשים!י'

 (2) לגבי כל עבודה אחרת — שנה אחת..
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 י (ג) אישור על פי סעיף זה'יהיה לעבודה מסויימת, או להתעסקות ברוכלות מםויימת.
 או לסוג התעסקויות או עבודות בדומה להן מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש
 מהנער, ויכול.הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם נםיון. האישור.יירשם בפנקס

 העבודה של הנער.

 (ד) שום איסור על פי סעיף זה לא יחול אלא כתום ששה חדשים לאחר תחילת תקפו
 של חוק זה.

 12. (א) נער ייבדק בדיקת בקורת רפואית —
 ־ י (1) אם הוא עובד בעבודה שנקבעה בתקנות על פי סעיף 11 (ב) כעבודה'מסו

 כנת — אחת לששה חדשים!

 .(2) אם הוא עובד בעבודה אחרת או רוכל — אחת לשבה.

 (ב) מפקח עבודה אזורי רשאי לדרוש, בהודעה. בכתב לנער שהעתק ממנה נשלח
 למעבידו ולהוריו — שהנער ייבדק בדיקת בקורת תוך הזמן שבקבע בהודעה. ,

 (ג) תוצאותיה של בדיקת בקורת על.פי סעיף זה יירשמו. על ידי המוסד הרפואי
 המוסמך, על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה, בפנקס העבודה של הנער, וכל שינוי לרעה

 במצב בריאותו של הנער, שלדעת הרופא יש לייחסן לעבודה או לרוכלות, יצויין במיוחד.

 13. (א) העלתה בדיקה רפואית על פי פרק זה, כי —
 (1) הנער אינוימתאימ מבחינה רפואית לעבודה שבן גילו מתאים לה, בדרך

; ל ל  כ
 י(2) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד או להתעסקותו

י  ברוכלות! י

 (3) העבודה בה מועבד הנער או התעסקותו ברוכלות משפיעה לרעה על מצב
 בריאותו,

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

 (ב) מפקח העבודה האזורי ישלה העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר
 בהודעה שהבער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו עול הנער

 וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.

 14. קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 13, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה
 ימים מיום קבלת-ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי,
 בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה, או בעבודה הדומה לה מבחינת.םייכוץ הבריאות או המאמץ

 הגופני הנדרש מהנער.

 15. העלתה בדיקה רפואית על פי סעיף 12 שנער אינו מתאים מבחינה רפואית להמשיך
 בהתעסקותו ברוכלות, יחדל הנער, תוך ארבעה עשר יום מתאריך הבדיקה, לעסוק־ באותו
 ענף הרוכלות, או בענף רוכלות הדומה לו מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש

 מהנער.

 16. (א) מועבד אדם שעדיין לא מלאו לו 21 שנה, והוא מועבד בעבודה שיש בה סיכון
 מיוחד לבריאות — חלות לגביו הוראות פרק זה והוראות הפרק הששי, כאילו היה נער.

 (ב) שר העבודה יקבע בתקנות, לאחר התיעצות בשר הבריאות, את העבודות שיש
 בהן סיכון מיוחד לבריאות לענין סעיף זה.

 בדיקת
 בקורת רפואית

 הורעה
 על תוצאות

 בדיקה רפואית

 איסור העבדה
 לאחר קבלת

 הודעה

 איםוד רוכלות
 לאחר

 בדיקת בקורת

 בדיקה רפואית
 עד גיל 21
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ת •. י ע ו צ ק ה מ ג ו ו כ : ה י ע י ב ר ק ־ ר  פ

ירה  17, בפרק זה, .״הכוונה מקצועית״ פירושו — ההדרכה הניתנת י לנער לבחירתי ״מקצוע אן הג
 להתקדמותו,במקצוע, בשים לב לתכונותיו האישיות של הנער ולסיכויי התעסוקה.

דה ינקוט צעדים הדרושים, לדעתו, כדי לאפשר הכוונה מקצועית, מתן הבמנח -  .18. (א) שר העבו
 ־י ?מקצוע

 • •־ (ב) שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, עבודות שאין לקבל להן בער אלא-אם־־׳נובח .
יתנה קודם לנער הכוונת מקצועית על ידי מוסד מוסמך, על פי סעיף 19.  המקבל שנ

ל מנגני! הד.כ«נה ות אדם להיות הממונה*על הכוונה מקצועית. הודעה ע  19. . "(א) ישר העבודה רשאי למנ
• --המקצועית ־ ' ׳ ׳ . 

 •המינוי.תפורסם ברשומות. *.

 ץב) ישר העבודה ייסמיך,מוםדות למתן הכוונה.מקצועית ומוסד שהוסמך.כאמור,׳ לא
ולה ד העג * ש ז י ל  יעסיק •במתן הכוונה מקצועית אלא אנשים שיש •להם ההכשרה'שנקבעה־ ע

־ י " . ״ • ־ . .  בתקנות׳ .".׳ • <

ה ח ו נ מ ה ו ד ו ג ת ע ו ע י ש ש י י מ ח ' ק ר  י . י פ

 20. (א) לא יועבד נער.יותר,משמובה שעות עבודהיליום וארצעיס שעות עבודה לשבוע. «ו0 עבזדד,
־ , ושבועעבודה ׳ ־ _ -  יי ,׳ י • '׳׳• •

ומ שלפני חג. שהנער אינו--עובד בר.בין• על פי בי ו ת. עי -המנוחההשכו י וםשלפנ  .(ב)׳ בי
 ,..חדק ובין על פי הסכם או נוהג, .לא יועבך נער יותר משבע שעות עבודה..

׳שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפ־  ,(ג), ״שעות,עבודה* פירושו — הזמן
ה חוץ מהפיםקות על פי סעיף 22. י או  . םקות קצרות ומוסכמות הניתנות לבער להחלפת כוח ו

ת הממחה מעו -21. •(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית. ד־ ,
, • השבועית . : . , 

 י -:• >ב) ממנוחה-השבועית של;נער היא א*חות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול —
 י י*: י (1) לגבי נער יהודי׳— את יום השבת ?

ת היום הראשון או יאה ת יום. השבית או א ו יהודי — א נ  (2) לגבי נער שאי
ום המנוחה השבועית שלו. - היום הששי בשבוע, הב?1 לפי המקובל עליו בי . . 

ם או י למעלה מזה׳ תופסק עבודתו למנוחה מפסקות ו לי דה, ת-עבו -22. : (א) ;הועבר, נער שש,שעו
 ולםעודד״ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום'

י המנוחה השבועית וביום^שלפני חג,'ההפסקה היא של חציי שעה לפחות.  שלפנ
 (ב) הפסקה לפי סעיף קטן. (א) לא תעלה על שלוש שעות. ־

(א) הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת  . •־(ג) בשעת הפסקה לפי סעיף קטן
 מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתד! נוכחותו במקום העבודה הכרח.לתהליך העבודה או
; במקרה ה ד ו ב ע וד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום ה  להפעלת.הצי

 זה ייחשב זמן ההפסקהבחלק משעות-העבודה."

! 5ימוד ע נ  23. י (א) נמםךה למעביד הודעה בכתב מאת מוסד מוסמך להשתלמות, האומרת ש
י ושעות עבודה ף ח ה א י מ ל ר ^ ה ע ב ד ה ב ע ן א י ה ^ ן כ ל מ ל ה ב ש ף  פלוני מבקר בימים׳י-מסויימים בשיעורי' ע

 שעה 16.00. , .

 (ב) לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מהעבודה לרגל ביקור בשיעורי
סמך להשתלמות הודיע למעביד, בכתב קטן (א), אלא אם המוסד המו ף.  עירב כאמור בסעי
 שהנער לא ביקר בשיעורים, ורק בעד השעות שבהן נעדר מהעבודה על ,מנת לבקר

 בשיעורים ולא ביקר. «־'
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 (ג) לעבץ סעיף זה ״מוסד מוסמך להשתלמות״ פירושו — מוסד להשתלמות נוער
 עובד ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך ושפורסמה על כך הודעה ברשומות.

 (ד) הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות סעיף 4 (ג) לחוק לימוד
 חובה, תש״ט—949! !.

 24. (א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
 (ב) '״לילה״ פירושו —

 לגבי ילד — 12 השעות שבין 18.00 ובין 106.00

 לגבי צעיר — פרק זמן של 12 שעות ובהן השעות שבין 20.00 ובין 06.00.-

 (ג) על אף האמור בסעיף 1 (ב) רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד
 בבית ספר מקצועי.

 25. (א) שר העבודה רשאי להתיר, העבדת צעיר עד שעה 23.00 במקום שבו עובדים
 במשמרות.

 (ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 (א) לפקו
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום  דת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ע

 שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה 23.00.
 (ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר שמלאו לו
 י 47-שנה, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העברתן בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
 (ד) ״ סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמבות, רשאי הוא להתיר, התרת
 שעה׳ העבדתו של נער שמלאו לו 10 שנים• עד שעה 24.00, אם.לדעתו.הובטחו התנאים

 לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

 26. (א) בהיתר לפי סעיף 25 ייקבע תנאי המבטיח לנער מנוחה של, 14 שעות לפחות •
 בין יום עבודה למשנהו ורשאי שר העבודה לקבוע תנאים והגבלות אחרים.

 (ב) היתר לפי סעיף 25(ג) או(ד) יהיה מיוחד: היתר לפי סעיף 25(א) או(ב) יכול
 להיות כללי או מיוחד• או לסוג של צעירים או מפעלים.

 (ג) כל היתר, להוציא'היתר מיוחד׳ והתנאים וההגבלות שנקבעו בו, וכן ביטול היתר
- כזה ושינוי התנאים שנקבעו בו — יפורסמו ברשומות.

 (ד) מי שניתן לו היתר מיוחד יציג אותו הצגה נראית לעין, במקום שבו מעבידים
 לפיו, אך אם הוא מנהל פנקס לפי סעיף 30, רשאי הוא לצרף את ההיתר לפנקס.

: כיצזע וענשיט י ש ק ש ר  פ

 27. (א) נער לא יועבד ולא ירכול, אלא אם קיים פנקס עבודה שהוצא לשמו על ידי שר
 העבודה. פנקס עבודה יוצא, ללא תשלום. על פי בקשה שהוגשה בצירוף מסמכים להוכחת

 י גילו של הנער.
 (ב) שר העבודה יקבע בתקנות את הנוהל להגשת בקשה לפנקס עבודה ואת דרך

 מסירתו, החזקתו והצגתו.

 1 ספר החוקיפ 26 מיום כ״ד באלול תש״ט (18.9.49), עמי 287.

 2 ע־׳ר מסי 2 מיום י״ב באייר תש״ח י(21.5.48), תוס' אי, עמ׳ 1. ׳
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 . משבויות
 מפקח עבודה

 מועצה ?עניני
 נוער עובר

 רי׳עום-נערים
 עובדים

 פרםומ
 הוראות החוק

 28. (א) סמכויות ׳של מפקח עבודה' ביחס לבל מקום שיש לו יסוד להניח. שמועבר• בו
 נער, או שנער עוסק בו ברוכלות, תן בסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 10 (1) לפקודת מחלקת

 העבודה, 1943.
 (ב) אדם הנמצא במקום שאליו בא מפקח עבודה'בתוקף ׳סמכויותיו לפי סעיף.קטן
 (א), וכן נער שישי למפקח עבודה יסוד להניח שהוא עובד או רוכל — רשאי מפקח,עבודה
 לךןקוד אותו אדם, את אותו בער ואת הוריו, בכל ענין הנוגע. לחוק זה, אך לא יידרש איש ליתן
 תשובה או עדות העלולות לגלגל עליו אשמר- מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את

 תשובותיו והודעותיו של הנחקר.
 (ג) דין פרוטוקול שנךשם בהתאם לסעיף קטן (ב) כדין.הודעה שנרשמה בהתאם
 לסעיף 2.לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) a והסעיפים 3 ו־4 לאותה פקודה חלים עליו.

 29. " (א) תוקם מועצה לעניני נוער עובד (להלן — המועצה) שתייעץ לשד העבודה בכל
 ענין הנוגע לחוק זה.

 >ב) המועצה.תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי שר העבודה, מבאי
 כוח מרכז לשכות.העבודה הכלליות, ומאנשי הציבור שיתמנו על ידי שר העבודה;כנציגיהם
 של עובדים, של נוער עובד, ש̂י מעבידים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת שר העבודה הם
 נוגעים בדבר. נציגי עובדים' יתמנו לאחר י התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג• את
 המספרי הגדול ביגוזר של עובדים. נציגי.הבוער העובד יתמנו לאחר התיעצות בארגון
 הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד זבארגוניס אחרים של בוער עובד
 לפי החלטת שך העבודה, י ונציגי •מעבידים יתנינו לאחר התיעצות בארגונים ארציים

 רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר.המצודה" הם נוגעים בדבר.

 (ג) י מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על 'ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם
 ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד גם יחד יהיה כמספר נציגי המע

 בידים.!׳
 (ד) שר העבודה, ובהעדרו מי שנתמנה על ידיו לכך, יהיה יושב ראש המעוצה.

 (ה) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו־בתקנות.

 30. ^(א). מעביד חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל נער המועבר על לדיו, הפרטים
 שייקבעו ׳בתקנות.

 (ב) שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם;ברשומות, את סוגי המעבידים שעליהם
 חל"סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע כאמור שהפנקס יהיה חלק מפנקס אחר שמעביד חייב לנהלו

 על פי חוק ששר העבודה ממונה על ביצועו.

 31. . מעביד י שסעיף 30 חל עליו יביא את.הוראות חוק זה, כולן אר מקצתן, לידיעת הנערים
 ^המועבדים על ידיו, הכל כפי שייקבע בתקנות.

 32. (א) מי שהעביד נער בניגוד לחוקזה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר'שניתן'לפיו, עבירות ומנשים
 דינו — קנס עד חמישים לירות על כל נער שהועבר כאמור או מאסר יעד חודש או שני •

 הענשים כאחד. • • •

 (ב) מי שעשוי! אחת• מאלה —

 (1)' הפריע׳ למפקח• עבודה להשתמש בסמכויותיו או סירב להשיב לו על שאלה
 שהוא• חייב להשיב.עליה?

 ׳חוקי:א״י, כרד א׳, פרק ?״ד, עם' 439.
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ע או הפריע לבדיקת בקורת רפואית לפי סעיף 12 ;  ,;(2) מנ
 (3) עבר על הוראה בדבר הצגת היתר לפי סעיף 26 (ד), בדבר פנקס עבודה
 לפי סעיף 27 (ב), בדבר הנהלת פנקס לפי סעיף 30 או בדבר פרסום הוראות חוק

 זה לפי סעיף 31,

ו — קנס עד חמישים לירות או מאצזר עד שני שבועות או שני הענשים כאחד; אך לא ע  ד
 יוטל על נער קנס העולה על חמש לירות או מאסר ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס. י־

ה רואים ח ד נער שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועבד גם על ידי מעביד א  33. המעבי
 את מי שהעבידו אותו יום או אותו שבוע שעות העודפות על שמונה ליום או על ארבעים
 לשבוע כמעבידו של הנער בכל השעות, אלא אם הוכיח שלא ידע, ולא יכול היה לדעת, את

ד אחר.  מספר השעות שבהן כבר הועבד הנער על ידי מעבי

 34. מי שהירשה או הניח לנער שיעסוק ברוכלות במפעל, בקשר למפעל או למען מפעל
 בניגוד לחוק זה, דינו — קנס עד חמישים לירות על כד נער שעסק ברוכלות כאמור או מאסר

י הענשים כאחד.  עד חודש או שנ

 35. נער הרוכל בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתן לפיו, דינו כדין
 אדם שהוא למטה מגיל 16 ונמצא עושה אחד המעשים המפורטים בסעיף 16(1) (א) לפקודת

 העבריינים הצעירים, 1937

 '36. (א) עסק נער ברוכלות או הועבר נער, שלא על ידי הוריו, בניגוד להוראות הפרק
 השני או הפרק השלישי, דין כל אחד מהוריו קנס עד חמישים לירות אם לא הוכיח ׳אחד משני

:  אלה
 (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו!

 (2) שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות הפרק השני והפרק
 השלישי יקוימו לגבי אותו גער.

 (ב) על אף האמור בסעיף 3 לפקודת העדויות רשאי נער וגם חייב להעיד בתביעה
 על פי סעיף זה נגד הוריו.

 '37. חברה, אגוךה שיתופית אוי כל חבר בני אדם אחר, שהעבידו נער בניגוד לחוק זה או
 שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, רואים כאחראים לעבירה גם כל חבר הנהלה,
 מנהל, שותף או פקיד של אותו חבר ואפשר להביאו לדין ולהענישו באילו עבר הוא ־־׳-

 העבירה, אם לא הוכיח אהד משני אלה:

; ו עת י ד י  ־ (1) שהעבירה נעברה שלא ב
 (2) שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שיקוימו הוראות חוק זה. .

 38. (א) תמצית מהרישום בספר התושבים לפי פקודת מרשם התושבים• תשייט—949! 3,
 בדבר גילו של אדם, או אישור משרד הרישום המעיד שלפי הפקודה האמורה נמסרה הודעה
 למשרד הרישום שאדם נולד בתאריך פלוני — ישמשו ראיה לגילו של אדם בכל תביעה

 על פי חוק זה, אלא אם הוכח •על פי תעודת לידה שהאדם נולד בתאריך אחר.

 נער המועבר
 על ידי

 מעבירים ׳שונים

 הרשאת רוכלות
ד לחוק ו ג י  בנ

 רוכלות
ד לחוק ו ג י  בנ

ות ההורים  אחרי

ת ו  אחרי
 חבר הנהלה

 או טגהל

 ראיות

 1 עייר מם׳ 667 מיום 18.2.37, תופי 1, עמ׳ 121.

 2 חוקי א״י, כדר אי, פרק נייד, עמ׳ 650.

 3 ע׳יר מס׳ 48 מיום ה׳ בשבט תע״ט (4.2.49), תום' א', עמי 164.
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ר כעובד־ •-, ע נ ה ת א ס י א ו  : (בך-.-נפטטן גער.במקוג1:שנעשית־בו עבוךה.או:פמלות-מנלגות» ר
ששז,אלא־אמ:הוכח־-ההיפד;. . - -  באות?מקום:זבאותה:

ת העב־- . בית חמש&3 ל א י ט ה ל א ו ן בכל תביעה על פי חוק זה ורשאי ה  39. ־ שופט שלום• הוא המוסמך לדו
י ממוטסד .  שים שבסעיפים 33 ו־35. •

נה כדין נער המועבר על ידי כל מעבוד המדינה ד על ידי המדי ג מ מ ן נער ה  40 לענין חוק זה די
 אחר. :כמעביד

 41... (א) שריהעבז־תזממונה על ביצוע~חוק זהיוהוא רשאידלהתקין תקבותיבכל •עני?הנוגע׳ ביצוע וכתנות•
 •לביצועו. . -•:־ י• •

י הסעיפיט10,י&3 ו־ 31,. אלא.׳׳ •י פ : - >נ)י־ישו העבודהלאייתקיץת?4ות>־הוץימתק2ות על
 לאהד ־התיעצות־במיעןנמ- לעביני־&ועד עומדיהמוקמת על יפי• םעין*30; - , - . - •׳.?. •-.

יות ת סמכויותיו לפי הסעיפים 21,4 ד27(א)^ העברת סמכו ר לאחר א  42. (א) -שר העבודה רשאי להעבי
 פרט לסמכות ליתן היתר כללי לפי סעיף 25 (א) או(ב).

- (ב) הודעה ע̂? העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

 אי־חלות
 חוהימ

;  תחילח תןק^

ל העבדתי נער;־־ ע ל ו ח ת עבודה ומנוחה׳י־תשי״א—1951, — לא י  43. חוק שעו

. ת ו ל ט ב . — ה י ל פ ה £945 ^*התקגדת שהותקנו ע י ר ע נ ם ו לדי  44. פקודת העבדת י

 45. תקפו של חוק זה הוא מיוס׳>ששה זמ־שים אחרי שנתקבל• בכנסת).

ר ב ס י ה י ר ב ד • 

ה שההוראות הכלליות ד י מ ב : ד ב ו ע ת הנער ה נ » לקבוע הוראות' להג צע ב  1. ׳החוק המו
ל החוק*להבטיח ז וחדיםישלהנער העובד.: מטרתו ש ן מקיפות את הצרהיםיהמי נ י ^ ד ב ו ע ת ה נ  להג
בד ולשם •כך נקבעו •בו •הלכות׳- ־ ו  את״התפתחותו•הגופנית, הרוחנית״והמקצועית׳ של •הנער• הע

 ־בענינים •אלה־: ,״->• • ; •
 (א) גיל העבודה ועבודות אסורות;•

ת * .. * ו י א ו תרפ קו י ) בד ב )  י

 (ג) הדרכה למקצוע 5 •

חה - ו מנ ת עבודה ו  (ד) שעו
ה עשרה שנה(נער), אלא שלענין. נ ל מי״שעדיין לא מלאו לו שמו כ ל  החוק המוצע־חל ע
ל הוא בין מי שלמטה מגיל שש עשרה (ילד) ובין מי שהוא בין שש ימות מבדי י  הוראות «סו

נה עשרה(צעיר).  עשרה לשמו
ער המועסק אצל מעביד כעובד או כחניך, אצל הוריו לצורך .  3. .׳ ־ החוק המוצע חל על כל נ

— או בכל מפעל- שהוא ; דה במשק החקלאי של ההורים עבו  עסקם — להוציא• עבודה ארעית ו
 אפילו אינו מתנהל לשם. ריווח, פרט לבית ספר מקצועי שאושר על ידי שר החימך׳והתרבותי.״
ל החוק-על׳-בע^העוםקי-ברו^לותיבמידה שההוראות ניתנות לביצוע בהמעםקגת-ימאת. •  >ן ה

ם לגיל • א ת ה ב ה ו  4 הגיל שלמטה •ממנו• אסורה העבודה או הרוכלות נקבע ל־14 שגה, ו
ך יותר, ו מ ד הובה׳ •תשיט—949¿ אפשד-לחתיריעבודון* בגיל נ מו  לימו-דהובה *על ־פי •חוקי לי

ת, אם הובטחו התנאים להתפתחותו הגופנית והמוסרית של הילד. ו  למעןהאמג

 יד*
.2 
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 .5. לשם שמירה על בריאות הבער מסמיך.התוק אתי שר העבודה' לקבוע עבודות שבהן אין
ק אוסר גם עבודה במקומות י החו , ל בן תר ע ה בין• בדרך כלל ובין עד גילמסוייב^ י ע  ־להעביד נ
תו המוסרית, אף אם עצם העבודה׳ אינה  שעבודת הילד בהם עלולה להשפיע לרעה.ע.ל התפתחו

 מהאסורות.

 .6. ־ תנאי מוקדם לשמירה על התפתחותו הגופנית של הנער הוא שלא יעבוד בעבודה
ג יועבד נער ולא  שאינה מתאימה לו מבחינת הבריאות, •על כן בא ׳החוק המוצע לקבוע שא
 יעסוק ברוכלות, אלא אם נבדק בדיקה ׳רפואית ואושר כמתאים, מבחינת הבריאות, לעבודתו
ב בל נער:בבדיקת,בקורת אחת לשבה או אחת לששה חדשים י  .או להתעסקותו ברוכלות. כן חי

 — לפי מידת סיכון הבריאות.שבעבודה.

דה רבה, על ידי עצם בחירת המקצוע, וטעות בצעדו הראשון  •י .•גורלו׳של נער נקבע, במי
ק המוצע להפעיל מנגנון שידריך ו ח  :עלולה להשפיע לרעה על כל עתידו המקצועי. על כן בא ה
 '־נערים בבחירת מקצוע ולגבי מקצועות מםויימים ייקבע בתקנות כי לא יועבד בהם נער אם.

 לא ניתנה לו קודם הדרכה למקצוע..

ק שעות עבודה ומנוחה־ תשי״א. —J495 .אינו חל על העבדת נוער והחוק המוצע ו ח 8 , 
 •קובע לנערים יום עבודה שלא יעלה על 8 שעות, ושבוע •עבודה שלא ייעלה יעל 40 שעות. •
ת ליום והיום הששי יהיה למ־  .בהתאם לכך, אפשר •יהיה להעביד נער,5 ימים בשבועי 8 שעו
 בוהה וללימודים, או שאפשר יהיה להעבידו כל מספר אחר של שעות במשך ששה ימים בשבוע

 ,בתנאי ששעות העבודה לא יעלו על 8 ליום.ו־40-לשבוע.

- אין הוראה ^ ת ו פ ס ו  בעוד שלגבי מבוגרים הותר, במקרים מסויימים להעבידם שעות נ
 ..בזו קיימת לגבי נערים.

 כן כולל החוק הוראות בדבר קיצור שעות עבודה לנער המבקר בשיעורים להשתלמות
 ,מקצועית, וזה נוסף להוראות חוק לימוד חובה, תש״ט—1949.

 9,1. עבודת לילה פוגעת במיוחד בנער ועל כן בא החוק המוצע לאסרה, אך.בשעת. חירום
 .או בשעה שהדבר דרוש להשתלמוחו המקצועית קזל נער שהגיע לגיל 17, רשאי השר

 /להתירה. -
 .,10. כדי להבטיח פיקוח יעיל על קיום החוק באה ההוראה האוסרת העבדת נער או הת

עסקותו ברוכלות אם לא הוצא על שמו פנקס עבודה.
 11. החלק המוצע מקים מועצה לעניבי נוער עובד אשר בה חייב. השר להתייעץ בבואו

 ,להתקין תקנות על פי החוק.
 ג ת 1945, שהיתה מו  .42 החוק המוצע מבטל את פקודת העבדתם של ילדים ונערים משנ

 בלת מבחינת היקף תחולתה והסדירה רק הלק קטן מהבעיות שהחוק המוצע בא להסדירן,
י  .,43 • החוק המוצע יוצא בעקבות אמנות העבודה הבינלאומיות -
y (191.9)ל מינימום לעבודה בתעשיה י  אמנה(מם׳ 5) בדבר ג

 • אמנה (מם׳ 77) בדבר בדיקה רפואית של התאמתם של ילדים וצעירים לעבודה
 בתעשיה (1946);

׳ 78) בדבר בדיקה רפואית של התאמתם לעבודה של ילדים וצעירים לע־ מס ה(  אמנ
 .בודה שלא בתעשלה (1946) ;

ה  אמנה (מס׳ 79).בדבר הגבלת עבודת לילה של ילדים וצעירים בעבודה שלא בתעשי
 .,(1946); -י

 ,אמנה.(מם׳ 10) בדברי.עבודת לילה של צעירים במעשיה(מתוקן)(1948).
 •חקיקת החוק המוצע׳מאפשר לישראל לאשר את האמנות האמורות.

ח ת׳טיייג,.14,7.1952- מ ת  304 הצעות חוק 128, ב׳יא כ



 חוק החניכות, תשי״ב—1952 .

א ו ב : מ ן ו ש א - . פדר! ר
 1, י (א) • בחוק זה — פירושים

 ״נער״ פירושו — מי •שעדיין •לא הגיע לגיל 18 ז
" יכות: ד שהוכרז בצו כמקצוע 'שיירכש בדרך חנ  ״מקצוע״ פירושו — משלח י

ת מוד  7 ״חניך״ פירושו — נער העובד על מנת לרכוש נזקצוע על ידי עבודה מעשי

די לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק זה!  רכת •ועל י

ל שאושר לענין חוק זה על ידי שר החינוך פ ת ס ״ פירושו — בי  * •;,בית ספר מקצועי
 והתרבות באכרזהישפורסמה ברשומות. י

בד— ._  (ב) לענין חוק זה, נער העו

 (1) י אצל הוריו לצורך עסקם אוי משלח ידם׳; •
 (2) בכל מפעל שהוא, אף אם העבודה אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל .

 • זה מקום שהוכרז יעל ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים
 ^ המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית,"אך להוציא בית ספר מקצועי,

 רואים אותו כמועבד, ואת מי שהנער עובד אצלו — כמעבידו. י

ת י• י ו כ י נ ח י ה ר ק י ע . : . י נ ק ש ר  י פ
 2. (א) לא יועבד נער במקצוע. אלא:כחניך;•יוצא מכלל.זה נער-שקיבל. על יפי סעיף 22 חובה לחינוד

 תעודה לאותו מקצוע, או שעמד. בבחינה וקיבל תעודת גמר באותו מקצוע מבית ספר מקצועי. •

 (ב) הממונה• על החניכות רשאי. להתיר העבדת נער.במקצוע שלא כחניך באחד
 •המקרים האלה;

נה מצב של חירום בתוקף •אכדזה לפי סעיף 9(א)  (1) בתקופה שבה קייםי במדי
. ... -י ; , לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח—11948  י

 ־(2) אם לדעתו, ובשים לב לסגולות ־הנער, יהיה זד, לטובתו שיועבד שלא
 •כחניך. י

ית חניכות וזבנ»ת  ׳3. "י שר העבודה אחר התיעצות בשר החינוך והתרבות, יקבע לכלי מקצוע תכנ
ת . יכו מ חנ ס ר ו פ ה ת פ ו ת תפורסט ברשומות־ והתכנית ג ו כ י נ תה י נ  לשלביה השוגים. הודעה •על קביעת תכ

 ־בדרך ששר העבודה ימצא לנכון.

, . (א) שר העבודה יקבע בתקנות את תקופת החניכות, בין בדרך כלל ובין למקצוע תקופת 4 
, י .החניכות • ם י ד ם  מ

ת ׳תקופת החניכות של  (ב) הממונה על החניכות רשאי, בתנאים שיקבע, לקצר א
ו המקצועיות.ובהשכלתו הכללית של החניך. יך פלוני בהתחשב בידיעותי  חנ

. ד לפני שהוכרז.כמקצוע, רשאי הממונה על החניכות, בהת־  (ג) עבד נער במשלח י
.להורות שתקופת עבודתו ׳באותו משלח יד לפני . ו המקצועיות של הנער,  חשב בידיעותי

 האכרזה תיזקף, כולה או מקצתה, לזכות תקופתי החניכות, בתנאים שיקבע.

ל ניל והשכלה י -5. •שר העבודה. רשאי לקבוע בתקנות, בין בדרך כלל ובין למקצוע מסויים, את הג
נימלית שיידרשו ממי שעומד להיות חניך, ,כתנאים מוקדמים - -ואת י ההשכלה המי נימלי  המי

 לחניבות, ואת דרכי הוכחתם.

ם י״ב באייר־ תש״ח (21.5.48), תום׳ א׳, עמי 1. ו  1 ע״ר מם׳ 2• מי
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 6. (א) שר העבודה רשאי׳ בהתחשב בסיכוי*- התעסוקה, לקבוע את מספר החניכים
 המועט ביותר שבעל מפעל פלוני׳ המתנהל לשם עסק או לשם רווחים, "יהא חייב להעביד

 במפעלו.

 (ב) שר העבודה רשאי לקבוע את מספר החניכים הרב ביותר שבעל מפעל כאמור
 בסעיף קטן(א) יהא רשאי להעביד,- בהתחשב. בתהליכי הייצור באותו מפעל, במספר בעלי

 המקצוע שבו, בציודו ובתנאי עבודתו. -

 (ג) שר העבודה רשאי כאמור לקבוע, בתקנות, לענין מקצוע מסויים, את מספר
 החניכים המועט ביותר שכל בעל מפעל, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים ולא ניתן עליו׳
 צו כאמור בסעיף קטן(א), יהא חייב להעביד במפעלו ואת מספר החניכים הרב ביותר שיהא

 רשאי להעביד.

 7. הממונה על החניכות רשאי לאסור על אדם להעביד חניכים׳ אם לדעתו אין באפ
 שרותו להבטיח לחניך את ההדרכה הדרושה למטרת החניכות; איסור כזה אינו גורע מן

 האיסור שבסעיף 2.

 8. לא ידרוש אדם ולא יקבל כל תשלום או פרס לגבי חניך, או לגבי מי שעומד להיות
 חניך, בקשר לחניכותו.

 !9. . חניך שמלאו לוי שמונה עשרה שנה דינו לעניין חוק זה כדין נער, אם הוא —

 (א) ממשיך בעבודתו אצל אותו מעביד! אד

 (ב־) הוא ממשיך.בעבודה אצל מעביד אחר באותו מקצוע ונחתמה ביניהם הצהרת
 חניכות כאמור בסעיף 11.

 10. (א) שר העבודה רשאי לתת תעודת הוקרה, בנוסח שיקבע, לאדם שחניכיו. הצטיינו
 בהתקדמותם במקצוע ובבחינות.

 (ב) בקביעת ההכנסה החייבת במס של אדם שהוציא, באישור השר, בשנה שקדמה
 לשנת שומה מסויימת, הוצאת הון לרכישת ־ ציוד בקשר להעברת הניבים במפעל, ינוכה
 מאותה הכנסה כל שנה׳ במשך חמש שנים מאותה שנת שומה ואילך׳ סכום של 20% מן

 ההוצאה האמורה.

 מספר
 החניכים

 איסור
 להעביד
 חניכים
 ונערים

ר  איסו
 תשלום

 דיו חניד
 שמלאו לו

 שמונה עשרה
 שנה י

 עידור
 חניכות

ת ו כ י נ ח : דרך ה י ש י ל  פרק ש

 11, (א) (1) מעביד שעבד אצלו נער במקצוע שלושה חדשים, או תקופה אחרת
 שנקבעה בענין זה בתקנות לאותו מקצוע, יכין תוך ארבעה עשר יום הצהרת
 חניכות בשלושה העתקים, לפי טופס שייקבע בתקנות, יחתום עליה' ויחתים

 • עליה את הנער, ואם אין החניך עובד אצל הוריו — גם את אחד ההורים;
 (2) נער שעבד אצל מעביד פלוני במשלח יד ביום שבו הוכרז כ מקצוע,'*׳יראו,
 לענין סעיף קטן זה, את יום ההכרזה כיום שבו התחיל הנער לעבוד באותו

 מקצוע אצל אותו מעביד.

 (ב) שלושת החדשים האמורים בסעיף קטן (א), או התקופה האחרת, יובאו במנין
 תקופת החניכות.

 . (ג) העתק אחד של הצהרת החניכות ימסור המעביד לחניך, ואם אין החניך עובד
 אצל הוריו — גם לאחד מהוריו, והעתק אחד ישלח המעביד לממונה על החניכות. י

 הצהרת
 חניכות
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ות י ל הצהרת.חגיכות׳י בשינויים י סמכו  42.::•• .הממונה-על המניבות־׳ רשאי. לפי ׳שיקול דעתו, •לאשר ג
 או בלי שינויים; או לסרב לאשרה. - הממונה על

 החניכות
. ר פ קס שייקרא ״פנקס החניכים״ וירשום בו ־את הפרטים, ס  ׳13, . הממונה על החניכות ינהל פנ

ם י כ י נ ח  שבכל הצהרת חניכות שאישר.. ה
-חובות

ד.  המעבי

 שכר־עבודה,
 י לחני ד -,.

 חובות
 החניך

ד חייב — _  14. (א) המעבי

. ; ת ו כ י נ ח ך עד תום תקופת ה י נ ח ה ת  ־ (1)־ ״להעביד א
כות; •״-< י ית החנ -תכנ יךלפי דאת החנ  (2) •להעבי

י להקנות את ד כ . ה  >3) לחבטיןז לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש. ב
ן" ן •המעביד* מפקח במישרי ! אם אי פת החניכות שנקבעה לו  . המקצוע י תוך תקו

ך אוהו, חייב הוא להטיל חובה זו על אדם אחר במפעל, י מדר  על עבודת החניך ו
 ומשהסכים אותו אדם לקבל על עצמו את החובה, חייב הוא למלאה כאילו היה

ד עצמו • המעבי ׳ כדי לשחרר את, ר אין בה כאמו הטלת חובה,  יי המעביד, אולם ׳
. ״  מאחריות למלאה •, ׳ -

; משמרה--«די.לאפשר. לו לבקר מי  (4) לשחרר את החניך מעבודה, בלי בי
 י בשיעורי מקצוע מאושרים, במידה שהחניך חייב לעשות כך על פי סעיף 16 (ג),
ו לפי -סעיף •22; הוראה זו באה-־להוסיף ולא לגרוע מהוראות  ולהיבחן-צמוטלעלי
 סעיף-4(ג) ׳לחוק• לימוד־ י חובה,-תש״ט—1949-•1••־-ולהוראות :סעיף, 23 (ב) לחוק

. - עבודת הנוער,-תשי״ב^-21952
ד מעביד את חניכו בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות. עבי  (ב) לא י

נימום שקבעה ד חייב לשלם׳-לחניך• שכר עבודה •שלא יהיה •פחות׳ מהמי המעבי  15, .- (א) '
.— ועדת-השכר), בהתאם לסעיף ־קטן(ג). י מם^להלן י ה השבר לחנ ד ע  • לאוחז-.מקןגוע ו

ע מפולים, ועדת שבר ת •א^ למקצו עו .רשאי למנוול: לכל.המקצו  (ב) . שר. העבודה.
ן ו  שסדרי עבודתך׳ ייקבעו בתקנות, ובלבד שבכל ועדת שכר יהיו מיוצגים; שווה בשןוה, ארג
דים את המספר הגדול• ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבי ' צג י  העובדים הארצי המי
נה שלדעת.השר הם נוגעים־לדבר. הודעה על•מינוי- כל ועדת שכר ועל  ־רפרזנטטיביים במדי

: . • • •  כתבתה תפורסם ברשומות. •
 (ג) י(1) על פי הוראת שר העבודה, תקבע ועדת השכר בהחלטה את שיטת השכר,
 • - יבשים. לב להתקדמותו של החניך במקצוע׳ את. שיעורו ׳המינימלי ואת אופן

' ־ - • • ׳ ; •  תשלומו ז י ־
 (2) החלטת הועדהיכוחה יפה לא'פחות.משנה אחת ולא ייתר משלוש שנים, ה3ל

קופה להאריך -אותה* ת ועדת• שכר לפני" חום הת:  , כפיי שנקבע בהחלטה, אך רשאי
 מזמן לזמן- לתקופה נופפת שלא חעלה״על שנה אחת.

 (ד) העתק של החלטת ועדת שכר לפי •סעיף קטן•.(ג).־ יימסר לממונה על החניכות
 ולארגוני העובדים והמעבידים המיוצגים בועדה. הממונה על החניכות יביא את .החלטת

, בדרך ־-שימצא* לנכון. םבדבר עי ג ו נ דים ושל החניכים ה  ועדת השכר לידיעתם של המעבי
, במפעל המפורש -או ׳ ו יך עובד אצל:הורי  (ה) אין הוראות סעיף זה. חלות.כשהחנ

ף 1 (ב)(2). .."••־ י בסע  י

 :החניך •חייב — . .

ד תום תקופת החניכות; דו ע  (א) :לעבוד אצל מעבי
.16. 

 1 ספד •חחויזימ' מס׳ 26 מיום ב״ר באלול .תש״ט (18.9.49), עמי ן28.

 2 הצעות חוק 128• מ־יו״ם כ״א בתמוז ודצי׳׳ב (14.7.52), עמ׳ 296.
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 (ב) להתמיד בעבודתו כדי לרכוש את המקצוע תוך התקופה שנקבעה׳ כתקופת
 החניכות לאותו מקצוע ולעמוד בבחינות בהתאם לסעיף 22;

 (ג) • לבקר באופן סדיר בשיעורי מקצוע מאושרים, כפי שיקבע שר העבודה בתקנות
: ו  לאותו המקצוע, אם הממונה על החניכות לא שחרר אותו לחלוטין או לשיעורין מחובה ז
 (ד) להישמע להוראות מעבידו ולהוראות האדם שבפיקוחו ותחת הדרכתו הוא עובד,

 בכל הנוגע לעבודה ולסדריה.

 17. (א) סירב הממונה על החניכות לאשר את הצהרת החניכות כאמור בסעיף 12׳ יותר
 מאליו הקשר בין המעבידיוהחניך.

 ך י נ ח  • (ב) ואלה המקרים והדרכים בהם אפשר להתיר את הקשר בין המעביד ובין ה
 {!) על ידי כל אחד מהצדדים:

; ( א  (I) בפרק הזמן האמור בסעיף 11• (
 (II) אם הממונה על החניכות אישר את התרת הקשר!

 (ווו) מכל סיבה אחרת שתיקבע' בתקנות;

 • (2) על ידי המעביד — אם החניך הפסיק את עבודתו׳ ללא סיבה שאושרה על
 ידי המפקח על. החניכות כסיבה מספקת, ולא חזר לעבודתו תוך 14 יום;

 (3) על ידי החניך: •
 (I) אם העביר המעביד את המפעל לישוב אחר או אם הורי החניך העתיקו

 את מקום מגוריהם לישוב אחר:
 (II) אם החניך רוצה לעבוד כחניך אצל מעביד אחר, והממונה על החני

 כות אישר בכתב שהדבר הוא לטובת החניך;
 (III) אם הופסקה העבודה במפעל לתקופה העולה •על חודש ימים.

, תיפסק החני  18. בהתייצב החניך לשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תש״ט—1949 ג
 כות לתקופת השירות.

 19, הותר הקשר בין המעביד ובין החניך לפי סעיף 17 או שהופסקה החניכות לפי סעיף
 18 או שסיים החניך את תקופת החניכות — ימסור מעבידו הודעה על כך בכתב לממונה

 על החניכות, בטופס שייקבע בתקנות.

 20, (א) התעוררו חלוקי דעות או סכסוך בין מעביד ובין חניך בשאלה אם אפשר להתיר
 את הקשר בהתאם לסעיף 17 — יכריע הממונה על החניכות, או מי שמונה לכך על ידיו,
 לאחר ששמע את •הצדדים או את נציגי ארגון העובדים ונציגי ארגון המעבידים שהצדדים

 חברים בהם.
 (ב) (1) סכסוך עבודה שלא יישבו אותו בדרך מוסמכת, תוך תקופה שנראית

 לממונה על החניכות, ייושב בדרך שתיקבע בתקנות ־,
-.(2) בסעיף קטן זה ״סכסוך עבודה״ הוא סכסוך, או חילוקי דעות, בקשר לתנאי
 עבודה, שנתגלעו בי? מעביד ובין חניך, או בין מעביד ובין ארגון עובדים
 שהחניך חבר בו, או בין ארגון מעבידים שהמעביד הבר בו ובין ארגון עובדים
 שהחניך חבר בו, והסכסוך או חילוקי הדעות גרמו או עלולים לגרום להפסקת

 עבודתו של החניך,. להוציא חילוקי דעות או סכסוך הנובעים מסעיף 17.

 (ג) אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו, או במפעל המפורש
 בסעיף 1 (ב)(2).

 1 םפר ההול! י ם׳ 25 מיום כ״א באלול תש״ט (15.9.49), עמ. 271. י -־ י

 הצעות חוק 128, כ״א בתמוז ת^י״ב, 14.7.1952.



 שיעורי׳
 מקצוע י

 מאושרים

ות נ  בחי
 ־ותעודות

 מקצוע - ־•

 ־הוראת מעבר

 21, ־ (א) שיעורי מקצוע מאושרים הם שיעורים. במקצוע ובהשכלה בללית •הקשורה לבך׳׳
 שאושרו על ידי שר העבודה לעני! חוק זה. •

 (ב) ישר העבודה רשאי-לארגן־ ולקיים שיעורי מקצוע מאושרים-;ולעודדםבכל.דרך
׳ - . . ; - . ׳  אחרת שימצא לנכון.- •

 ־ ־(ג) שרי העבודה.. ־יקבע^לאחר התיעצות־ -עם שר החינוך והתרבות*׳ ונפניתי לימודים.
 אחידה בשיעורי מקצוע מאושרים, בין למקצוע אחד ובין למספר מקצועות.

 (ד) שיעורי מקצוע מאושרים יהיר נתונים. לפיקוחו של שר העבודה או של מי
 שנתמנה על ידיו? האחראי למעשה להנהלתם של שיעורים אלה חייב להגיש, לו, במועדים

 שיידרש, דין וחשבון׳ לפייטופס שייקבע בתקנות. ־־•

 22, (א) .חניך חייב בבחינות ביניים ובבחינות׳ סופיות.• •

 (ב) ^שר העבודה יקבע בתקנות את דרכי הבחינות; אזד־תכניתן־י-ואת סדריהן.

 . . (ג) בעד בחינות סופיות ישלם הנבחן אגרה שתיקבע בתקנות. . י י

 (ד) מי שעמד,בבחינות ביניים. יקבל תעודה המאשרת זאת,- ומי שעמד בבחינות
 סופיות יקבל תעודת מקצוע: יכל תעודה תיחתם • בידי הממונה:על החניכות ויושב ראש זעדת

 המזינות ן צורת התעודה ואופן נתינתה ייקבעו בתקנומ. - ,.-
 (ה) הממונה על החניכות מהל פנקס בשם ״פנקס חביבים שהוסמכו״ ובו ירשום את

. ־ • -י . .  יהפרטים שייקבעו בתקנות. .

ק זה מטעם: המוסד •שהיה  •• 23,׳ מי.שעמד בבחינת. ביניים שנערכה •לפני תחילת תקפו שלחו
 ידוע כמועצת השוליאות מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ־ישראל, התאחדות בעלי
 התעשיה וההסתדרות הכללית של העובדים העברים .בארץ־ישראל, דינו, כדין מי'שעמד

י חוק זה.  בבחינות ביניים עלפ

יים ו נ  מי

 . מועצת
יכות  החנ

יותיה  וסמכו

 הרכב
 המועצה

 פר,ק..רביעי:•־-־כיצוע וענשימ

 •24, שר העבודה ימנה את הממונה על החניכות ומפקחים על חביבות.

 25. תוקם מועצת החניכות (להלן — המועצה) שתייעץ לשר העבודה בכל ענין הנוגע
 לחוק זה.

 26, \(א) המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי •שר העבודה ומאנשי י
 ציבור שיתמנו- על ידיי מר• העבודה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעבידים

 וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

 •״ \ (ב). נציגי ־עובדים יתמנו-לאחד התיעצות• בארגון. העובדים הארצי .המייצג אה
 •־ המספר הגדול ביויתר של עובדים,, •נציגי הנוער העובד יתמנו לאחר -התיעצות בארגון הארצי
 .,המייצג את.המספר הגדול ביותר של'•נוער עובד ובארגונים. אחרים של•-נוער עובד לפי
 .החלטת שד העבודה,־ ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים דפדזלי

 . טטיבייס של מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

 (ג) מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם
 ברשומות:ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד יחד יהיה כמספר נציגי המעבידים.

 (ד) שר העבודה, ״ובהעדרו — מי שנתמנה על ידיו לכך — יהיה יושב ראש המועצה.

 (ה) הודעה על מינוי המועצה ועל הרכבה תפורסם ברשומות.
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ות(להלן — ועדה).  27. •• (א) שר העבודה ימנה ועדות חניכות מקצועי
 (ב) ועדה יכולה להיות לכל הארץ (להלן — ועדה ארצית) או לאזור מסויים- למקצוע

 אחד או למספר מקצועות שלדעת השר הם קרובים זה לזה.

ט ,שר • י ל ח י ש ' י פ  (ג) כל ועדה שאינה ארצית היא של שלושה או של חמישה, כ
 העבודה, ומהם — אהד שנתמנה על ידי שר העבודה להיות יושב ראש והיתר אנשים בני
 סמך באותו•מקצוע׳ שנתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר
 הגדול ביותר של עובדים וכן בארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שהם, לדעת

גי המעבידים. גי העובדים יהיה כמספר נצי  השר, נוגעים בדבר׳ ובלבד שמספר נצי

 (ד) כל ועדה ארצית היא של ארבעה או של ששה׳ כפי שיחליט שר העבודה, והרכבה
ת; הודעה על ך והתרבו ו נ  יהיה כשל ועדה שאינה ארצית, אלא שיהיה בה גם נציג שר החי

 מינוי ועדה ארצית ועל הרכבה תפורסם ברשומות.

  ם ר ט  28. (א) שר העבודה יתייעץ בועדה ארצית ב
Í יקבע את תכנית החניכות (!) 

 . (2) יאשר שיעורי מקצוע לפי סעיף 21 (א); י

ית הלימודים בשיעורי מקצוע מאושרים לפי סעיף 21 (ג).  (3). יקבע את תכנ
 '(ב) שר העבודה יבקש את חוות דעתה של הועדה הארצית ויביאה בפגי המועצה

 בטרם יבוא להתייעץ עם המועצה בדבר —
 (1) קביעת תקופת החניכות!

ית לבחינות ביניים ולבחינות סופיות.  (2) תכנ
 (ג) הממונה על החניכות יתייעץ עם הועדה אזורית הנוגעת בדבר בטרם ישתמש

 בסמכויותיו על פי הסעיפים 2 (ב), 4(ב), 4 (ג), ד, ו־16•(ג).

י הציבור במועצד, ג  29. שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות את תקופת כהונתם של נצי
 ושל חברי ועדות ואת הסיבות להפסקת חברותם.

 30. המועצה והועדות יקבעו בעצמן את סדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 31. (א) מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל מקום שבו עובדים נערים׳ או שיש לו יסוד
 להניח שעובדים בו נערים, ולחקור כל אדם הנמצא באותו מקום, בכל ענין הנוגע לחוק זה,

ת העלולה לגלגל עליו אשמה. ו עד  אך לא יידרש אדם ליתן תשובה או

 (ב) מפקח על חניכות רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנח
בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית  קר׳ ודין הפרוטוקול כדין פרוטוקול' שנרשם'

דה חלים עליו.  (עדות) a והסעיפים 3 ו־4 לאותה פקו

. כן  (ג) מפקח על חניכות רשאי לדרוש שהחניך יבצע בנוכחותו ע^ודה מסויימת, ו
א לפקח על דרכי העבודה של החניך ועל ההדרכה הניתנת לו במקום העבודה. הו י י  רשא

 (ד) מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל י מקום שבו מתקיימים שיעורי מקצוע
ות נוכח בשיעורים.  מאושרים ולהי

 32. (א) מי שעבר אחת העבירות האלה:

ד נער שלא כחניך בגיגוד לסעיף 2 ז  (1) י העבי

.נמנע להעביד חניכים במספר שהוא חייב להעביד לפי סעיף 6 או  (2) סירב או
 העביד חניכים במספר העולה. על המספר שהוא רשאי להעביד לפי סעיף 6 !

 ועדת חניכות-
 מקצועית

יות  סמכו
 הועדות

 תקופת
 הכהונה

 סדרי העבודה

 פיקוח

ת רו  עבי
 וענשים

 1 הוקי א״י, כרד א׳, פרק ?׳׳ד. עמי 439.
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 אחריותם י
 של חברי •

 ההנהלה
 • ושל מנהלים

 בית המשפט
 המוסמך

 .המדינה
 כמעביד :

 ביצוע
 ותקנות י

 העברת
ות י  סמכו

 חלות חוקים
 על חניכים

 (3) העביד חניך או בער בניגוד לאיסור על פי סעיף ״••
 (4) קיבל תשלום או פרס בניגוד לסעיף 8,

ו — קנם עד מאה לירות, על בל נער או חניך שהועבר או שלא הועם־ כאמור או שבקשר. ע  ד
 אתו נעברה העבירה, או מאסר עד חודש אחד או שני הענשיםיכאחד. •

 >ב< מי שעבר אחת העבירות האלה:

 (1)" הפריע למפקח על חניכות להשתמש-בסמכויותיו ן
 (2) - סירב׳ להשיב למפקח על חניכות יעל שאלה שהוא חייב להשיב עליה,

י שבועות או שני הענשים כאחד, אך לא יוטל על תאו מאסר עד שנ רו י  דינו — קנם עד מאה ל
 נער מאסר או קנםהעולד, על חמשילירות ולא ייאגזר נער'על^אייתשלום קנם.

, ; ה ל א  (ג) מעביד שעבר אחת העבירות ה
 (1) לא מילא״אחרי הוראות סעיף 11;

 (# לא שלח" הודעה בהתאם לסעיף 19;

 (3< לא מילא חובה אחרת המוטלת עליו בחוק זה, י _

ך' שבקשר אתו נעברה העבירה. י  זץנו — קנם עד עשרים וחמש לירות יעל כלהנ

ש לירות, מ  (ד) חניך שלא מילא חובה המוטלת עליו בסעיף,16, דינו;'— קנס עד ה
נער על אי תשלום הקנס.  אך לא ייאסר'

 .33. י חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני אדם אחר, שנמצאו־אשמים בעבירה על &י סעיף
 32, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, 'מנהל, שותף, או פקיד של אותו חבר, ואפשר

 להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אהד משני אלה:
 (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו 1

 ׳(2) שבקט בכליהאמצעים הנאותים, כדי להבטיח שיקוימו הוראות חוק זה..

ל •תביעה על ־.פי חוק זה ורשאי להטיל את הענשים כ  34, שופט שלום הוא המוסמך לדון ג
 שבסעיף 32• ״ י י

נה כשהיא מעבידה כדין כל מעביד אחר.  35 לעגין חוק זה לין המדי

ן הנוגע י  36. שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא -רשאי להתקין תקנות בכל ענ
 לביצועו.

נות לו על פי הסעיפים 3, 6 —  37. שר העבודה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות הנתו
 במידה׳ שאין הפעולה נעשית בתקנות — יו־ 21; הודעה על כל העברת .סמכויות תפורסם

 'ברשומות.

על ביצועו יראו חניך כעובד, אלא אם חלה עליו נה. ל חוק ששר העבודה ממו  ׳38 לענין כ
 הוראה אחרת בחוק זה או בחוק האמור,או בכל חוק אחר. ־

ר ב ס י ה ר ב  ד

דת הבוער וענינו הקניית ׳מקצוע לנער בדרך  החוק המוצע בא להשלים את חוק עבו
ת .מודרכת ובלימוד• בשיעורי מקצוע מאושרים.. •  חביבות — היינה' בעבודה מעשי

ח הסכם ו ד בלבדמכ ח  החניכות אינה מוסדרת בישראל על ידי החוק, אלא נהוגה׳בענף א
 קולקטיבי. נמצא שהמדינה חסרה אחד המכשירים להקניית מקצוע לנערים המקובל ברוב

ת; החוק המוצע בא למלא את החסר. : ו נ י  המד
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 אין החוק המוצע מטיל את שיטת החניכות על בל.משלחי היד, אלא על אותם משלחי
ד אלה יוכרז  היד שאפשר להקנותם לנער בדרך עבודה ־מעשית מודרכות על משלחי י
ו של שר העבודה, כעל מקצועות הנרכשים בדרך של חניכות, בהתחשב במצב צ  מזמן לזמן ב

 הכלכלי, בכוח האדם ובתהליכי העבודה שבמקצוע הנדון.

 סעיף 2 של החוק המוצע אוסר להעביד נער במקצוע שהוכרז עליך בצו, אלא בתור •
 חניך. הוראה זו באה למנוע העבדת נערים בעובדים צעירים, דרך המבטיחה אמנם לנער
 בתקופת המעבר שכר עבודה גדול יותר משל החניך׳ אך משחררת את המעביד מחובת

 הדרכה ומיתר החובות שהחוק המוצע מטיל על מעביד.

: להבטיח שהנער ירכוש את המקצוע בשבות עבודתו צע  שתי מטרות יסוד לחוק המו
 ולהבטיח שמספר נערים גדול ככל האפשר ירכשו מקצוע. מטעם זה מרשה החוק את השר
 לקבוע את המספר המכסימלי של חניכים שבעל מפעל יהיה רשאי להעבידם ואת המספר

 המיבימלי של חביבים שהוא יהיה חייב להעבידם (סעיף 6).

 החוק המוצע מחייב את השר לקבוע לכל מקצוע׳ את תקופת החניכות ותכניתה על
נות(סעיפים 3׳ 22,4).  .שלביה השובים, תכבית לימודים עיוניים ותכנית בחי

ת להם ת  סעיף 7 מאפשר לאסור על מעביד להעביד חביבים אם אין באפשרותו ל
 הדרכה מתאימה. אין איסור כזה גורע מהאיסור להעביד נערים שלא בחניכים.

 סעיף 5 מרשה את השר לקבוע גיל מינימלי והשכלה מינימלית בתנאים מוקדמים
 לחניכות, כדי להבטיח שהנער יוכל להפיק מן החניכות את מלוא התועלת האפשרית.

 החוק המוצע מפרש את חובות החניך ואת חובות מעבידו, במידה שהדבר דרוש
 להשגת מטרת החניכות.

: לעבוד'אצל מעבידו עד תום תקופת החני ות'המוטלות על החניך הן  החובות העיקרי
 כות, להתמסר לעבודה על מנת לרכוש את המקצוע ולעמוד בבחינה, לבקר בשיעורי מקצוע

 ולהישמע להוראות הממונים עליו, בכל הנוגע לעבודה ולסדריה(סעיף 16).

- החובות העיקריות המוטלות על המעביד הן־: להעביד את החניך עד תום תקופת
 החניכות בהתאם לתכנית, להבטיח לו הדרכה מתאימה על מבת לאפשר לו לרכוש את המקצוע
 תוך התקופה שנקבעה־ כתקופת החניכות ולא להעבידו בעבודה שאיבה לשם החביבות (סעיף

. ־ ^ 4 

ד את חניכו ולא יתפטר חניך מעבודתו אלא במקרים הקבועים בחוק  לא ייפטר מעבי
 המוצע כמצדיקים את התרת הקשר (סעיף 17).

 החוק המוצע קובע הוראות בדבר שכר מינימום לחביבים ובדבר יישוב סכסוכים בין
 מעבידים ובין חניכים (סעיפים 20,15).

 p אוסר החוק על המעביד לקבל תשלום או פרס בעד החניך או בקשר להניכות (סעיף
.(8 

 הגשמת החוק תלויה במידה רבה בשיתוף פעולה מצד הגורמים השונים הנוגעים
ן הנוגע לביצוע החוק. י  בדבר, על כן מקים החוק המוצע מועצה לחביבות שתייעץ" לשר בכל ענ
 נוסף לכך ימנה השר ועדות מקצוע שתייעצנה לו, או לממונה על החניכות, בעביבים ועוג־

 עים למקצוע שבשבילו מונתה הועדה.

 סדרי הפיקוח על ביצוע החוק דומים לסדרים המקובלים בחוקי עבודה אחרים, אך
נה על החניכות  הסמכויות הנתונות בדרך כלל למפקחי עבודה נתונות בחוק המוצע.לממו

 ולמפקחים על חניכות.
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