
תשל"ב1972* (תיקון), החניכות חוק *

1 סעיף (א),תיקון קטן בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 החניכות,תשי"ג1953 לחוק 1 בסעיף ,1
עובד הוא שבו המפעל יד שעל תעשייתי בביתספר "לרבות יבוא "חניך" הגדרת בסוף

זה". חוק לענין ביתהספר את אישר החניכות על והממונה

4 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 4 בסעיף . 2

של החניכות תקופת את לקצר רשאי החניכות על הממונה "(ד)
של גיוסו במועד בהתחשב חדשים, ששה על עולה שאינו זמן בפרק חניך

לישראל. לצבאהגנה החניך

מקוצרת חניכות תקופת אף  חניכות" "תקופת זה, חוק לענין (ה)
במשמע." זה סעיף לפי

9 סעיף תיקון ביניהם" "ונחתמה במלים המתחילה הסיפה (ב), בפסקה העיקרי, לחוק 9 בסעיף .3

תימחק.

11 סעיף יבוא:תיקון העיקרי לחוק סעיף11 במקום .4

לממונה לעבוד''הודעה שהתחיל חניך כל על החניכות על לממונה יודיע מעביד . 11

לפי פרטים בהודעה ויכלול עבודתו, שהתחילה מיום יום תוך15 אצלו,
בתקנות." שנקבע טופס

,תשל"א, 941 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הצעת ;(1972 במרס 22) תשל"ב בניסן ז' ביום בכנסת נתקבל *
.214 עמי

.108 עמי תשי"ג/ /128 ס"ח 1



. בטל  העיקרי לחוק 12 סעיף . 512 סעיף ביטול

חניכות הצהרת שבכל הפרטים את בו "וירשום במקום , העיקרי לחוק 13 בסעיף . 6

. "11 סעיף לפי שנמסרה בהודעה שנכללו הפרטים את בו "וירשום יבוא שאושרה"

13 סעיף תיקון

(כ) קטן (1)(1)לסעיף פסקה ובמקום בטל,  (א) קטן סעיף העיקרי, לחוק 17 בסעיף . 7
יבוא:

אצל לעבוד החניך שהתחיל מיום שבועות ששה של זמן בפרק (1)"
. "; מעביד אותו

17 סעיף תיקון

יבוא; (ד) קטן סעיף אחרי , העיקרי לחוק 21 בסעיף . 8

מקצוע שיעורי בעד תשלום כל לשלם יידרש לא חניך (ה)
". לימוד וחמרי ציוד על חלה אינה זו הוראה מאושרים;

21 סעיף תיקון

על מחוזיים "ממונים יבוא החניכות" על "הממונה אחרי העיקרי, לחוק 24 בסעיף . 9
. החניכות"

24 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 27 בסעיף . 10

יכול מקצועות למספר או למקצוע "ועדה יבוא בסופו , (ב) קטן בסעיף (1)
כמקצוע הוכרז הענין, לפי המקצועות, אחד או מקצוע שאותו לפני גם שתמונה

; חניכות" בדרך שיירכש

"ובארגון יבוא עובדים" של ביותר הגדול "המספר אחרי (ג), קטן בסעיף (2)
החלטת לפי עובד נוער של אחרים ובארגונים עובד נוער של ביותר הגדול

. העבודה" שר

27 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 32 בסעיף . 11

לירות"? מאות חמש "קנס יבוא לירות" מאה "קנס במקום , (א) קטן בסעיף (1)

לירות" מאות חמש "קנס יבוא לירות" מאה "קנס במקום , (ב) קטן בסעיף (2)
לירות"; וחמש "עשרים יבוא לירות" "חמש ובמקום

מאה "קנס יבוא לירות" וחמש עשרים "קנס במקום , (ג) קטן בסעיף (3)
. לירות" וחמישים

32 סעיף תיקון

על הפיקוח דרכי בדבר תקנות "לרבות יבוא בסופו , העיקרי לחוק 36 בסעיף . 12
. החניכות"

36 סעיף תיקון

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 37 בסעיף האמור . 13

זה חוק לפי מסמכויותיו לאצול רשאי החניכות על הממונה "(ב)
". החניכות על המחוזיים לממונים

37 סעיף תיקון

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אלמוגי יוסף
העבודה שר




