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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' ( )14איסור העסקה בשעות הלימודים),
תיקון סעיף 2

התש"ע–2010*

בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג–1953 ,1בסעיף – 2

.1

()1

בסעיף קטן (ב) ,אחרי "התש"ט– "1949יבוא "(בסעיף זה – לימוד חובה)";

()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1צעיר ומי שמלאו לו  18שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות
הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות ( )3( ,)1או ( )4שבסעיף קטן (ב)".

דברי הסבר
הצעת החוק המתפרסמת בזה מטרתה לאסור העסקת
בני נוער הלומדים בכיתות י"א וי"ב בשעות הלימודים .חוק
לימוד חובה (תיקון מס'  ,)29התשס"ז–( 2007ס"ח התשס"ז,
עמ'  ,)392החיל את חובת הלימוד גם על כיתות י"א וי"ב,
ונועד למנוע נשירה של בני נוער מבתי ספר .יצוין כי חוק
זה מוחל בהדרגה ברחבי הארץ .החוק האמור לא התייחס
לאפשרות העסקתם של בני נוער הלומדים בכיתות אלה.
לפי סעיף (2ב) לחוק עבודת הנוער ,התשי"ג–1953
(להלן – חוק עבודת הנוער) ,רק ילד שמלאו לו  15שנים
וטרם מלאו לו  16שנים ,וחל עליו לימוד חובה ,לא יועסק,
בין בשעות הלימודים ובין בשעות אחרות ,אלא בנסיבות
המנויות בחוק ,והן :הילד עובד כחניך ,כמשמעותו בחוק
החניכות ,התשי"ג– ,1953או שהוא פטור מלימוד חובה,
או שהשלים את חובת לימודיו .הסעיף אינו מסדיר את
העסקתם של בני נוער שמלאו להם  16שנים (הלומדים
בכיתות י"א וי"ב).
על כן ,מוצע לתקן את סעיף  2האמור ולאסור העסקת
בני נוער הלומדים בכיתות י"א וי"ב שחל עליהם לימוד
חובה רק בשעות הלימודים ,אלא אם כן התקיימו הנסיבות

המתירות העסקת ילד כאמור .התיקון נועד להבטיח כי
בני נוער לא ייעדרו מהלימודים בשל עבודה ולמנוע את
נשירתם בפועל ,וכן להרתיע מעסיקים מלדרוש כי בני
נוער יעבדו בשעות הלימודים ,שכן העסקתם בשעות
אלה תהיה עבירה פלילית לפי סעיף  )1(33לחוק עבודת
הנוער.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תבחן ועדת החינוך ,התרבות והספורט של
הכנסת את ההתאמה בין הוראות חוק עבודת הנוער
והוראות סעיף (4ג) לחוק לימוד חובה ,התש"ט– ,1949לעניין
העסקת ילד בגיל לימוד חובה ,וכן את הצורך להגדיר את
שעות הלימודים שבהן יחול איסור העסקה כמוצע.
השפעה על זכויות הילד
התיקון המוצע נועד להגן על הזכות לחינוך של
בני נוער שמלאו להם  16שנים ,להבטיח את קיום חובת
הלימוד ולמנוע נשירה ,מתוך הכרה באפשרות לצאת
לעבודה בגילים אלה שלא בשעות הלימודים.

חברי הכנסת :אלכס מילר ,זבולון אורלב ,דניאל בן־סימון ,דני דנון ,רונית תירוש ,ליה שמטוב ,משה (מוץ)
מטלון ,דוד רותם ,שלי יחימוביץ' ,זאב אלקין ,אורלי לוי אבקסיס ,אריה אלדד ,יוחנן פלסנר
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