
  �1959ט"תשי, חוק שירות התעסוקה
  נוסח מלא ומעודכ�

  

1  

   הישראלי   המאגר המשפטיnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\JHOHADRO\My Documents\חוק שירות התעסוקה\לאוניד - חוקים \לשכה משפטית\אתר רשות.doc  

   �1959ט"תשי, חוק שירות התעסוקה

  

  

   שירות התעסוקה– עבודה

  תוכ� עניני�

  Go  4  ארגון השירות: פרק ראשון  

  Go  4  הקמת שירות התעסוקה   1סעיף 

  Go  4  תחום פעולתו של השירות   2סעיף 
  Go  5  אי התערבות  ביחסי עבודה ותנאיה   3סעיף 

  Go  5  השירות   תאגיד   4סעיף 

  Go  5  פטור ממסים  א 4סעיף 

  Go  5  בקורת מבקר המדינה   5סעיף 

  Go  5  פיקוח שר התעשייה המסחר והתעסוקה   6סעיף 

  Go  5  סמכות השר לפעול במקום השירות   7סעיף 

  Go  5  מועצת השירות   8סעיף 

  Go  5  הרכב המועצה ופרסומו   9סעיף 

  Go  5  בדים והמעבידיםמינויים של נציגי העו   10סעיף 

  Go  5  יושב ראש המועצה   11סעיף 
  Go  5  ניגוד עניינים  א 11סעיף 

  Go  6  הפסקת כהונה והשעיה מכהונה  ב 11סעיף 

  Go  6  תוקף פעולות  ג 11סעיף 

  Go  6  החלת דינים על חברי המועצה  ד 11סעיף 

  Go  6  תפקידי המועצה   12סעיף 

  Go  7  ועדות המועצה   13סעיף 

  Go  7  הנוהל במועצת השירות   14סעיף 

  Go  7  שמיעת הציבור לפני המועצה  א 14סעיף 

  Go  7  המינהלה   15סעיף 

  Go  7  מינוי המינהלה   16סעיף 
  Go  7  מינוי עובדים אחרים   17סעיף 

  Go  7  דרכי מינוים ותנאי עבודתם של עובדי השירות   18סעיף 

  Go  7  חשב השירות  א 18סעיף 

  Go  7  עובד השירות   עובד הציבור   19סעיף 

  Go  7  פעולות המנהל בשם השירות   20סעיף 

  Go  7  תקנון השירות   21סעיף 

  Go  7  פרסום התקנון   22סעיף 

  Go  7  לשכות שירות התעסוקה   23סעיף 

  Go  8  סוגי לשכות שירות התעסוקה   24סעיף 

  Go  8  סניפים ומרכזי רישום, מדורים   25סעיף 
  Go  8  סניף או מרכז רישום, סמכות של מדור   26סעיף 

  Go  8  מועצת לשכת שירות התעסוקה   27סעיף 

  Go  8  ועדות למועצת הלשכה   28סעיף 

  Go  8  הנוהל במועצת הלשכה   29סעיף 

  Go  8  ת התעסוקהמינהלת לשכת שירו   30סעיף 
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  Go  8  פעולת המנהל בשם הלשכה   31סעיף 
  Go  8  דרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקה: פרק שני  

  Go  8  הודעת הזקוקים לעובדים   36סעיף 

  Go  9  הודעה על פיטורים   37סעיף 

  Go  9  העברת הודעות בתחום השירות   38סעיף 

  Go  9  רישום דורשי עבודה   39סעיף 

  Go  9  סדרי הרישום   40סעיף 

  Go  9  שליחה לעבודה   41סעיף 

  Go  9  איסור הפליה   42סעיף 

  Go  10  איסור פרסום מפלה  א 42סעיף 

  Go  10  תכניות בדבר שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה  ב 42סעיף 
  Go  10  עררים   43סעיף 

  Go  10  אי התערבות בשביתות ובהשבתות   44סעיף 

  Go  10  רציותחלוקת עבודות א   45סעיף 

  Go  10  עובדים מקצועיים: פרק שלישי  

  Go  10  הוכחת מקצוע בזיקה שבחובה   46סעיף 

  Go  10  בקשה לתעודת מקצוע   48סעיף 

  Go  10  מינוי ועדות מקצוע   49סעיף 

  Go  10  הרכב ועדת מקצוע   50סעיף 

  Go  11  המלצת ועדת מקצוע   51סעיף 

  Go  11  הנוהל לגבי ותיקים במקצוע   52סעיף 
  Go  11  תכנית בחינות של השר   53סעיף 

  Go  11  תכנית בחינות של הועדה   54סעיף 

  Go  11  העיון בתכנית הבחינות   55סעיף 

  Go  11  הנוהל בועדת מקצוע   56סעיף 

  Go  11  תעודות מקצוע   57סעיף 

  Go  11  כוחה של תעודת מקצוע   58סעיף 

  Go  11  העתקים ואגרות   59סעיף 

  Go  11  פנקס בעלי מקצוע   60סעיף 

  Go  11  מדור התשלומים: 1פרק שלישי  

  Go  12   לשכות פרטיות:פרק רביעי  

  Go  12  הגדרות   62סעיף 
  Go  12  רשיון   +63סעיף 

  Go  12  תנאים למתן רישיון  א 63סעיף 

בשל , דחיית החלטה לענין מתן רישיון או החלטה שלא לחדשו   +ב63סעיף 

  הליכים פליליים

Go  14  

  Go  14  תנאים ברישיון   +64סעיף 

  Go  14  תחולת הוראות  א 64סעיף 

  Go  14  תיווך בין ארצי   +65סעיף 

  Go  15  איסור תיווך שלא באמצעות עובד או בעל רישיון  א 66סעיף 

  Go  15  הגבלה בנוגע לקבלת שירותי תיווך  ב 66סעיף 

  Go  15  חובת נאמנות והגינות  ג 66סעיף 
  Go  16  ל לשכות פרטיותפיקוח ע   +67סעיף 

  Go  16  סיוגו או התלייתו, ביטול רישיון   +68סעיף 

  Go  16  צו סגירה   +א68סעיף 

  Go  16  ערעור   69סעיף 

  Go  16  תיווך שלא כדין  א 69סעיף 

  Go  17  אגרות   1א69סעיף 

  Go  17  תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה: 1פרק רביעי   
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  Go  17  הגדרות  ב 69סעיף 
  Go  17  גביה או קבלה של תשלום על ידי לשכה פרטית  ג 69סעיף 

שאינו לשכה על ידי מי , גביה או קבלה של תשלומים מעובד זר  ד 69סעיף 

  פרטית

Go  17  

  Go  17  תשלום מותר  ה 69סעיף 

  Go  18  החזר תשלום  ו 69סעיף 

  Go  18  תניות בהסכם בין לשכה פרטית ללשכה זרה  ז 69סעיף 

ולה על התשלום גביה או קבלה של תשלום על ידי לשכה זרה הע  ח 69סעיף 

  החוזי

Go  18  

  Go  18  מסירת מידע לעובד זר  ט 69סעיף 

  Go  19  סייג לתחולה   י69סעיף 
  Go  19  הסכמת שר הפנים להתקנת תקנות  יא 69סעיף 

  Go  19  כספים: פרק חמישי  

  Go  19  הצעת תקציב   70סעיף 

  Go  19  אישור התקציב   71סעיף 

  Go  19  צר המדינהתקציב השירות מאו   72סעיף 

  Go  19  ביצוע וענשים: פרק ששי  

  Go  19  רשות כניסה ללשכה פרטית   74סעיף 

  Go  19  סמכויות עזר בשעת הכניסה   75סעיף 

  Go  19  שמירת סוד   76סעיף 

  Go  20  עבירות בקשר לפרק השני   77סעיף 
  Go  20  פרסום מפלה   עונשין  א 77סעיף 

  Go  20  שיון או היתר או בניגוד לתנאיועיסוק בתיווך עבודה בלא רי   79סעיף 

  Go  20  דרישה או קבלת תשלומים שלא כדין בקשר לתיווך עבודה   80סעיף 

  Go  20  עבירות נוספות בקשר לתיווך עבודה  א 80סעיף 

  Go  21  עבירה נמשכת  ב 80סעיף 

  Go  21  אחריות נושא משרה בתאגיד   82סעיף 

  Go  21  סמכות בית הדין לעבודה  א 82סעיף 

  Go  21  פירוק הלשכות הקודמות   83סעיף 

  Go  21  העברת נכסי הלשכות הקודמות וחובותיהן   84סעיף 

  Go  21  עובדי הלשכות הקודמות   85סעיף 

  Go  21  תקנון ביניים   86סעיף 
  Go  21  תחולה על המדינה   87סעיף 

  Go  21  ביטולים   88סעיף 

  Go  22  ביצוע ותקנות   89סעיף 

  Go  22  חובות התייעצות   90סעיף 

  Go  22  אצילת סמכות   91סעיף 

  Go  22  תחילה   92סעיף 

  Go  22  תוספת ראשונה  

  Go  22  תוספת שניה  

  Go  22  תוספת שלישית  
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  *�1959ט"תשי, ק שירות התעסוקהחו

        ארגו� השירותארגו� השירותארגו� השירותארגו� השירות: : : : ק ראשו�ק ראשו�ק ראשו�ק ראשו�פרפרפרפר

  .ק� בזה שירות התעסוקה שיפעל במסגרת חוק זה והתקנות לפיומו  .1

רות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת שי  .2
 ובהפניית עובדי� לדורשיה� באמצעות לשכות יההוא יעסוק בהשגת עבודה לדורש; להסדירו

                                                      

  ).250'  עמ346' ח מס"ח תשי"ה (32'  עמ23.1.1959 מיו� 270' ט מס"ח תשי"סרס� פו *

 לתוספת 4 בסעי. 1'  תיקו� מס–) 15'  עמ748' ח מס"ח תשכ"ה (77'  עמ27.3.69 מיו� 553' ט מס"ח תשכ"סתוק� 
  . מעבר לעני� הוראות41סעי. '  ור1.9.1969תחילתו ביו� ; �1969ט"תשכ, הראשונה לחוק בית הדי� לעבודה

  .�1970א"תשל'  תק– 160'  עמ19.11.1970 מיו� 2634' א מס"ת תשל"ק

  ].1' במקור מס [ 2' תיקו� מס –) 229'  עמ834' ט מס"ח תשכ"ה (80'  עמ2.4.1971 מיו� 619' א מס"ח תשל"ס

  .]2' במקור מס [3' תיקו� מס –) 179'  עמ1045' ג מס"ח תשל"ה (261' מ ע33.8.197 מיו� 712' ג מס"ח תשל"ס

  .4' תיקו� מס –) 351'  עמ1254' ז מס"ח תשל"ה (46' עמ 6.1.1977 מיו� 837' ז מס"ח תשל"ס

  .5' תיקו� מס –) 150'  עמ1286' ז מס"ח תשל"ה (22'  עמ18.3.1977 מיו� 853' ז מס"ח תשל"ס

  .6' תיקו� מס –) 46'  עמ1857' ח מס"ח תשמ"ה (50' מ ע98817.3.1 מיו� 1242' ח מס"ח תשמ"ס

 לחוק 1 בסעי. 7' תיקו� מס �)  21'  עמ2020' א מס"ח תשנ"ה (128' עמ 27.3.1991  מיו�1351' א מס"ח תשנ"ס
  .�1991א"תשנ, )העליהיצירת תנאי� לצמיחה ולקליטת (הסדרי� במשק המדינה 

 לחוק 35 בסעי. 8' תיקו� מס –) 588'  עמ2299' ד מס"ח תשנ"ה (75'  עמ28.12.1994 מיו� 1497' ה מס"ח תשנ"ס
' ר; �1994ה"תשנ, )תיקוני חקיקה) (הסדרי� כלכליי� והוראות שונות(עת עזה ואזור יריחו צושו� ההסכ� בדבר ריי

  . לעני� הוראות מעבר36סעי. 

חוק  ל22בסעי.  9' תיקו� מס –) 68'  עמ2824' ס מס"ח תש"ה (95'  עמ10.1.2000 מיו� 1724' ס מס"ח תש"ס
, )2000יב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב צתיקוני חקיקה להשגת יעדי התק(ההסדרי� במשק מדינת ישראל 

  .1.7.2000תחילתו ביו� ; �2000ס"תש

 לחוק 31בסעי.  10' תיקו� מס –) 68'  עמ2824' ס מס"ח תש"ה (100'  עמ10.1.2000 מיו� 1724' ס מס"ח תש"ס
, )2000יב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב צתיקוני חקיקה להשגת יעדי התק(ההסדרי� במשק מדינת ישראל 

  .1.1.2000תחילתו ביו� ; �2000ס"תש

 לחוק 32בסעי.  11' תיקו� מס –) 56'  עמ2929' א מס"סח תש"ה (235' עמ 14.4.200 מיו� 1786' א מס"ח תשס"ס
�א"תשס, )2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� (ההסדרי� במשק המדינה 

  .1.7.2002תחילתו ביו� ; 2001

  .12' תיקו� מס –) 107'  עמ3046' ב מס"ח תשס"ה (213'  עמ21.3.2002 מיו� 3718' ב מס"ח תשס"ס

 31 בסעי. 13' תיקו� מס –) 18'  עמ4' ג מס"ח הממשלה תשס"ה (187'  עמ29.12.2002 מיו� 1882' ג מס"ח תשס"ס
, )2003 �יכספ התיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת(לחוק ההסדרי� במשק המדינה 

  .תחילה לעני� 32סעי. ' ר; �2002ג"תשס

תחילתו ; 14'  תיקו� מס–) 386'  עמ96' ד מס"ח הממשלה תשס"ה (552'  עמ6.9.2004 מיו� 1959' ד מס"ח תשס"ס
 988'  עמ21.8.2005 מיו� 2028' ה מס"ח תשס"סתוק� .  לעני� תחולה והוראות מעבר10סעי. ' ור 1.7.2006ביו� 

' ר; �2005ה"תשס, )15' תיקו� מס( לחוק שירות התעסוקה 16בסעי. ) 386'  עמ96' ד מס"ח הממשלה תשס"ה(
  . לעני� תחילה17, 16סעיפי� 

; 15'  תיקו� מס–) 386'  עמ96' ד מס"ח הממשלה תשס"ה (982'  עמ21.8.2005 מיו� 2028' ה מס"ח תשס"ס
  . לעני� הוראות מעבר18סעי. '  יו� מיו� פרסומו ור180תחילתו 

 13 בסעי. 16'  תיקו� מס–) 16'  עמ260' ז מס"ח הממשלה תשס"ה (56'  עמ11.1.2007 מיו� 2077' ז מס"ח תשס"ס
, )2007תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� (לחוק הסדרי� במשק המדינה 

  .1.1.2007תחילתו ביו� ; �2007ז"תשס

 בסעי. 71'  תיקו� מס–) 290'  עמ426' ט מס"ח הממשלה תשס"ה (849'  עמ24.3.2010 מיו� 2238' ע מס"ח תש"ס
  . לעני� תחילה36י. סע' ר; �2010ע"תש, )12' תיקו� מס( לחוק עובדי� זרי� 30

 6 בסעי. 81'  תיקו� מס–) 6'  עמ541' א מס"ח הממשלה תשע"ה (143'  עמ6.1.2011 מיו� 2271' א מס"ח תשע"ס
  . לעני� תחילה55, 7סעיפי� ' ר; �2010א"תשע, )תיקוני חקיקה (�2012 ו2011וק המדיניות הכלכלית לשני� לח

  .19'  תיקו� מס–) 1624'  עמ619' א מס"ח הממשלה תשע"ה (82'  עמ19.12.2011 מיו� 2327' ב מס"ח תשע"ס

  .20'  תיקו� מס–) 62'  עמ428' ב מס"נסת תשעח הכ"ה (154'  עמ23.1.2012 מיו� 2334' ב מס"ח תשע"ס

מת שירות הק
  עסוקההת

 שלו� פעולתו תח
  השירות

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  
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שהוקמו לפי חוק זה וישת. פעולה ע� גופי� אחרי� בעניני הכשרה מקצועית שירות התעסוקה 
כ� יעסוק שירות התעסוקה בייעו1 לנערי� דורשי עבודה בבחירת מקצוע ; והדרכה בבחירת מקצוע

  . והתמדת� בההדוובהכוונת� לעבודה מתאימה ויקיי� מעקב אחרי השמת� בעב
  

  .והוא לא יתערב באלה, סי עבודה ותנאי עבודה אינ� בסמכותו של שירות התעסוקהיח  .3

להתחייב בכל חיוב ולהיות ,  כל זכותיררות התעסוקה הוא תאגיד וכשר לרכוש ולהעבשי  .4
  .בעל די� או צד לכל הלי2 משפטי או אחר

אגרות ותשלומי חובה אחרי� די� שירות התעסוקה כדי� , עני� חובת תשלו� מסי�ל  .א4
  .המדינה

        

לחוק מבקר ) 6(9רות התעסוקה יעמוד לבקורתו של מבקר המדינה בהתא� לסעי. שי  .5
  ].ולבמשנוסח  [�1958ח"תשי, המדינה

 –בחוק זה (התעשייה המסחר והתעסוקה רות התעסוקה יעמוד לפיקוחו הכללי של שר שי  .6
  .)השר

  

ולה שאחת מרשויות שירות התעסוקה חייבת לעשותה על פי חוק זה או על פי התקנות פע  .7
והפעולה היא לדעת , ולא עשתה אותה) תקנו� השירות –להל�  (21או על פי התקנו� האמור בסעי. 

רשאי השר לצוות על הרשות לעשות את , ינה של השירותתקלהבטחת העבודה השר הכרחית ה
רשאי השר , וא� לא קיימה הרשות את הוראות הצו, הדרוש לביצוע אותה פעולה בדר2 שיקבע בצו

ודי� פעולה שנעשתה על ידי השר כדי� פעולה , ו באמצעות אד� אחראלעשות את הפעולה בעצמו 
  .שנעשתה על ידי הרשות

  

מועצת  –להל� (ירות התעסוקה היא מועצת שירות התעסוקה  ששות העליונה שלהר  .8
  .שרהעל ידי שחבריה יתמנו , )או המועצה השירות

  

ומנציגי הממשלה , שווה בשווה, ובדי� והמעבידי�עועצה תהיה מורכבת מנציגי ההמ  )א(  .9
ובלבד שהמספר הכולל של חברי המועצה ,  על שליש של מספר חברי המועצהשמספר� לא יעלה

  .הודעה על ההרכב תפורס� ברשומות; לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שני� עשר

בי� נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה המסחר   )ב(  
  .והתעסוקה

ואפשר , צה ימונו לתקופה של ארבע שני�חברי המוע, )ד(בכפו. להוראות סעי. קט�   )ג(  
וכ� אפשר למנות� שוב לאחר הפסקה של ארבע שני� , לשוב ולמנות� לתקופת כהונה אחת נוספת

  .רצופות לפחות

ימשי2 חבר , תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטר� מונה חבר חדש במקומו  )ד(  
  .לפי המוקד�, ר חדש במקומוהמועצה לכה� במש2 ארבעה חודשי� נוספי� או עד למינוי חב

  

תמנו לאחר התייעצות בארגו� העובדי� הארצי המייצג את המספר הגדול  ייגי העובדי�נצ  .10
� של מעבידי� ונציגי המעבידי� לאחר התייעצות בארגוני� ארציי, ביותר של העובדי� במדינה

  .שלדעת השר ה� יציגי� ונוגעי� בדבר

ורשאי השר למנות ליושב   או מי שנתמנה לכ2 על ידיו יהיה יושב ראש המועצהשרה  )א(  .11
  .ראש כאמור ג� מי שאינו עובד המדינה

רשאי לקבוע כללי� ותנאי� בדבר תשלו� גמול , בהתייעצות ע� שר האוצר, השר  )ב(  
  .ראש המועצה שאינו עובד המדינהוהחזר הוצאות ליושב 

בשל , במישרי� או בעקיפי�, לא יקבל) ב(יושב ראש המועצה כאמור בסעי. קט�   )ג(  
כל תמורה נוספת על הגמול ועל החזר ההוצאות שלה� הוא זכאי לפי הוראות אותו סעי. , כהונתו

  .קט�
  

לא ימונה לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה ולא יכה� בתפקיד כאמור מי שעלול   )א(  .א11
לבי� עניי� אישי שלו , במצב של ניגוד ענייני� בי� תפקידו כאמור, במישרי� או בעקיפי�, להימצא

  .או לבי� תפקיד אחר שלו

 המועצה יושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות בדיו� ומהצבעה בישיבות חבר  )ב(  

  התערבות �אי
  נאיהותעבודה �חסיבי

  תאגיד –ירות הש

  ור ממסי�פט
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

  דינההמורת מבקר בק

 התעשייה שרקוח פי
  המסחר והתעסוקה

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

כות השר לפעול סמ
  קו� השירותבמ
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  עצת השירותמו
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

כב המועצה הר
  רסומוופ
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

יגי נצנויי� של מי
  מעבידי�וההעובדי� 

  ועצההמשב ראש יו
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

  ניגוד ענייני�
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  
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במצב של ניגוד , במישרי� או בעקיפי�, א� הנושא הנדו� עלול לגרו� לה� להימצא, המועצה
ולא יטפלו במסגרת , ענייני� בי� תפקיד� לבי� עניי� אישי שלה� או לבי� תפקיד אחר שלה�

  .צא במצב כאמור ג� מחו1 לישיבות המועצהתפקיד� בנושא העלול לגרו� לה� להימ

התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא הנדו� בישיבה או המטופל על   )ג(  
יודיע על , )ב(או ) א(ידו עלול לגרו� לו להימצא במצב של ניגוד ענייני� כאמור בסעיפי� קטני� 

  .אותיוויפעל לפי הור, לפי העניי�, כ2 ליושב ראש המועצה או לשר

חבר המועצה רשאי להביא בחשבו� ג� את ענייניו של הגו. , על א. האמור בסעי. זה  )ד(  
ולא יראו אותו , ככל שה� קשורי� למילוי תפקידי שירות התעסוקה, או האוכלוסיה שהוא נציג�

  .כמצוי במצב של ניגוד ענייני� בשל כ2 בלבד

  .חר הוא בתמורה או שלא בתמורהאחת היא א� מילוי התפקיד הא, לעניי� סעי. זה  )ה(  

  –בסעי. זה   )ו(  

לפי ,  לרבות עניי� אישי של קרובו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה–" עניי� אישי"  
, או עניי� של גו. שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של כל אחד מה�, העניי�

בזכות , � חלק בהו� המניות שלואו של גו. שיש לכל אחד מה, מנהלי� או עובדי� אחראי� בו
  ;בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, לקבל רווחי�

או אד� אחר , אח או אחות, ילד, הורה של ב� זוג, הורי הורה, הורה,  ב� זוג–" קרוב"  
לפי העניי� וכ� ב� זוג או ילד של כל , הסמו2 על שולחנו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה

  .אחד מה�
  

בהתקיי� , ראש המועצה יחדל לכה� לפני תו� תקופת כהונתוחבר המועצה או יושב   )א(  .ב11
  :לפי העניי�, לגביו אחד מאלה

  ;הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר  )1(

חומרתה או נסיבותיה אי� הוא ראוי לשמש , הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה  )2(
  ;לפי העניי�, חבר המועצה או יושב ראש המועצה

ות הפוסלות אד� מלכה� כחבר המועצה או כיושב ראש התקיימה בו אחת הנסיב  )3(
  ;לפי העניי�, המועצה

 הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגו. שהוא –לעניי� חבר המועצה   )4(
  .מייצג במועצה

יושב ראש המועצה יחדל לכה� לפני תו� תקופת , )א(בלי לגרוע מהוראות סעי. קט�   )ב(  
כי הוא אינו ממלא את ,  לו הזדמנות להשמיע את טענותיולאחר שנת�, כהונתו א� מצא השר

, במעשה או במחדל, או כי פעל, תפקידו כראוי או באופ� המקד� את תפקידי שירות התעסוקה
  .בדר2 הפוגעת ביכולת המועצה לקיי� את תפקידיה

בשל עבירה שמפאת , הוגש כתב אישו� נגד חבר המועצה או נגד יושב ראש המועצה  )ג(  
לפי ,  חומרתה או נסיבותיה אי� הוא ראוי לכה� כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה,מהותה
ולמנות לו ממלא מקו� למש2 , רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיו� ההלי2 בעניינו, העניי�

  .לפי העניי�, 11 או 10 עד 8לפי הוראות סעיפי� , תקופת ההשעיה
  

פנה מקומו של חבר סמכויותיה ותוק. החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנת, קיו� המועצה  .ג11
  .ובלבד שרוב חברי המועצה מכהני� כדי�, או מחמת ליקוי במינויו או בהמש2 כהונתו, המועצה

  

לעניי� , כדי� עובד המדינה, שאינ� עובדי המדינה, די� חבר המועצה ויושב ראש המועצה  .ד11
  :חיקוקי� אלה

  ;��1979"התש, )מתנות(חוק שירות הציבור   )1(

  ;הנוגעות לעובדי הציבור ההוראות – �1977ז"התשל, חוק העונשי�  )2(

  .�1969ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור   )3(
  

  –ועצה המ  .12

 על פעולות תתווה את המדיניות וקווי הפעולה של שירות התעסוקה ותפקח  )1(
  ;הרשויות של שירות התעסוקה

  קידי המועצהתפ

הפסקת כהונה 
  והשעיה מכהונה

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

  וק+ פעולותת
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

החלת דיני� על חברי 
  המועצה

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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  ;תחו� שירות התעסוקהבהיה רשאית ליזו� ולהמלי1 לפני השר על פעולותת  )2(

  ;פני השר על התקנת תקנותהיה רשאית להמלי1 לת  )3(

  .מלא את שאר התפקידי� המוטלי� עליה בחוק זה או בתקנו� השירותת  )4(
  

  .ול לה� מסמכויותיהצועצה רשאית למנות ועדות ולאהמ  .13

במידה שלא נקבעו בתקנות או , ת�יקבעו את סדרי דיוניה� ועבוד, וכ� ועדותיה, ועצההמ  .14
  .בתקנו� השירות

המועצה תית� לציבור ולנציגי אוכלוסיות הנוגעות בדבר הזדמנות נאותה להשמיע לפניה   .א14
לתקציב ההוצאות השנתי , את עמדת� בכל הנוגע לתכנית העבודה השנתית של שירות התעסוקה

  .ועצהבדר2 שתתווה המ, )3(12של השירות ולתפקידה לפי סעי. 
  

שירות שחבריה ה� מנהל הת והמבצעת של שירות התעסוקה היא מינהלתשות המנהלהר  .15
ונושאי המשרות בשירות שנקבעו כמשרות של ניהול על ידי  –א� נתמנה לו סג�  –סגנו , השירות

  .מנהל השירות יהיה יושב ראש המינהלה; השר לאחר התייעצות במועצה

 סגנו ועובדי השירות במשרות של ,ימנה את מנהל השירות, לאחר התייעצות במועצה, שרה  .16
  .ניהול

  

, שרההשירות במסגרת התק� שאישר ת ר עובדי שירות התעסוקה יתמנו על ידי מינהלית  .17
  .בהסכמת שר האוצר

  

  

  

 יהיה לפי הכללי� �17 ו16ינוי� של עובדי שירות התעסוקה כאמור בסעיפי� מ  )א(  .18
שר ושר הבאישור , בשינויי� שתחליט עליה� מינהלת השירות, נההקבועי� למינוי עובדי המדי

  .האוצר

  

יהיו כתנאי ) א( של העובדי� שנתמנו כאמור בסעי. קט� ר�נאי עבודת� ושכת  )ב(  
בהתייעצות ע� , שר ושר האוצרהי דבשינויי� שייקבעו על י, העבודה והשכר של עובדי המדינה

  .מינהלת השירות
  

  –ל א. הוראות חוק זה ע  .א18

 ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד שב שירות התעסוקהח  )1(
נה דיאי� בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המ; משרד האוצר

  ;�1959ט"תשי, )מינויי�(

  ;ממונה על חשב שירות התעסוקה יהיה החשב הכללי בלבדה  )2(

ירות התעסוקה לא יוציא כל הוצאה כספית ולא יתקשר בכל עסקה אלא ש  )3(
אי� בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מ� הצור2 בקבלת ; אישור חשב שירות התעסוקהב

  .פי חוק זה או לפי תקנו� השירותל, אישורי� אחרי� להוצאה או להתקשרות כאמור
        

יראו עובד השירות כעובד , �1957ז"תשי, )עובדי ציבור(ני� החוק לתיקו� דיני העונשי� לע  .19
  .הציבור

, ירות לא ייחדו אותה לכל רשות אחרתהתקנות או תקנו� הש, ולה או סמכות שחוק זהפע  .20
  .רשאי מנהל השירות לעשותה או להשתמש בה בש� שירות התעסוקה

עת תקנו� השירות ותביאנה לאישור הצ2 שנה מיו� תחילתו של חוק זה תכי� המועצה תו  .21
  .הממשלה

העתק ממנו יהיה מצוי בכל לשכת ; דעה על קביעת תקנו� השירות תפורס� ברשומותהו  .22
  .שירות התעסוקה וכל אד� רשאי לעיי� בו

  

, בצו שיפורס� ברשומות, יקי�, לצת מינהלת השירות או לאחר התייעצות אתהמבה, רהש  .23

� בשולות המנהל פע
  השירות

  נו� השירותתק

  סו� התקנו�פר
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

כות שירות לש
  עסוקההת
  )4' סמתיקו� (

1976�ז"לתש  

  דות המועצהוע

והל במועצת הנ
  ירותהש

  ינהלההמ

  נוי המינהלהמי
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  רי�אחנוי עובדי� מי
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
  ) 10' תיקו� מס(

2000�ס"תש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

נאי ותכי מינוי� דר
 עובדי שלעבודת� 
  השירות

  ) 10' תיקו� מס(
2000�ס"תש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  ב השירותחש
) 11' תיקו� מס(

2001�א"תשס  

בד עו –בד השירות עו
  הציבור

שמיעת הציבור לפני 
  המועצה

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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 להכיר בלשכות שירות ,באותה דר2, ורשאי הוא,  שיפוט�ו�לשכות שירות תעסוקה ויקבע תח
וכ� לבטל לשכות שירות תעסוקה , תעסוקה קיימות כלשכות שירות תעסוקה שהוקמו על פי חוק זה

ירות התעסוקה ולאחד לשכות שכ� רשאי השר לקבוע לשכות אזוריות ומחוזיות של . או למזג�
  .אזוריות ללשכות מחוזיות

  

העבודות והמקצועות או לסוג מסויי� שבה� ל כת שירות התעסוקה יכולה להיות לכלש  .24
  .23הכל כפי שייקבע בצו לפי סעי. , ולכל שטח המדינה או לאזור מסויי� או למקו� מסויי�

  

מדורי� בכל לשכות שירות התעסוקה או בלשכות , שרהבאישור , נהלת השירות תקי�מי  .25
לאומי וכ� סניפי� של לשכות �דתיד תקי� מדורי� לחלוקת עבודה על יסוובלבד שלא , מסויימות

מדור או סני. לנוער יהיה ; שירות התעסוקה ומרכזי רישו� של דורשי עבודה ושל מקומות עבודה
  .במקו� נפרד

  

לסני. ולמרכז רישו� יהיו אות� הסמכויות מסמכויותיה של לשכת שירות התעסוקה , דורלמ  .26
  .שמינהלת השירות באישור השר תעניק לה�

  

שר לאחר הא2 רשאי , שירות התעסוקה תהיה מועצת לשכת שירות התעסוקהת ד כל לשכלי  .27
; התייעצות ע� מינהלת שירות התעסוקה לקבוע מועצה אחת למספר לשכות שירות התעסוקה

ובלבד , בריה ותקופת כהונתה ייקבעו בתקנו� השירותמספר ח, דר2 הקמתה, הרכבה, סמכותה
יהיו נציגי עובדי� ומעבידי� שווה בשווה והיושב ראש  הק שירות התעסותשבמועצות ליד לשכו

  .שרהיתמנה על ידי 
  

  .עצת לשכת שירות התעסוקה רשאית למנות ועדות ולאצול לה� מסמכויותיהמו  .28
  

  

מידה שלא נקבעו ב  ,וכ� ועדותיה יקבעו את סדרי דיוניה� ועבודת�, עצת הלשכהמו  .29
  .או בתקנו� השירותת בתקנו

שות המנהלת והמבצעת של לשכת שירות התעסוקה היא מינהלת לשכת שירות הר  .30
ו בתקנו� השירות שחבריה ה� מנהל הלשכה ונושאי המשרות בשירות התעסוקה שנקבע, התעסוקה

  .כמשרות של ניהול בלשכת שירות התעסוקה
  

רשאי מנהל הלשכה ,  אחרתותולה או סמכות שתקנו� השירות לא ייחד אותה לרשפע  .31
  .לעשותה או להשתמש בה בש� לשכת שירות התעסוקה

  

        דרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקהדרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקהדרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקהדרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקה: : : : ק שניק שניק שניק שניפרפרפרפר
  

  ).בוטל(  .32
  

  ). בוטל(  .33
  

  ).בוטל(  .34
  

  ).בוטל(  .35
  

  ).בוטל(  .א35
  

, במקצועות ובעבודות המפורטי� בתוספת השניה, י שזקוק לעובד בענפי העבודהמ  )א(  .36
לשכת שירות  –להל� (ודיע על כ2 ללשכת שירות התעסוקה שבתחו� פעולתה נמצאת העבודה י

  .לפנות ג� למינהלת השירות, א� העבודה היא ארצית, ורשאי הוא, )התעסוקה המוסמכת

עבודה שמבחינת ביצועה או היקפה היא חורגת מתחו� הפעולה של  –" בודה ארציתע"  
ה שמבחינת חשיבותה בשביל הטיפול בבעיות תעסוקה היא וכ� עבוד, לשכת שירות תעסוקה אחת

  . אחתהמתחו� הפעולה של לשכת שירות תעסוק, שרהלדעת , חורגת

  –לא יחולו ) א(וראות סעי. קט� ה )1א(  

או , לתפקיד של ניהול או של הנהלת עבודה, ל מי שזקוק לעובד שאינו עובד זרע  )1(
  ;או מידה מיוחדת של אמו� אישי, ההשנדרשת מ� העובד בתפקיד הנדרש השכלה גבו

  .� שקבע השרדיל עובדי� או סוגי עובע  )2(

גי לשכות שירות סו
  התעסוקה

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"תשל  

סניפי� , ורי�מד
  רישו��רכזיומ
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

י+ סנ, כות של מדורסמ
  שו�ריאו מרכז 

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  

רות שיעצת לשכת מו
  התעסוקה

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

דות למועצת וע
  שכההל
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

והל במועצת הנ
  ההלשכ

רות שינהלת לשכת מי
  התעסוקה

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  

� בשולת המנהל פע
  הלשכה

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  

  ) 7' תיקו� מס(
1991�א"נשת  
) 13' תיקו� מס(

2002�ג"תשס  

דעת הזקוקי� הו
  ובדי�לע
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  
  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  

) 13' תיקו� מס(
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  
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אשר ע� קבלת דרישה למסירת פרטי� לגבי , ר רשאי לקבוע בתקנות סוגי מעבידי�שה  )ב(  
תו2 שבעה ימי� מיו� , יהיו חייבי�, )1א(עובדי� שמעביד זקוק לה� ושלא חל עליה� סעי. קט� 

  .שכת שירות התעסוקה המוסמכת את הפרטי� הנדרשי� כאמורלהמציא לל, קבלת הדרישה

  

  

זכאית לקבל על , המורשית לפעול לפי חוק זה, 62כמשמעותה בסעי. , שכה פרטיתל  )ג(  
שירות ; את פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעי. זה, פי בקשתה מלשכה אזורית של שירות התעסוקה

שר בהסכמת שר הבשיעור שיקבע , ורהאמ התעסוקה רשאי לגבות תשלו� בעד מסירת המידע
  .� לעלות הכרוכה בכ2תאבה, האוצר

  .לשנות את התוספת השניה, בתקנות, ר רשאישה  )ד(  
  

  

או המוסר הודעות פיטורי� , עביד המוסר הודעות פיטורי� לעשרה עובדי� או יותרמ  )א(  .37
חייב למסור הודעה על הפיטורי� ללשכת שירות התעסוקה  –לגביה� לנציגות העובדי� 

  ).ג(� בסעי. קטר הכל כאמו, המוסמכת

תחול עליו ג� א� מסר ) א( קט� י. פי הוראות סע�חובה המוטלת על מעביד עלה  )ב(  
  .לנציגות העובדי� הודעה מוקדמת בדבר כוונתו לפטר עשרה עובדי� או יותר

  –תימסר ) ב(�ו) א( פי הוראות סעיפי� קטני� �לודעה ללשכת שירות התעסוקה עה  )ג(  

טורי עשרה עובדי� או יותר בעת ובעונה אחת � התייחסו הודעות המעביד לפיא  )1(
  ;לפי העני�, רת ההודעות כאמור לעובדי� או לנציגות העובדי�סי בזמ� מ–

� התייחסו הודעות המעביד לפיטורי עשרה עובדי� או יותר שלא בעת ובעונה א  )2(
 בזמ� מסירת ההודעות כאמור לעובד העשירי או לנציגות –חת א2 בתו2 חודש אחד א

  .לפי העני�, � לגביוהעובדי
  

 שירות תעסוקה שאינה לשכת שירות  ללשכת37ו  א36סרה הודעה על פי סעי. נמ  .38
והלשכה שנמסרה לה ההודעה תעבירה , יצא מוסר ההודעה ידי חובתו, התעסוקה המוסמכת

לשכת שירות תעסוקה מוסמכת שקיבלה הודעה על עבודה ; ללשכת שירות התעסוקה המוסמכת
  .ארצית תמסור אותה למינהלת השירות

  

זכאי , לשכת שירות התעסוקה מתווכת בה�ו בעבודה ש א הדורש עבודה במקצועכל  .39
  .להירש� בלשכת שירות התעסוקה

  

  .39 עד 32קנו� השירות ייקבעו סדרי רישו� ומסירת הודעות לפי הסעיפי� בת  .40

  .לעבודה לפי השיטה שנקבעה בתקנו� השירותרשומי� בלשכת שירות התעסוקה ה  )א(  .41

, לסוג עבודה, ות כללית או מיוחדת למקצועהייחה לעבודה יכולה לליטת השש  )ב(  
וכ� היא יכולה לכלול הוראות מיוחדות לטובה לגבי חיילי� ; ללשכת שירות התעסוקה או למדור

  .צדיק זאתאו סוגי� אחרי� של אנשי� שמצב� המיוחד מ, קשישי�, נכי�, משוחררי�
  

נטייתו , מחמת מינושליחה לעבודה לא תפלה לשכת שירות התעסוקה אד� לרעה ב  )א(  .42
, גזעו, גילו, היותו הורה, גופית�טיפולי הפריה חו1, טיפולי פוריות, הריו�, מעמדו האישי, המינית

קריאתו לשירות ,  שירותו במילואי�מפלגתו או, השקפתו, מוגבלותו, אר1 מוצאו, לאומיותו, דתו
, ]נוסח משולב[מילואי� או שירותו הצפוי בשירות מילואי� כהגדרתו בחוק שירות ביטחו� 

ולא יסרב הזקוק לעובד לקבל אד� לעבודה בשל , לרבות מחמת תדירותו או משכו, �1986ו"התשמ
  . ידי שירות התעסוקה ובי� א� לאו�בי� א� העובד נשלח לעבודה על, אלה

מונעי� , או עניני בטחו� המדינה, דקיי� רואי� הפליה כאשר אפיו או מהותו של התפא  )ב(  
  .שליחתו או קבלתו של אד� לעבודה הנדונה

  . לעניי� סעי. זה רואי� כהפליה ג� קביעת תנאי� שלא ממי� העניי� )1ב(  

 5בסעי. ש" אד� ע� מוגבלות "ה לקות כמשמעותה בהגדר–" מוגבלות", סעי. זהב  )ג(  
  . �1998ח"תשנ, בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

  

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  
  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  ) 7' תיקו� מס(
1991�א"נתש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  טורי�פיל  עדעההו
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

  ברת הודעותהע
  חו� השירותבת
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

  ודהעבשו� דורשי רי
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

  רי הרישו�סד

  יחה לעבודהשל
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

  סור הפליהאי
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
  )6' תיקו� מס(

1988�ח"מתש  
  ) 12' תיקו� מס(

2002�ב"סתש  
) 20' תיקו� מס(

2012�ב"תשע  

  ) 12' תיקו� מס(
2002�ב"סשת  

) 20' תיקו� מס(
2012�ב"תשע  
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שיש בה משו� הפליה כאמור ה ק לעובדי� מודעה ברבי� בדבר הצעת עבודא יפרס� הזקול  .א42
  .42בסעי. 

        

בהתייעצות ע� נציבות שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות וע� ארגוני� העוסקי� , שרה  .ב42
, בקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת

 מוגבלות במקומות עבודה �י� ענשניה� של איקבע כללי� ויכי� תכניות בדבר שילוב וקידו� עני
הדרכת , בדר2 של התאמת השירותי� הניתני� על ידי שירות התעסוקה לרבות התאמת מבחני�

העסקת יועצי תעסוקה המתמחי� בצורכיה� המיוחדי� של אנשי� ע� , עובדי שירות התעסוקה
  .מוגבלות וכ� ליווי תהלי2 קליטתו של אד� ע� מוגבלות במקו� עבודה

        

לרבות , ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה עצמו נפגע על אהוהר  .43
רשאי לערור לפני ועדת ערר שנתמנתה על ידי מועצת , 42קיו� הוראות סעי. �פגיעה על ידי אי

הכל במועדי� , לשכת שירות התעסוקה ועל החלטת ועדת ערר נית� לערור לפני בית די� אזורי
  .ערר ייקבעו בתקנותערר בפני ועדת הה ידרכ; שייקבעו בתקנות

  

כת שירות התעסוקה לא תשלח עובדי� למקו� עבודה שיש בו שביתה או השבתה ולא לש  .44
  .כל זמ� השביתה או ההשבתה, דהתשלח עובדי� שובתי� לעבו

ועובדי� שעבדו במפעל שיש בו שביתה או , ביד שהעביד עובדי� שובתי� או מושבתי�מע  
  .לא יובאו על כ2 בפלילי�, הבתהש

  

בהתא� לתקנו� , יקציב ללשכות שירות התעסוקה, בהתייעצות ע� מינהלת השירות, שרה  .45
וכל לשכת שירות תעסוקה שהוקצבו לה מקומות ; מקומות עבודה בעבודות ארציות, השירות

ה� על ידי אד� לילאות� עבודות כאילו נמסרה לה הודעה עעבודה כאמור תשלח רשומי� בלשכה 
  .הזקוק לעובד

  

        עובדי� מקצועיי�עובדי� מקצועיי�עובדי� מקצועיי�עובדי� מקצועיי�: : : : ק שלישיק שלישיק שלישיק שלישיפרפרפרפר

יוכיח את הכשרתו , בקש להיות רשו� בלשכת שירות התעסוקה כבעל מקצועהמ  .46
א2 אי� הוראה זו חלה על , המקצועית ודרגתה או סוגה על ידי תעודת מקצוע שניתנה לפי פרק זה

  .ית סמ2 הכשרת� המקצועעלמקצוע שבעליו חייבי� על פי חיקוק ברשיו� הנית� 
  

  ).וטלב(  .47
  

בקש תעודת מקצוע יגיש בקשה בכתב לפי טופס שנקבע בתקנות ובהתא� להוראות המ  .48
  .שנקבעו בה�

הודעה על מינוי ; לצת� יינתנו תעודות מקצועשעל פי המ, ר ימנה ועדות מקצועשה  )א(  .49
  .ועדת מקצוע ועל מענה תפורס� ברשומות

למקצוע אחד או למספר , אזורית או מקומית, צוע יכולה להיות ארציתמקעדת ו  )ב(  
  .מקצועות

  

  –סמ2 באותו מקצוע �שר בניהדת מקצוע תהיה של שלושה שה� לדעת עו  )א(  .50

  ;חד שנתמנה להיות יושב ראשא  )1(

חד שנתמנה מרשימת מועמדי� שהוגשה לשר על ידי ארגו� העובדי� המייצג א  )2(
  ;דול ביותר של עובדי� במדינה באותו מקצועהגאת המספר 

, לדעת השר,  ארגו� שהואחד שנתמנה מרשימת מועמדי� שהוגשה לשר על ידיא  )3(
  .ארגו� המעבידי� היציג באותו מקצוע

  א הגיש ארגו� מעבידי� או ארגו� עובדי� רשימת מועמדי� כאמור בסעי. קט� ל  )ב(  
רשאי השר , שרהתו2 שלושה חדשי� מהיו� שבו נתבקש על כ2 מאת , פי העני�ל, )3(או ) 2)(א(

  .לייצג את עני� הארגו� בועדת המקצועלמנות כחבר ועדת המקצוע אד� הנראה לו מתאי� 

אלא א� נמסרה לאותו ארגו� , )ב(קצוע כאמור בסעי. קט� מא ימנה השר חבר ועדת ל  )ג(  
ובה צויי� כי בדעת השר למנות חבר ועדת , לפחות לפני המינוי� שלושי� יו, תזכורת על כ2

  ).ב(המקצוע בהתא� לסעי. קט� 
  

 התערבות אי
  השבתותובביתות בש
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  

וקת עבודות חל
  ציותאר
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
) 19'  מסתיקו�(

2011�ב"תשע  

יקה בזכחת מקצוע הו
  שבחובה

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  

שה לתעודת בק
  צועמק

  צועמקנוי ועדות מי
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  צועמקכב ועדת הר
) 2' תיקו� מס(

1971�א"תשל  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  להמפסור פרסו� אי
  )6' תיקו� מס(

1988�ח"מתש  

יות בדבר שילוב נתכ
אנשי� ע� מוגבלות 

  בעבודה 
) 12' תיקו� מס(

2002�ב"תשס  

  רי�ער
  ) 1' תיקו� מס(

1969�ט"תשכ  
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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נה או בכל על פי בחי, לאחר שנוכחה לדעת, דת המקצוע תמלי1 על מת� תעודת מקצועוע  .51
; כי המבקש הוא בעל המקצוע הנדו�, שרהדר2 אחרת שנקבעה בתקנות או שאושרה בכתב על ידי 

  .מקצוע תקבע בכתב ההמלצה את דרגתו או סוגו המקצועי של המבקשת ועד
  

 עשעבד במקצו, דת מקצוע תמלי1 על מת� תעודות מקצוע למי שהוכיח להנחת דעתהוע  .52
ובלבד שביקש על מת� , לפני תחילתו של חוק זה תקופה שנקבעה בתקנות לגבי אותו מקצוע

הכל לפי , ו תו2 שנה מיו� היותו תושב ישראל אתו2 שתי שני� לאחר תחילתו של חוק זההתעודה 
רשאי מי שאליו נשלח האד� לעבודה , המליצה הועדה על אד� כאמור; המועד המאוחר יותר

  .תקבע את דרגתו או סוגו במקצועשלדרוש מ� הועדה 

ספר הגדול ביותר של לאחר שהתייע1 בארגו� העובדי� המייצג את המ – רשאי שרה  .53
 –ארגו� המעבידי� היציג הנוגע בדבר , לדעת השר, נה במקצוע פלוני ובארגו� שהואדיעובדי� במ

  .יהיו הבחינות לאותו מקצוע לפי התכנית שנקבעה, ומשעשה כ�, לקבוע תכנית בחינות למקצוע
  

רשאית ועדת מקצוע לערו2 בחינות לפי , 53 עוד לא נקבעה תכנית בחינות לפי סעי. כל  .54
  .אושרה על ידי השרושתכנית שקבעה היא ה

ואי� חובה לפרסמה ,  כל תכנית בחינותלירות יאפשר לכל דורש לעיי� בהעתק שהש  .55
  .ברשומות

ותחליט בכל עני� , דת מקצוע תקבע את הנוהל לעבודתה במידה שלא נקבע בתקנותוע  .56
  .יפסוק היושב ראש –באי� רוב ; ברוב דעות

תיחת� בידו או בשמו ותכלול את , שרהער2 בטופס שיאושר על ידי  מקצוע תידתותע  .57
  .60הפרטי� שיש לרשמ� בפנקס בעלי המקצוע לפי סעי. 

  

  .וק זה או השיי2 לביצועואמר בתעודת מקצוע ישמש הוכחה מספקת לכל עני� שבחהנ  .58

תק של תעודת מקצוע הע מותר לדרוש תשלו� אגרה בעד 72 .ל א. האמור בסעיע  )א(  .59
  .שנית� בנוס. להעתק הראשו�

לקבוע בתקנות אגרה בעד בחינת , באישור ועדת העבודה של הכנסת, ר רשאישה  )ב(  
תקפ� של התקנות ; י מקצועותא� לכלל הנבחני� וא� לסוגי נבחני� או סוג, מקצוע לפי פרק זה

� לתקופה נוספת שתקבע ושלא פעועדת העבודה רשאית להאריכ� מדי שאלא , יהיה לשנתיי�
  .תפחת משנתיי�

  

  :ובו יירשמו פרטי� אלה, והל פנקס בדבר תעודות מקצוע שניתנו לפי חוק זהינ  .60

  ;ש� וש� המשפחה של בעל התעודהה  )1(

  ;מצקועה  )2(

  ;דרגה או הסוג של המקצועה  )3(

  ;ארי2 מת� התעודה ומספרהת  )4(

  .ל פרט אחר שנקבע בתקנותכ  )5(

  ).טלוב(  .61
  

  מדור התשלומי�מדור התשלומי�מדור התשלומי�מדור התשלומי�: : : : 1111ק שלישיק שלישיק שלישיק שלישיפרפרפרפר
        

  ).בוטל(  .א61
  

  ). בוטל(  .ב61
  

  ).בוטל(  .ג61
  

  ).בוטל(  .ד61
  

  ).בוטל(  .ה61
  

  ).בוטל(  .ו61
  

  צועמקלצת ועדת המ
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

� קייותוהל לגבי הנ
  במקצוע

 שלנית בחינות תכ
  השר

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  

 שלנית בחינות תכ
  הועדה

יו� בתכנית הע
  חינותהב

  צועמקוהל בועדת הנ

  ודות מקצועתע
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

ודת תע חה שלכו
  מקצוע

  
  תקי� ואגרותהע
) 2' תיקו� מס(

1971�א"תשל  
  

  צועמקקס בעלי פנ

  ) 9' מס(תיקו� 
2000�ס"שת  

  ) 8' תיקו� מס(
1994�ה"נשת  
) 13' תיקו� מס(

2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  

) 13' סתיקו� מ(  
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(  
2002�ג"תשס  

) 13' תיקו� מס(
2002�ג"תשס  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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        לשכות פרטיותלשכות פרטיותלשכות פרטיותלשכות פרטיות: : : : ק רביעיק רביעיק רביעיק רביעיפרפרפרפר

  –רק זה בפ  .62

 לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� 5 כהגדרת� בסעי. –" נציבות", "אד� ע� מוגבלות"  
  ;) חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות–בחוק זה  (�1998ח"התשנ, מוגבלות

  ; כהגדרתו בחוק ניירות ער2–" ב� משפחה"  

  ;65 לשכה פרטית שקיבלה היתר לפי הוראות סעי. –" בעל היתר"  

  : כל אחד מאלה–" בעל עני�"  

  ;כהגדרתו בחוק ניירות ער2,  בעל עני� בתאגיד–בתאגיד   )1(

מי שזכאי לחלק מהרווחי� של אותו אד� או ,  ב� משפחתו–באד� שאינו תאגיד   )2(
  ;ב� משפחה של מי שזכאי כאמור

  ;63בלה רישיו� לפי הוראות סעי.  לשכה פרטית שקי–" בעל רישיו�"  

או מי שמיועד למלא   מי שממלא בפועל תפקיד בכיר בעסק–בעסק , "בעל תפקיד בכיר"  
  ;יהא תואר משרתו אשר יהא, תפקיד כאמור

  ; כהגדרתו בחוק עובדי� זרי�–" הממונה"  

  ;�1968ח"התשכ,  חוק ניירות ער2–" חוק ניירות ער2"  

  ;�1991א"התשנ,  עובדי� זרי� חוק–" חוק עובדי� זרי�"  

  ;למעט שירות התעסוקה,  מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיוו2 עבודה– "לשכה פרטית"  

  ;יב לחוק עובדי� זרי�1 כהגדרתו בסעי. –" עובד זר"  

שזקוק לעובד  בי� מעסיק או מי, בתמורה או שלא בתמורה,  הפגשה–" תיוו2 עבודה"  
, העסקת מבקש העבודה אצל מציע העבודה לש�, ש עבודהלבי� מבק)  מציע עבודה–בפרק זה (

  ):2(�ו) 1(ולמעט פרסו� מידע כמפורט בפסקאות 

ובלבד שהמפרס� אינו מעביר לידי מציע העבודה , פרסו� מידע על מציע עבודה  )1(
  ;פרטי� מזהי� של מבקש עבודה

ובלבד שהמפרס� אינו מעביר לידי מבקש , פרסו� מידע על מבקש עבודה  )2(
  ;עבודה פרטי� מזהי� של מציע עבודהה

  . שר התעשיה המסחר והתעסוקה–" השר"  
  

לא יעסוק אד� כלשכה פרטית אלא א� כ� קיבל רישיו� לכ2 מאת השר ובהתא�   )א(  .631
  .לתנאיו

ואול� רשאי השר לתת רישיו� לתקופה שיו� לפי סעי. זה יהיה לתקופה של שנה ר  )ב(  
  .מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, קצרה מזו

, השר ורשאי, פי סעי. זה נית� לחדש לתקופות נוספות של שנה בכל פע�רישיו� ל  )ג(  
שאינה עולה על שלוש  לחדשו לתקופה הקצרה משנה או לתקופה, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו

יודיע לבעל הרישיו� , לתקופה הקצרה משנה סבר השר שאי� לחדש רישיו� או שיש לחדשו; שני�
לא הודיע ; ת להביא את טענותיו לפניו לפני מת� החלטתוהזדמנו בכתב את נימוקיו לכ2 וית� לו

  .בכל פע�, יתחדש הרישיו� לתקופה נוספת של שנה, השר כאמור

 ימי� לפחות לפני מועד 30תימסר לבעל הרישיו� ) ג(הודעה כאמור בסעי. קט�   )ד(  
ד ההודעה במוע למסור את, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, ואול� רשאי השר, פקיעת הרישיו�

ובלבד שלא יהיה מאוחר ממועד פקיעת הרישיו� ושתינת� לבעל הרישיו� הזדמנות , מאוחר יותר
  .להביא את טענותיו לפניו לפני מת� החלטתו

ויצורפו אליה , הבקשה למת� רישיו� תוגש בדר2 שיקבע השר והיא תכלול פרטי�  )ה(  
  .הכל כפי שיקבע השר, מסמכי�

  

  :לא יינת� רישיו� למבקש לעסוק כלשכה פרטית אלא א� כ� התקיימו כל אלה  )א(  .א63

                                                      
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 1

  דרותהג
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

  יו�רש
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

  ) 7' תיקו� מס(
1991�א"נתש  
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"סתש  
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

  תנאי� למת� רישיו�
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

) 16' תיקו� מס(
2007�ז"תשס  

) 18' תיקו� מס(
2011�א"תשע  
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הוא בעל ידע בתחומי�  ,לפי העני�, מבקש הרישיו� או המנהל המועסק על ידו  )1(
ורשאי השר לקבוע לעני� זה הוראות , שר האוצר בהתייעצות ע�, ובהיק. שקבע השר

 ,בתקנות לפי פסקה זו יקבע השר; שוני� של לשכות פרטיות שונות לסוגי�
זכויותיה� של אנשי� ע�  בהתייעצות ע� הנציבות וע� ארגוני� העוסקי� בקידו�

הוראות לגבי הידע הנדרש לש� תיוו2 עבודה למבקש עבודה שהוא אד� , מוגבלות
  ;ע� מוגבלות

תנאי� פיסיי�  קיומ� של, להנחת דעתו של השר, קש הרישיו� הוכיחמב  )2(
לרבות לעני� , על ידי הלשכה הפרטית וסביבתיי� נאותי� המאפשרי� מת� שירות תקי�

והבטחת נגישות , �1981א"התשמ, בחוק הגנת הפרטיות אבטחת מידע כהגדרתה
לאנשי� ע�  ות שלפי חוק שוויו� זכויותע� מוגבלות בכפו. להוראות הנגיש לאד�

  ;מוגבלות ובהתא� לאמות מידה שיקבע השר בהתייעצות ע� הנציבות

לא הורשע , באחד מה� בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עני�, מבקש הרישיו�  )3(
מהותה או נסיבותיה אי� מבקש הרישיו� ראוי לעסוק , בעבירה שמפאת חומרתה

  ;כלשכה פרטית

השר סמכות מ�  ני� שקדמו להגשת הבקשה לרישיו� לא הפעילבשלוש הש  )4(
או בעל , בעל תפקיד בכיר בעסקו, הסמכויות המפורטות להל� כלפי מבקש הרישיו�

  :עני� באחד מה�

התנאתו בתנאי� או סיוגו לפי הוראות סעיפי� , ביטולו, אי חידוש רישיו�  )א(
  ;)א(68או ) ג(63

  ;א68י. הוצאת צו סגירה לפי הוראות סע  )ב(

לחוק ) א(6או ) ג(2סעיפי�  ביטולו או סיוגו לפי הוראות, אי חידוש רישיו�  )ג(
  .�1996ו"התשנ, העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�

רשאי השר לתת רישיו� א. א� הופעלה סמכות כאמור , )א(על א. הוראות סעי. קט�   )ב(  
  :בהתקיי� אחד מאלה, של אותו סעי. קט�) 4(בפסקה 

, הרישיו� הוכיח ומבקש, חלפה שנה לפחות מיו� הפעלת הסמכות כאמור  )1(
, הנסיבות שבשל� הופעלה הסמכות כאמור כי חדלו להתקיי�, להנחת דעתו של השר

  ;וכי הוא נקט בצעדי� מתאימי� לצור2 מניעת הישנות� בעתיד

 ,בבעל תפקיד בכיר בעסקו הסמכות הופעלה כלפי בעל עני� במבקש הרישיו� או  )2(
ראוי לתת את הרישיו� בשל מידת הזיקה שבי�  כי, מנימוקי� שיירשמו, והשר סבור

  .לפי העני�, מבקש הרישיו� או לבי� בעל התפקיד הבכיר בעסקו בעל העני� לבי�

בקיומ� של תנאי� , לגבי לשכה פרטית מסוימת, השר רשאי להתנות את מת� הרישיו�  )ג(  
מנימוקי� , הנדרשי� לש� הסדרת פעילותה התקינה, )א(נוספי� על אלה המפורטי� בסעי. קט� 

  .שיימסרו למבקש הרישיו�

באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע תנאי� , השר  )ד(  
שר האוצר ובאישור הוועדה כאמור לקבוע  בהתייעצות ע�, כ� רשאי השר; נוספי� למת� רישיו�

למי שיש לו ניסיו� , )1)(א(מ� התנאי האמור בסעי. קט� , או חלקי מלא, הוראות לעני� מת� פטור
  .של שלוש שני� לפחות בתיוו2 עבודה או בניהול משאבי אנוש

השר רשאי לסרב לתת רישיו� למבקש מאות� סיבות שבשלה� רשאי הוא לבטלו או   )ה(  
  .68לפי הוראות סעי. , לסייגו

, לשכה פרטית א� היה המבקשהשר רשאי לסרב לתת רישיו� למבקש לעסוק כ  )1(  )ו(  
וטר� חלפה התקופה , אחד מאלה, בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניי� באחד מה�

  :המזערית

  ;בעל עניי� במי שהשר הפעיל לגביו סמכות  )א(

  ;בעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכות  )ב(

  ;בעל עניי� בבעל עניי� במי שהשר הפעיל לגביו סמכות  )ג(

  ;ניי� בבעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכותבעל ע  )ד(

�ו) ב(לא יסרב השר לתת רישיו� לפי פסקאות משנה , )1(על א. האמור בפסקה   )2(

) 18' תיקו� מס(
2011�א"תשע  
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אלא א� כ� הוכח להנחת דעתו כי התנהלותו של בעל התפקיד , לאותה פסקה) ד(
� בי, השר רשאי להסתמ2 לעניי� זה; בי� השאר. להפעלת הסמכות, הבכיר הביאה

ובלבד שניתנה , טר� הפעלת אותה סמכות, על מסקנה שאליה הגיע בעבר, השאר
  ;באותה עת לבעל התפקיד הבכיר הזדמנות לטעו� את טענותיו

, הפעיל השר סמכות שעניינה התניה או סיוג בלבד, )1(על א. האמור בפסקה   )3(
ה או הסיוג ואול� רשאי הוא לקבוע כי ההתני, לא יסרב לתת רישיו� לפי אותה פסקה

התניה או סיוג , אי� בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מאפשרות סירוב; יחולו ברישיו�
  ;לעניי� הרישיו� לפי כל די�

  –בסעי. קט� זה   )4(

  ; תקופה של שלוש שני� החל במועד שבו הופעלה סמכות–" התקופה המזערית"

  : כל אחת מאלה–" סמכות"

  ;)3)(א(סמכות בהתא� לסעי. קט�   )1(

של סעי. ) ג(או ) ב(, )א(סמכות מהסמכויות המפורטות בפסקאות משנה   )2(
  ).4)(א(קט� 

  

תפקיד בכיר או בעל עני�  או בעל, בעל רישיו�, היה לשר יסוד סביר להניח שמבקש רישיו�  .2ב63
ומתנהלי� נגדו הליכי� פליליי� בקשר לאותה  ,)3)(א( א63עבר עבירה כאמור בסעי. , באחד מה�

,  להחליט שלא לחדש את הרישיו�את החלטתו לעני� מת� הרישיו� או רשאי הוא לדחות, עבירה
 החל בפתיחה בחקירה על –" הליכי� פליליי�", לעני� זה; עד לסיו� ההליכי� כאמור, העני� לפי

  .פי די�
        

, השר רשאי לקבוע ברישיו� תנאי� שיש לקיימ� במהל2 תקופת תוקפו של הרישיו�  )א(  .643
  :לרבות בעניני� אלה, כולה או חלקה

הכל כפי , באופ� ובשפות ,יני�בענ, כול� או חלק�, מסירת מידע למבקשי עבודה  )1(
זכויות העובד בישראל בענ. העבודה שאליו  ובי� השאר מידע בדבר, שיורה השר

  ;מופנה מבקש עבודה

  .הצגת הרישיו� במקו� ובאופ� שיורה השר  )2(

א� מצא כי הדבר דרוש , השר רשאי להוסי. תנאי� ברישיו� לגרוע מה� או לשנות�  )ב(  
  .ת� הרישיו�בשל שינוי הנסיבות לאחר מ

לקבוע תנאי� , באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, השר רשאי  )ג(  
או לסוגי� של , דר2 כלל, )א(האמורי� בסעי. קט�  שיראו אות� ככלולי� ברישיו� לרבות בעניני�

  .מבקשי עבודה או מציעי עבודה, לשכות פרטיות
  

  . יחולו לגבי שליחה לעבודה בידי לשכה פרטית�44 ו42וראות סעיפי� ה  )א(  .א64

  . לא תסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותיהשכה פרטיתל  )ב(  
        

אלא א� כ� קיבל , לא יעסוק אד� כלשכה פרטית בתיוו2 עבודה לעובדי� זרי�  )1(  )א(  .654
ורשאי שר הפני� לקבוע בהיתר כי , היתר מיוחד לכ2 מאת שר הפני� ובהתא� לתנאיו

א. , לשכה פרטית כאמור תהא רשאית לפעול בענייני� של עובדי� זרי� ומעבידיה�
  ;בתנאי� כפי שיקבע בהיתר, דה כאמורשלא בקשר לתיוו2 עבו

יינת� רק לתאגיד שמטרתו ועיסוקו היחידי� ה� בענייני� ) 1(היתר לפי פסקה   )א1(
  ;כאמור באותה פסקה

  ;63יהא פטור מחובת רישיו� לפי סעי. , )1(תאגיד שהוא בעל היתר לפי פסקה   )ב1(

1 לישראל או בתיוו2 לא יעסוק אד� כלשכה פרטית בתיוו2 עבודה שמקומה מחו  )ג1(

                                                      
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 2
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 3
פ "י. 2773'  עמ15.5.2007 מיו� 5665' מס .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' מס: ז"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 4

   .3050'  עמ15.5.2008 מיו� 5805' ח מס"תשס

  תנאי� ברישיו�
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  
  

  ולת הוראותתח
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  
  

  ארצי��ביוו- תי
  ) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  

דחיית החלטה לעני� 
מת� רישיו� או 

, החלטה שלא לחדשו
  בשל הליכי� פליליי�

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  
) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  
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אלא א� כ� קיבל היתר , ואינ� עובדי� זרי�, עבודה לאנשי� הנמצאי� מחו1 לישראל
  ;63וזאת נוס. על רישיו� כאמור בסעי. , מיוחד לכ2 מאת השר ובהתא� לתנאיו

והבריאות של  בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה, השר  )2(
אלא א� , )ג1(כאמור בפסקה  ללשכה פרטית היתררשאי לקבוע כי לא יינת� , הכנסת

מתאימה אחרת להבטחת מילוי חובותיה לפי  כ� המציאה ערבות בנקאית או ערובה
בפסקה (מילוי חובותיה כלפי עובדי� זרי� לפי כל די� או הסכ�  חוק זה וכ� להבטחת

 ובי� ,הוראות לעני� הערובה, באותה דר2, יקבע, קבע השר כאמור; )ערובה –זו 
; והשימוש בכספי החילוט חילוטה, סכומה, תנאיה, הוראות בדבר סוג הערובה, השאר

הלשכות הפרטיות או על סוגי� של לשכות  תקנות לפי פסקה זו יכול שיחולו על כלל
  .ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגי� של לשכות פרטיות, פרטיות

יחולו ג� לעניי� , ישיו� ובעל רישיו�ר, הוראות פרק זה החלות לעניי� בקשה לרישיו�  )ב(  
ולעניי� תיוו2 עבודה לעובדי� , בשינויי� המחויבי�, היתר ובעל היתר לפי סעי. זה, בקשה להיתר

  : ג� בשינויי� אלה–זרי� 

תנאי�   רשאי לקבוע בהיתר תנאי� הדרושי� לש� הבטחת קיומ� שלשר הפני�  )1(
לגבי עובדי� זרי� , חוק עובדי� זרי�יג ל1בהיתר שנית� למעביד לפי הוראות סעי. 

, חובת מסירת מידע לממונה וכ� לקבוע בהיתר שהלשכה הפרטית פועלת בענינ�
  ;לרבות בדבר תנאי העסקת�, בקשר להעסקת� של העובדי� הזרי�

 ג� כאשר) א(68 רשאי לסייג או לבטל את ההיתר לפי הוראות סעי. שר הפני�  )2(
 ,שלא כדי�, עיכב תחת ידו, קו או בעל עני� בובעל תפקיד בכיר בעס, בעל ההיתר

  ;מסמ2 זיהוי או דרכו� של עובד זר

יהיו נתונות , )2)(א(לרבות לפי סעי. קט� , הסמכויות הנתונות לשר לפי פרק זה  )3(
ובלבד שסמכות השר להתקי� תקנות תהא נתונה לשר הפני� לאחר , לשר הפני�

  ;התייעצות ע� השר

יחולו ה� לגבי הפעלת סמכויותיו של השר כמפורט ) 4)(א(א63הוראות סעי.   )4(
או ) 1)(א(באותו סעי. וה� לגבי הפעלת סמכויות שר הפני� לגבי היתר לפי סעי. קט� 

  ;�1996ו"התשנ, לחוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�) א(10לפי סעי. 

שבתחו� "יקראו " שבתחו� סמכותו של השר"במקו� , )ג(67בסעי.   )5(
  ."מכויותיה� של השר או שר הפני�ס

לקבוע  רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, שר הפני�  )ג(  
הפרטית פעלה בענינו בתיוו2  הוראות ותנאי� בדבר חובת לשכה פרטית לשל� לעובד זר שהלשכה

ו בחלק א, בשנה הראשונה שלאחר הגעתו לישראל עבודה בהיותו מחו1 לישראל ואשר לא עבד
כלל  תקנות לפי סעי. קט� זה יכול שיחולו על; התקופה שבה לא עבד כאמור תשלו� בעד, ממנה

 לקבוע הוראות שונות שר הפני�ורשאי , הלשכות הפרטיות או על סוגי� של לשכות פרטיות
  .לסוגי� של לשכות פרטיות

  

  ).בוטל(  .66
  

אלא באמצעות עובד שלה או באמצעות בעל , לשכה פרטית לא תעסוק בתיוו2 עבודה  .א66
  .לפי העני�, רישיו� או בעל היתר

  

  

לא יקבל לש� כ2 שירותי , לח ידו עובד זרמעביד המבקש להעסיק במסגרת עסקו או מש  .ב66
  .)1)(א(65 לפי סעי. תיוו2 עבודה ממי שאינו בעל היתר

  

  

ותגלה למבקש העבודה ולמציע העבודה , לשכה פרטית חייבת לפעול בנאמנות ובהגינות  .ג66
יי� הנוגע לעבודה שבתיווכה היא עוסקת או שלגביה היא פועלת מכוח כל מידע שיש בידיה בענ

  ).1)(א(65היתר שנית� לפי סעי. 
  

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

איסור תיוו- שלא 
צעות עובד או באמ

  בעל רישיו�
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

הגבלה בנוגע לקבלת 
  שירותי תיוו-

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

  ) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 16' תיקו� מס(
2007�ז"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 16' תיקו� מס(
2007�ז"תשס  

) 16' תיקו� מס(
2007�ז"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

  חובת נאמנות והגינות
) 18' תיקו� מס(

2011�א"תשע  
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  .כה פרטית נתונה לפיקוח השרלש  )א(  .675

  

על כל שינוי בפרט מהפרטי� שמסר לצור2 קבלת , בכתב, בעל רישיו� יודיע לשר  )ב(  
  . ימי� מיו� השינוי30בתו2 , רישיו� לפי הוראות פרק זה

מהוראות כל  כי בעל רישיו� הפר תנאי מתנאי הרישיו� או הוראההיה לשר חשד סביר   )ג(  
רשאי הוא להורות לבעל  ,די� שבתחו� סמכותו של השר בנוגע לזכויות עובדי� או לפי חוק זה
שיכלול כל נתו� , לפי העני�, הרישיו� להגיש די� וחשבו� מאושר על ידי רואה חשבו� או עור2 די�

  .הדרוש לצור2 בדיקת החשד האמור
  

לסייג או , לאחר שנת� לבעל הרישיו� הזדמנות להשמיע את טענותיו, השר רשאי  )א(  .686
  :יי� אחד מאלהלבטל את הרישיו� בהתק

  ;הרישיו� נית� על יסוד מידע כוזב או שגוי  )1(

  ;חדל להתקיי� תנאי מ� התנאי� למת� הרישיו�  )2(

  ;הופר תנאי מתנאי הרישיו�  )3(

 נית� לגביו צו – בעל הרישיו� הוכרז פושט רגל או פסול די� וא� הוא תאגיד  )4(
  ;ל פירוק מרצו�פירוק זמני או מונה לו כונס נכסי� או שהתאגיד החליט ע

עבר על הוראה , מה� או בעל עני� באחד, בעל תפקיד בכיר בעסקו, בעל הרישיו�  )5(
  ;1מהוראות פרק זה או הוראות לפי פרק רביעי 

משפטיי� בנוגע לזכויות  בעל הרישיו� או מי מטעמו נת� ייעו1 או חוות דעת  )6(
  .שלא באמצעות עור2 די�, העובד וחובותיו

או בעל עני� , בעל תפקיד בכיר בעסקו, וד סביר להניח כי בעל רישיו�היה לשר יס  )ב(  
ומתנהלי� נגדו הליכי� פליליי� בקשר לאותה  ,)3)(א(א63עבר עבירה כאמור בסעי. , באחד מה�

 למת� צו –וא� הוא תאגיד , להכרזתו של בעל רישיו� כפושט רגל או הוגשה בקשה, עבירה
להשמיע את  לאחר שנת� לבעל הרישיו� הזדמנות, אי השררש, או למינוי כונס נכסי� לפירוקו
 החל בפתיחה –" הליכי� פלילי�", לעני� זה; להתלות את הרישיו� עד לסיו� ההליכי�, טענותיו

  .בחקירה על פי די�
  

לאחר שנת� הזדמנות  ,רשאי הוא, ח השר כי לשכה פרטית מתנהלת בלא רישיו�נוכ  )א(  .7א68
על הפסקת פעילותה של הלשכה הפרטית  לצוות, למנהל הלשכה הפרטית להשמיע את טענותיו

לפעילותה או בדר2 אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העני�  בדר2 של סגירת המקו� המשמש
תוקפו של צו לפי סעי. ; והכל לתקופה שיקבע השר, ותהלידי הפסקה של ממש בפעיל כדי להביא

  .קט� זה לא יעלה על שישה חודשי�

המשפט או בית הדי�  רשאי בית, )1)(א(79הוגש כתב אישו� בשל עבירה לפי סעי.   )ב(  
הפסקת פעילותה של הלשכה הפרטית כאמור  להורות על, שאליו הוגש כתב האישו�, לעבודה

  .ליכי� או עד למועד מוקד� מזה כפי שיורהעד תו� הה) א(בסעי. קט� 

, בית הדי� לעבודה רשאי בית המשפט או, )1)(א(79הורשע אד� בעבירה לפי סעי.   )ג(  
לצוות על הפסקת פעילותה של הלשכה הפרטית כאמור , נוס. על כל עונש שיטיל, שהרשיעו

  ).א(בסעי. קט� 
        

ליה לפי פרק זה רשאי לערער עאו מהחלטת שר הפני� הרואה עצמו נפגע מהחלטת השר   .69
  . ימי� מהיו� שנמסרה לו ההחלטה45לפני בית הדי� הארצי לעבודה בתו2 

  

  

שלושה , בי� בעצמו ובי� באמצעות אחר, שהסיע בו לעבודה, על כלי רכב או שוכרוב  )א(  .א69

                                                      
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 5
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 6
  .852'  עמ12.12.2006 מיו� 5604' ז מס"פ תשס"יאצילת סמכויות ' ר 7

כות לשקוח על פי
  פרטיות

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

סיוגו , ביטול רישיו�
  או התלייתו

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

  ערעור
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  
  ) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  

  וו- שלא כדי�תי
  )3' תיקו� מס(

1973�ג"לתש  
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

  צו סגירה
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  
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תהא בכ2 , � זיקת חובה ללשכת שירות התעסוקה א2 לא נשלחו מטעמהעובדי� לפחות שיש לה
  .ראיה לכאורה שהוא עוסק כלשכה פרטית

  

תהא , בנסיבות כאמור בוו) א(כאמור בסעי. קט�  מזמי� הסעה בכלי רכב למטרהה  )ב(  
על בעל כלי הרכב ) א(ולא תחול הוראת סעי. קט� , בכ2 ראיה לכאורה שהוא עוסק כלשכה פרטית

  . שוכרואו

או על , לא תחול על הסעה בשירות אוטובוסי� או מוניות ציבורי) א(וראת סעי. קט� ה  )ג(  
  .עובדי� בידי מעביד� או בידי אד� מטעמו הסעת

תהא בכ2 ראיה לכאורה שהוא עוסק ,  שקיבל תשלו� בעד סידור זולתו בעבודהימ  )ד(  
  .כלשכה פרטית

  

וכ� אגרה תקופתית , השר רשאי לקבוע אגרה בעד הגשת בקשה לרישיו� לפי פרק זה  )א( .1א69
בתקנות לפי סעי. קט� זה יקבע השר את שיעורי האגרות ואת המועדי� ; שעל בעל רישיו� לשל�

  .לתשלומ�

ייווספו לה הפרשי הצמדה , ע לתשלומהאגרה תקופתית שלא שולמה במועד שנקב  )ב(  
מהמועד שנקבע לתשלומה עד למועד , �1961א"התשכ, וריבית כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה

  .תשלומה בפועל

לא שיל� בעל הרישיו� את האגרה התקופתית עד תו� ארבעה חודשי� מהמועד   )ג(  
נמסרה לו מאת השר או מי לכ2 בהתראה ש יותלה רישיונו החל במועד שנקבע, שנקבע לתשלומה
  ).ב(עד לתשלו� האגרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעי. קט� , שהוא הסמי2 לכ2

, תקנות לפי סעי. זה טעונות את אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת  )ד(  
  . ועדת הפני� והגנת הסביבה של הכנסת–) 1)(א(65ולעניי� היתר לפי סעי. 

  

        תשלומי� ממבקש עבודה בקשר לתיוו2 עבודהתשלומי� ממבקש עבודה בקשר לתיוו2 עבודהתשלומי� ממבקש עבודה בקשר לתיוו2 עבודהתשלומי� ממבקש עבודה בקשר לתיוו2 עבודה: : : : 1111פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי 
        

  –בפרק זה   .ב69

 מי שפועל מחו1 לישראל בקשר לתיוו2 עבודה לעובד זר או בקשר –" לשכה זרה"  
  ;ליציאתו של עובד זר ממדינת חו1 לצור2 הגעתו לישראל למטרת עבודה

  ;62 כהגדרת� בסעי. –" עובד זר"ו" לשכה פרטית"  

   תשלו� שמותר לגבותו או לקבלו ממבקש עבודה לפי הוראות סעי. –" � מותרתשלו"  
  ;ה69

  .  שר התעשיה המסחר והתעסוקה–" השר"  
        

בישראל או מחו1 , במישרי� או בעקיפי�, לשכה פרטית לא תגבה ולא תקבל ממבקש עבודה  .ג69
 מבקש –" מבקש עבודה", לעני� זה; אלא א� כ� הוא תשלו� מותר, תשלו� כלשהו, לישראל

  .יקש עבודה והלשכה הפרטית פעלה בענינו בתיוו2 עבודהעבודה וכ� מי שב
        

, במישרי� או בעקיפי�, אד� שאינו לשכה פרטית לא יגבה ולא יקבל מעובד זר  )א(  .ד69
  .אלא א� כ� הוא תשלו� מותר, תשלו� כלשהו בקשר לתיוו2 עבודה, בישראל או מחו1 לישראל

  :ייחשב כתשלו� בקשר לתיוו2 עבודה ג� תשלו� שהוא אחד מאלה, לעני� סעי. זה  )ב(  

תשלו� שנגבה או שהתקבל בקשר ליציאתו של עובד זר ממדינת החו1 לצור2   )1(
  ;הגעתו לישראל למטרת עבודה

, תשלו� בקשר לקבלת אשרה ורישיו� לישיבת ביקור לפי חוק הכניסה לישראל  )2(
יג לחוק עובדי� 1או בקשר לקבלת היתר להעסקת עובד זר לפי סעי. , �1952ב"התשי
  .זרי�

שירותי� , במישרי� או בעקיפי�, עי. זה לא יחולו על מי שנות� לעובד הזרהוראות ס  )ג(  
  .ובלבד שאינו נות� לו שירותי� אחרי� בקשר לתיוו2 עבודה, בתחו� התחבורה

        

בהתייעצות ע� שר המשפטי� ובאישור ועדת העבודה הרווחה , השר רשאי לקבוע  )א(  .ה69
פי הוראות ל, סכו� מרבי שמותר לגבות או לקבל כתשלו� ממבקש עבודה, והבריאות של הכנסת

  ) 7' תיקו� מס(
1991�א"נתש  
  

  הגדרות
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

גביה או קבלה של 
תשלו� על ידי לשכה 

  פרטית
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  
  

גביה או קבלה של 
, תשלומי� מעובד זר
על ידי מי שאינו 

  לשכה פרטית
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

  תשלו� מותר
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  

  אגרות
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  
) 16' תיקו� מס(

2006�ז"תשס  
  ) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  
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ורשאי הוא , או לקבוע סוגי תשלומי� שמותר לגבות� או לקבל� כאמור, ד69ג או 69סעיפי� 
  .לקבוע את שיעור� המרבי

רשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגי� שוני� של לשכות ) א(בתקנות לפי סעי. קט�   )ב(  
  : הוראות בעניני� אלהורשאי הוא לקבוע, עובדי� זרי� או מציעי עבודה, מבקשי עבודה, פרטיות

  ;התנאי� לגביה או לקבלה של התשלו� המותר  )1(

נסיבות שבה� מי שגבה או שקיבל תשלו� מותר יחויב בהחזרתו למבקש   )2(
  .העבודה

        

לתבוע ממי שגבה ממנו , בלי לגרוע מזכויותיו לפי כל די� או הסכ�, מבקש עבודה זכאי  .ו69
  . את החזר התשלו� האמור, ד69ג או 69תשלו� בניגוד להוראות סעיפי� 

        

  :תכלול בהסכ� ביניה� תניות כמפורט להל�, � לשכה זרהלשכה פרטית המתקשרת ע  .ז69

בישראל או מחו1 , במישרי� או בעקיפי�, הלשכה הזרה לא תגבה ולא תקבל מעובד זר  )1(
ובלבד שהסכו� שנקבע בהסכ� , תשלו� העולה על הסכו� שנקבע בהסכ� ביניה�, לישראל

� ובאישור ועדת בהתייעצות ע� שר המשפטי, כאמור לא יעלה על הסכו� שקבע השר
  ;) התשלו� החוזי–בפרק זה (העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת 

בישראל או , במישרי� או בעקיפי�, א� הלשכה הזרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר  )2(
תהיה , )1(בניגוד לתניה כאמור בפסקה , תשלו� העולה על התשלו� החוזי, מחו1 לישראל

  ;� בינה לבי� הלשכה הזרה מכוח הדי� בישראלהלשכה הפרטית מחויבת לבטל את ההסכ

יהיה העובד הזר זכאי לקבל מהלשכה ) 2(א� התקיימו הנסיבות האמורות בפסקה   )3(
  ;הזרה החזר בגובה ההפרש שבי� התשלו� ששיל� לבי� התשלו� החוזי

שמטרת� להג� על זכויותיה� של , בהתייעצות ע� שר המשפטי�, תניות שקבע השר  )4(
ובכלל זה למנוע גביה או קבלה של תשלו� מעובד זר על , � ולמנוע את ניצול�עובדי� זרי

  .העולה על התשלו� החוזי, ידי לשכה זרה
        

, לשכה פרטית לא תתקשר בהסכ� ע� לשכה זרה שגבתה או שקיבלה מעובד זר  )א(  .ח69
התקשרה ; תשלו� העולה על התשלו� החוזי, בישראל או מחו1 לישראל, במישרי� או בעקיפי�

" התשלו� החוזי", לעני� זה;  תפסיק את ההתקשרות–כאמור בהסכ� לשכה פרטית ע� לשכה זרה 
או בי� הלשכה הזרה ,  התשלו� החוזי שנקבע בהסכ� בי� הלשכה הזרה לבי� הלשכה הפרטית–

  .לבי� לשכה פרטית אחרת

נודע ללשכה פרטית או למוסד ממוסדות המדינה כי לשכה זרה גבתה או קיבלה   )1(  )ב(  
את , שר הפני�ימסור למי שהסמי2 , ה על התשלו� החוזיתשלו� העול, מעובד זר

אלא א� כ� יש במסירת המידע כדי , המידע שברשותה סמו2 לאחר שנודע לו כאמור
  ;על פי די� או א� הדבר מנוגד לדי�לפגוע בחקירה בידי הרשות המוסמכת לחקור 

ר מידע בדב, לפי בקשתה,  הסמיכו לכ2 ימסור ללשכה פרטיתששר הפני�מי   )2(
 רשאי שר הפני�; לשכה זרה אשר גבתה או קיבלה סכו� העולה על התשלו� החוזי

  .וכ� תנאי� לביצוע סעי. קט� זה, לרבות כללי� למסירת המידע, לקבוע כללי�
  

תמסור לעובד הזר הודעה הכוללת , לשכה פרטית העוסקת בתיוו2 עבודה לעובד זר  )א(  .ט69
  :מידע לגבי זכויותיו בעניני� אלה

  ;התשלו� המותר  )1(

 התשלו� –התקשרה הלשכה הפרטית ע� לשכה זרה בענינו של העובד הזר   )2(
וכ� זכותו של העובד הזר לקבל מהלשכה הזרה החזר , )1(ז69החוזי לפי הוראות סעי. 

  ;)3(ז69כאמור בסעי. 

כל מידע אחר שיש בו כדי לסייע בהגנה על זכויותיה� של עובדי� זרי� ובמניעת   )3(
מידע בדבר זהות , לרבות עיקרי זכויות העובד לפי הדי� בישראל, שקבע השר, ניצול�

 העבודה ואמד� תקופת, תיאור העבודה, קיו� אשרה ורישיו� לישיבת ביקור, בידהמע
  ;השכר הצפוי בישראל

 לחוק עובדי� 1כהגדרתו בסעי. , מידע בדבר הממונה על זכויות עובדי� זרי�  )4(
  .סמכויותיו ודרגי ההתקשרות עמו, זרי�

  החזר תשלו�
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

הסכ� בי� תניות ב
לשכה פרטית ללשכה 

  זרה
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

גביה או קבלה של 
תשלו� על ידי לשכה 

זרה העולה על 
  התשלו� החוזי

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

  מסירת מידע לעובד זר
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  
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ני הגעתו לישראל או תימסר לעובד הזר זמ� סביר לפ) א(הודעה כאמור בסעי. קט�   )ב(  
וא� נקבע נוסח , בשפה המובנת לעובד הזר, ההודעה תהיה בכתב; במועד אחר שקבע השר

  . בנוסח שנקבע כאמור–) ג(להודעה לפי סעי. קט� 

השר רשאי לקבוע הוראות שמטרת� להבטיח את מסירת המידע לעובד הזר לפי   )ג(  
  .שתימסרורשאי הוא לקבוע את נוסח ההודעה , הוראות סעי. זה

  

שר המשפטי� ובאישור ועדת העבודה הרווחה בהתייעצות ע� , השר רשאי לקבוע  .י69
, שהוראות פרק זה, סוגי עובדי� זרי� ששכר� עולה על כפל השכר הממוצע, והבריאות של הכנסת

 כהגדרתו –" השכר הממוצע", לעני� סעי. זה; בתנאי� שקבע, לא יחולו עליה�, כול� או מקצת�
  .�1987ז"התשמ,  לחוק שכר מינימו�1בסעי. 

        

  . יותקנו בהסכמת שר הפני�תקנות לפי פרק זה לגבי עובדי� זרי�  .יא69
  

  

        כספי�כספי�כספי�כספי�: : : : ק חמישיק חמישיק חמישיק חמישיפרפרפרפר

, ב הוצאות שנתי לשירותציהצעת תק, שרהלתארי2 שנקבע על ידי , נהלת השירות תכי�מי  .70
  .והיא תעבירנה בצירו. הערותיה והמלצותיה לשר, ותגיש אותה למועצת השירות

  

 ומשנית�, לאישור הכנסת, כפי שהוצע או בשינויי�,  יביא את תקציב ההוצאותשרה  .71
  .רשהשר ובידי מנהל השירות ויפורס� בדר2 שיורה ההאישור ייחת� התקציב בידי 

  

ולא ידרוש השירות , צאות שירות התעסוקה לפי התקציב שאושר יכוסו מאוצר המדינההו  .72
  .תשלו� מהנזקקי� לו

        ביצוע וענשי�ביצוע וענשי�ביצוע וענשי�ביצוע וענשי�: : : : ק ששיק ששיק ששיק ששיפרפרפרפר

  ).בוטל(  .73
  

להיכנס , 67לש� פיקוח לפי סעי. , רשאי, בד המדינה שהשר הסמיכו לכ2 בכתבעו  )א(  .74
  .בכל עת סבירה לכל לשכה פרטית

חי� לש� פיקוח על ביצוע מפק, מבי� עובדי משרדו, שר הפני� רשאי להסמי2  )1(  )ב(  
  ;ההוראות לפי חוק זה בקשר לעובדי� זרי� או בקשר לתיוו2 עבודה בעניינ�

לחוק עובדי� ) ב(ב5יחולו הוראות סעי. , על הסמכת מפקחי� לפי סעי. זה  )2(
  ;בשינויי� המחויבי�, זרי�

 לחוק עובדי� זרי� יחולו לעניי� מפקחי� שהוסמכו לפי פסקה 6הוראות סעי.   )3(
  :לסעי. האמור יקראו) ז(במקו� סעי. קט� : בשינויי� המחויבי� ובשינוי זה, )1(

 עבירה על הוראות לפי –של מפקח , "עבירה שבתחו� פיקוחו", בסעי. זה  )ז"(
  .".חוק שירות התעסוקה בקשר לעובדי� זרי� או בקשר לתיוו2 עבודה בעניינ�

  

  – רשאי )א(74וסמ2 לפי סעי. המ  .75

� בכל עני� קוכל אד� הנמצא באותו מ, בי� לבדו ובי� בפני אד� אחר, חקורל  )1(
  ;עדות העלולות להפלילוא2 לא יידרש אד� לתשובה או ל, הנוגע לחוק זה

ודי� הפרוטוקול כדי� , רשו� בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקרל  )2(
והסעיפי� , )עדות( לפקודת הפרוצידורה הפלילית 2פרוטוקול שנרש� בהתא� לסעי. 

  ; לאותה פקודה חלי� עליו�4 ו3

מ� על ידי שניהול� או קיו, אישור או תעודה אחרת, מסמ2, בדוק כל פנקסל  )3(
, שרהאו על פי כל חיקוק אחר שביצועו בידי , מעביד הוא חובה על פי חוק זה

מסמ2 , כל פנקס 67. לבדוק לש� פיקוח לפי סעי –ובלשכה פרטית ; ולהעתיק מה�
  .או תעודה הנוגעי� לעסקי הלשכה ולפעולותיה ולהעתיק מה�

  

לא , �75 ו74י סעיפי�  לרגל השימוש בסמכויות הנתונות לו על פאד�ר שהגיע לידיעת דב  .76
  .יגלנו לאיש זולת עובדי המדינה או השירות בקשר לתפקידיה�

  

  

  עת תקציבהצ
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  שור התקציבאי
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

ציב השירות תק
  וצר המדינהמא
  

שכה לליסה נות כרש
  פרטית

  ) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

עת בשכויות עזר סמ
  הכניסה

) 13' תיקו� מס(
2002�ג"תשס  

  ) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

  ירת סודשמ
) 13' תיקו� מס(

2002�ג"תשס  
  ) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  

) 13' תיקו� מס(
2002�ג"תשס  

  סייג לתחולה
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  

הסכמת שר הפני� 
  להתקנת תקנות

  ) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

  ) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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דינו , א42למעט סעי. , וראה מהוראות הפרק השני הביד או מי שזקוק לעובד שעבר עלמע  .77
היתה ; קנס שלושת אלפי� ושבע מאות וחמישי� לירות בשל כל אד� שלגביו נעברה העבירה –

קנס של ששת אלפי� לירות בשל כל אד�  –ו דינ, קבלתו�העבירה בשל קבלת אד� לעבודה או אי
  .שבו העביד עובד תו2 הפרת הוראה כאמור �וכאמור וקנס נוס. מאתיי� וחמישי� לירות לכל י

  

  

) 1)(א(61כפל הקנס הקבוע בסעי.  –דינו , א42זקוק לעובד שעבר על הוראות סעי. ה  .א77
  .�1977ז"תשל, לחוק העונשי�

        

  ).וטלב(  .78
  

  ).בוטל(  .א78
  

) 4)(א(61 מאסר שישה חודשי� או קנס כאמור בסעי. –דינו , העושה אחד מאלה   )א(  .79
  ): חוק העונשי�–להל�  (�1977ז"התשל, לחוק העונשי�

  ;)א(63בניגוד להוראות סעי. , בלא רישיו�, עוסק כלשכה פרטית  )1(

שי� הנמצאי� לאנ בתיוו2 עבודה, עוסק בתיוו2 עבודה שמקומה בחו1 לאר1  )2(
  בניגוד להוראות סעי. , בלא היתר, בחו1 לאר1 או בתיוו2 עבודה לעובדי� זרי�

  ).א(65

  :לחוק העונשי�) 3)(א(61 קנס כאמור בסעי. –דינו , העושה אחד מאלה  )ב(  

עוסק כלשכה פרטית שלא בהתא� לתנאי� שנקבעו ברישיונו לפי הוראות סעי.   )1(
  ;63בניגוד להוראות סעי. , 64

לאנשי� הנמצאי�  בתיוו2 עבודה, עוסק בתיוו2 עבודה שמקומה בחו1 לאר1  )2(
שלא בהתא� לתנאי� שנקבעו בהיתר , זרי� בחו1 לאר1 או בתיוו2 עבודה לעובדי�

  .65בניגוד להוראות סעי. , שנית� לו
  

  ).בוטל(  )א(  .80

  

  

  

בניגוד להוראות , לשכה פרטית שגבתה או שקיבלה ממבקש עבודה תשלו� כלשהו  )ב(  
העבודה עובד  היה מבקש ; לחוק העונשי�) 4)(א(61קנס כאמור בסעי. כפל ה –דינה , ג69סעי. 

  .קנס כאמורכפל ה או שלוש שני� מאסר –דינה , זר

אד� שאינו לשכה פרטית שגבה או שקיבל מעובד זר תשלו� כלשהו בקשר לתיוו2   )ג(  
קנס כאמור בסעי. כפל ה או שלוש שני� מאסר –דינו , ד69בניגוד להוראות סעי. , עבודה

  .לחוק העונשי�) 4)(א(61

לשכה פרטית שהתקשרה ע� לשכה זרה שגבתה או שקיבלה מעובד זר תשלו� העולה   )ד(  
 –דינה , )א(ח69בניגוד להוראות סעי. , או שלא הפסיקה את ההתקשרות עמה, על התשלו� החוזי
  .לחוק העונשי�) 3)(א(61קנס כאמור בסעי. 

לחוק ) 2)(א(61 קנס כאמור בסעי. –דינה , לשכה פרטית שעשתה אחד מאלה  )ה(  
  :העונשי�

  ;ז69התקשרה ע� לשכה זרה ולא קבעה בהסכ� ביניה� תניות כאמור בסעי.   )1(

  .ט69לפי הוראות סעי. , לא מסרה הודעה לעובד זר  )2(
  

עובד הלשכה הפרטית או  העוסק כלשכה פרטית בתיוו2 עבודה באמצעות מי שאינו  )א(  .א80
 –דינו , א66בניגוד להוראות סעי. , לפי העני� ,באמצעות מי שאינו בעל רישיו� או בעל היתר

  .�לחוק העונשי) 3)(א(61מאסר שישה חודשי� או קנס כאמור בסעי. 

א 68המפריע לאד� להשתמש בסמכויותיו לבצע צו סגירה שנית� לפי הוראות סעי.   )ב(  
  . מאסר שישה חודשי�–דינו , 75 או 74או להשתמש בסמכויותיו לפי סעיפי� 

רק לפירות בקשר עב
  השני

  )5' תיקו� מס(
1977�ז"לתש  
  )6' מסתיקו� (

1988�ח"מתש  
  ) 7' תיקו� מס(

1991�א"נתש  
) 13' תיקו� מס(

2002�ג"תשס  
  

 –סו� מפלה פר
  נשי�עו
  )6' תיקו� מס(

1988�ח"מתש   

  ) 9' סמתיקו� (
2000�ס"שת  

עיסוק בתיוו- עבודה 
בלא רישיו� או היתר 

  או בניגוד לתנאיו
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

ישה או קבלת דר
תשלומי� שלא כדי� 
  בקשר לתיוו- עבודה

  )5' תיקו� מס(
1977�ז"לתש  
) 13' תיקו� מס(

2002�ג"תשס  
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  
) 14' תיקו� מס(

2004�ד"תשס  
) 18' תיקו� מס(

2011�א"תשע  

) 13' תיקו� מס(
2002�ג"תשס  

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

) 18' תיקו� מס(
2011�א"תשע  

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

) 14' תיקו� מס(
2004�ד"תשס  

עבירות נוספות בקשר 
  לתיוו- עבודה

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס  
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המקבל לש� כ2 , במסגרת עסקו או משלח ידו, מעביד המבקש להעסיק עובד זר  )ג(  
 –דינו , ב66בניגוד להוראות סעי. , )1)(א(65פי סעי.  לשירותי תיוו2 עבודה ממי שאינו בעל היתר

  .לחוק העונשי�) 1)(א(61קנס כאמור בסעי. 
  

הדי� לעבודה להטיל  רשאי בית המשפט או בית, רה נמשכתהיתה עבירה לפי חוק זה עבי  .ב80
לכל יו� שבו נמשכת , הקבוע לאותה עבירה בשיעור של חמישה אחוזי� מסכו� הקנס, קנס נוס.

שנקבעה בהתראה ושתחילתה ע� מסירתה או לאחר הגשת כתב  העבירה מעבר לתקופת הזמ�
אה בכתב ממי שהשר הסמיכו לעני�  התר–" התראה", לעני� זה; הכל לפי המוקד�, בשלה אישו�

  .זה
  

בי� בצו ביניי� ,  רשאי בית המשפט78 או 77שפט שבו נאש� אד� בעבירה על פי סעי. במ  .81
לצוות שתופסק עבודתו של האד� שבקשר להעבדתו או לעבודתו הוגשה , פסק הדי� הסופיבובי� 

  .התביעה

 בידי עבירות לפי חוק זה נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שנית� למניעת  )א(  .82
לחוק ) 1)(א(61 קנס כאמור בסעי. –דינו  המפר הוראה זו; התאגיד או בידי עובד מעובדיו

או פקיד , למעט שות. מוגבל, שות.,  מנהל פעיל בתאגיד– "נושא משרה", בסעי. זה; העונשי�
  .האחראי מטע� התאגיד על התחו� שבו בוצעה העבירה

חזקה היא כי נושא , בידי עובד מעובדיונעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או   )ב(  
אלא א� כ� הוכיח כי עשה כל שנית� כדי למלא , )א(המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעי. קט� 

  .את חובתו
  

מכות ייחודית לדו� בכל הלי2 אזרחי הנובע  לבית הדי� לעבודה סהא ת43כפו. לסעי. ב  .א82
  .מהוראות חוק זה

        

הלשכות  –להל� (כות שירות התעסוקה הכלליות המפורטות בתוספת השלישית לש  .83
  .� בזהימפורק, והתאגידי� המחזיקי� בנכסי� כל שה� לטובת� או לצרכיה�, )הקודמות

  

וכ� של התאגידי� האמורי� , ת של הלשכות הקודמותיוהחובות וההתחייבו, נכסי�ה  )א(  .84
חובות והתחייבויות , במידה שאות� נכסי�,  ושל נאמני� אחרי� של לשכות קודמות83בסעי. 

  .מועברי� בזה לשירות –נוגעי� ללשכות אלה 

והוא מ� הנכסי� שהבעלות עליה� או ) א(פי סעי. קט� ל  על המועבר לשירותכ  )ב(  
  .יירש� על ש� השירות ללא תשלו� מס או אגרה, הזכויות בה� טעונות רישו� על פי כל די�

  –ני� סעי. זה לע  

  ;הנאה מכל סוג שהוא�כולל מקרקעי� ומטלטלי� וכ� זכויות וטובות –" כסנ"  

מעשה של לשכה קודמת א. שאינ�  לה�כולל את הנכסי� ש –" כס של לשכה קודמתנ"  
  .רשומי� בשמה

, מי שהיה ערב תחילתו של חוק זה עובד לשכה קודמת, �84 ו18 א. האמור בסעיפי� על  .85
זכויותיו הנובעות מוותק עבודה בלשכה קודמת ייקבעו ; זכאי להתקבל לעבודה בשירות התעסוקה

ייצג את המספר הגדול ביותר של המ� בהתא� להסכ� שבי� שירות התעסוקה ובי� ארגו� העובדי
  .שרההעובדי� בלשכות שירות התעסוקה ושאושר על ידי 

  

תקנו� ביניי� לתקופה שבי� תחילתו של , יעצות במינהלת השירותילאחר הת,  יקבעשרה  .86
 את חוקת ורשאי הוא לקבוע כתקנו� ביניי�, 21חוק זה ובי� אישור תקנו� השירות בהתא� לסעי. 

די� תקנו� הביניי� כדי� תקנו� ; כולה או חלקה ובשינויי� הנובעי� מהחוק, שכות הקיימותהל
  .השירות

  

  .חל על המדינה כמעביד, בשינויי� שנקבעו בתקנות, ק זהחו  .87

  –לי� בט  .88

  ;1934, לפקודת העיריות) 10(98עי. ס  )א(  

  .�1958ח"תשי, לחוק הגנת השכר) 4)(א(25עי. ס  )ב(  

  ת עבודה סק הפצו

אחריות נושא משרה 
  בתאגיד

) 15' תיקו� מס(
2005�ה"תשס   

כות בית הדי� סמ
  לעבודה

  ) 8' תיקו� מס(
1994�ה"תשנ  

  רוק הלשכותפי
  ודמותהק
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש   

שכות הלברת נכסי הע
  ובותיה�וחהקודמות 

  

בדי הלשכות עו
  ודמותהק
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  נו� ביניי�תק
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

   המדינהעלולה תח
  

  ולי�טיב
  

  עבירה נמשכת
) 15' תיקו� מס(

2005�ה"תשס  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  
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 ביצועול חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עני� הנוגע  ממונה על ביצועשרה  )א(  .89
  .למעט לעניי� עובדי� זרי� או תיוו2 עבודה לעובדי� זרי�

  

שר הפני� ממונה על ביצוע הוראות חוק זה לעניי� עובדי� זרי� ותיוו2 עבודה   )ב(  
  .לעובדי� זרי� והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עניי� הנוגע לביצוע�

  

אלא אחרי התייעצות ע� הארגו� , �52ו) ד(36, )ב(36 לא יתקי� תקנות על פי הסעיפי� שרה  .90
ע� ארגוני מעבידי� שלדעת השר , � במדינהדיהארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של העוב

  .וע� מועצת השירות,  בדברה� יציגי� ונוגעי�
  

  

הודעה על אצילת ; �45 ו26, 18ר רשאי לאצול מהסמכויות הנתונות לו על פי הסעיפי� הש  .91
  .סמכויות תפורס� ברשומות

  

ול� תחילתו א, )1959 באפריל 1(ט "תשי' אדר בב ב"ה היא ביו� כזחילתו של חוק ת  )א(  .92
  . היא ביו� פרסו� החוק ברשומות1של סעי. 

במנותו את מועצת השירות ומינהלתו לפני תחילת , שרהל א. כל די� אחר רשאי ע  )ב(  
  .להסמיכ� לעשות כל פעולה שהוא חושב לדורשה להפעלת החוק ביו� תחילתו, החוק

  

  

        ספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהתותותותו

  )וטלהב(
  

  

        ספת שניהספת שניהספת שניהספת שניהתותותותו

  )36עי. ס(
  

עבודות קרקע בקשר לבניה , לרבות עבודות הריסה ושינוי בניני�, ודה בענ. הבניהעבל כ  .1
  .ועבודות בקשר להתקנת מאור ואספקת מי� לבניני�

  .תיקונ� והחזקת�, לרבות סלילת דרכי�, ל עבודה בענ. הבניה ההנדסיתכ  .2

י� או קוני, שינוי�, השמדת�, ל עבודה בתעשיה ובמלאכה בקשר לייצור� של מצרכי�כ  .3
  .ירההתאמת� למכ

ל עבודה בקשר לייצור זר� חשמלי והעברתו ממקו� למקו� ובקשר לאספקת מי� ודלק כ  .4
  .והעברת� ממקו� למקו�

  .לרבות עבודה במחצבות, בוד�יל עבודה בקשר לכריית חמרי� ומחצבי� ולעכ  .5

  .פריקה וסבלות, לרבות טעינה, ל עבודה בענ. התחבורה והתעבורהכ  .6

  .בדיג מרחקי� וביעור, גננותב, עבודה בחקלאותכל   .7
  

  .מירש  .8

מוב� פקודת השעשועי�  כ  בתי מלו� ומקומות שעשועי�, לבודת נקיו� ושירות בבתי אוכע  .9
  .1935, הציבוריי�

במסחר , תעשיה ב  תבנות ושירות כ,הנהלת חשבונות, מזכירות, קידות כלליתפ  .10
  .ובשירותי�

  .בודת מכירה או שירות כללי בבתי מסחרע  .11

  .להוציא משק בית, ל עבודת כפיי� שהיא בענפי עבודה ושירותי�כ  .12

  

        פת שלישיתפת שלישיתפת שלישיתפת שלישיתססססתותותותו

  )83עי. ס(
  

  בודה כלליתע  יורדסי  שכתל  פרמס

  צוע ותקנותבי
  ) 17' תיקו� מס(

2010�ע"תש  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  בות התייעצותחו
  )4' תיקו� מס(

1976�ז"לתש  
  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  
) 19' תיקו� מס(

2011�ב"תשע  

  ילת סמכותאצ
  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  

  ילהתח
  

  )4' תיקו� מס(
1976�ז"לתש  

  ) 9' תיקו� מס(
2000�ס"שת  

1970�א"תשל' תק  

) 17' תיקו� מס(
2010�ע"תש  

) 19' תיקו� מס(
2011�ב"תשע  
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  ות הלשכות הממשלתיותמש

   נצרתליית לפועשכת העבודה הכללל. 1

  שכת העבודה הכללית לפועלי עכו הערבי�ל. 2

  פח��שכת העבודה הכללית לפועלי או� אלל. 3

  שכת העבודה הכללית לפועלי טייבהל. 4

  גרביה�שכת העבודה הכללית לפועלי באקה אלל. 5

  שכת העבודה הכללית לפועלי יפו הערבי�ל. 6

  סחנה�. אלעלי לוד הערבי� סניפושכת העבודה הכללית לל. 7

  סחנה�שכת העבודה הכללית לפועלי רמלה הערבי� סני. אלל. 8

  שכת העבודה הכללית לפועלי חיפה הערבי� סני. ואדי נסנאסל. 9

  

  כת העבודה הכללית לנערי� עובדי�לש

  ושלי�יר  .1

  יפו והאזור�אביב�תל  .2

  פהחי  .3

  ג��תרמ  .4

  תקוה�חפת  .5

  ברק�יבנ  .6

  הרצליה �ומי האזורית בשיכו� הדרה שכהל  .7

  רעננה. א

  סבא�כפר.ב

  מגדיאל �רמתיי� �הדר.ג

  לציו��כה אזורית ראשו�לש  .8

  לציו��ראשו�.א

  יעקב�באר.ב

  ציונה�נס.ג

  דל אשקלו�מג  .9

  כה אזורית לוד רמלהלש  .10

  כה אזורית שומרו� חדרהלש  .11

  חנה�פרדס.א

  יעקב�זכרו�.ב

  בנימינה.ג

  קיסריה.ד

  יבנה�כפר � כולל סני. משנה ותוברח  .12

  רו� הצפוני נתניההש  .13

  ע��שבות.א

  יונה�כפר.ב

  חפר�עמק.ג

  יהודה�אב�.ד

  מונד�תל.ה
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  קדימה.ו

  שבע כולל כפר ירוח��רבא  .14
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