
* תשל"ז1976 ,(4 מס' (תיקון התעסוקה שירות חוק
לונה ובכלשינוי העיקרי), החוק  1(להלן תשי"ט1959 התעסוקה, שירות בחוק מקום בכל .1

התעסוקה". שירות "לשכת יבוא עבודה" "לשכת נאמר שבו אחר, חיקוק

2 סעיף לנעריםתיקון בייעוץ התעסוקה שירות יעסוק "כן יבוא העיקרי לחוק 2 סעיף בסוף .2
השמתם אחרי מעקב ויקיים מתאימה לעבודה ובהכוונתם מקצוע בבחירת עבודה דורשי

". בה והתמדתם בעבודה

4א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 4 סעיף .אחרי 3
ממסים שירות"פטור דין אחרים חובה ותשלומי אגרות מסים, תשלום חובת לענין 4א.

". המדינה כדין התעסוקה

17 סעיף שאישר"תיקון התקן ובמסגרת העבודה שר "באישור במקום העיקרי, לחוק 17 בסעיף .4

מחוזיות לשכות מנהלי "מינוי יבוא ובסופו העבודה", שר שאישר התקן "במסגרת יבוא
העבודה". שר אישור גם טעון

23 סעיף יבואתיקון ובסופו יימחקו,  התעסוקה" שירות "של המלים העיקרי, לחוק 23 בסעיף . 5

לשכות ולאחד התעסוקה שירות של ומחוזיות אזוריות לשכות לקבוע השר רשאי "כן
מחוזיות". ללשכות אזוריות

27 סעיף תיקון העיקרי לחוק 27 בסעיף .6

שירות לשכת מועצת תהיה התעסוקה שירות לשכת כל "ליד אחרי (1)
שירות מינהלת עם התייעצות לאחר העבודה שר רשאי "אך יבוא התעסוקה"

התעסוקה"; שירות לשכות למספר אחת מועצה לקבוע התעסוקה
"שר במלים המתחילה והסיפה הראשונה" בתוספת "המפורטות המלים (2)

. יימחקו  רשאי" העבודה

36 סעיף יבואןתיקון ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 36 בסעיף האמור . 7

עם אשר מעבידים, סוגי בתקנות לקבוע רשאי העבודה שר "(ב)
ושלא להם זקוק שמעביד עובדים לגבי פרטים למסירת דרישה קבלת
ימים שבעה תוך חייבים, יהיו זה, חוק פי על חובה זיקת עליהם חלה
את המוסמכת התעסוקה שירות ללשכת להמציא הדרישה, קבלת מיום

". כאמור הנדרשים הפרטים

37 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 37 סעיף במקום . 8
על "הודעה

פיטורים
או יותר או עובדים לעשרה פיטורים הודעות המוסר מעביד (א) . 37

הודעה למסור חייב העובדים לנציגות לגביהם פיטורים הודעות המוסר

בסעיף כאמור הכל המוסמכת, התעסוקה שירות ללשכת הפיטורים על
. (ג) קטן

תשל"ז, בה"ח1254, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1976); 28) תשל"ז בטבת זי בכנסתביום נתקבל *
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(א) קטן סעיף הוראות עלפי מעביד על המוטלת החובה (ב)

בוונתו בדבר מוקדמת הודעה העובדים לנציגות מסר גםאם עליו תחול
יותר. או עובדים עשרה לפטר

סעיפים הוראות עלפי התעסוקה שירות ללשכת הודעה (ג)
 תימסר ו(ב) (א) קטנים

עובדיט עשרה לפיטורי המעביד הודעות התייחסו אם (1)
כאמור ההודעות מסירת בזמן  אחת ובעונה בעת יותר או

הענין; לפי העובדים, לנציגות או לעובדים
עובדים עשרה לפיטורי המעביד הודעות התייחסו אם (2)
בזמן  אחד חודש בתוך אך אחת ובעונה בעת שלא יותר או
העובדים לנציגות או העשירי לעובד כאמור ההודעות מסירת

". הענין לפי לגביו,

אלפים "שבעת יבוא לירות" מאות וחמש "אלפיים במקום העיקרי, לחוק 79 בסעיף .9
לירות". מאות וחמש "אלף יבוא לירות" מאות "חמש ובמקום לירות", מאות וחמש

79 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 80 בסעיף , 10

;"37 או 36 "לסעיפים יבוא "37 "לסעיף במקום ,(2) בפסקה (1)
אלפים "שלושת יבוא לירות" וחמישים מאתיים "אלף במקום בסיפה, (2)

לירות". וחמישים מאות ושבע

80 סעיף תיקון

(ב)". 36" יבוא "34" אחרי העיקרי, לחוק 90 בסעיף . 1190 סעיף תיקון

בטלה.  העיקרי לחוק הראשונה התוספת . התוספת12 ביטול
הראשונה

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

ברעם משה
העבודה שר




