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ו38א(ג)". "33ה יבוא "ו33ה"
3גו סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 38 סעיף אחרי 38א2. סעיף הוספת

פיקוח "חובות
ציבורית ברשות

 זה בסעיף (א) 38א.

 כללי מנהל ובאין הכללי, המנהל  ציבורית" רשות "ראש
ראש ובהעדרם הציבורית, ברשות מקביל תפקיד בעל
המקומית; הרשות ראש  מקומית רשות ולענין הרשות;

אולם בתוספת, המפורטים מהגופים גוף  ציבורית'' "רשות
והרווחה העבודה שר רשאי  בתוספת (9) פסקה לענין
האמורות מהחובות פסקה באותה כאמור חברה בצו לפטור

חלקן. או כולן זה, בסעיף
למנוע כדי אלה, כל את לעשות חייב ציבורית רשות ראש (ב)
המבצע קבלן ירי על ו33א 33 סעיפים להוראות בניגוד נער העברת
 זה (בסעיף הציבורית הרשות של הזמנתה לפי שירותים הנותן או עבודה

המבצע): הקבלן
מטעמו, אחראי הציבורית הרשות עובדי מבין למנות (1)

הוראה של הפרה כל על הרשות לראש לדווח שתפקידו
 זה (בסעיף מבצע קבלן בידי ו33א 33 סעיפים מהוראות

אחראי);
המבצע, הקבלן לבין הציבורית הרשות בין בחוזה לכלול (2)

הפרת כי והקובע ו33א 33 סעיפים הוראות את המפרט סעיף
הצדדים; בין החוזה הפרת גם מהווה האמורות החוק הוראות
העבודה במשרד עבורה חוקי לאכיפת לאגף מיידית לדווח (3)

33א, או 33 סעיפים מהוראות הוראה של הפרה כל על והרווחה
עליה, לו דיווח שהאחראי המבצע הקבלן ידי על

הוראה של הפרה לאלתר להפסיק המבצע מהקבלן לדרוש (4)
עליה. לו דיווח שהאחראי 33א, או 33 סעיפים מהוראות

:33 בסעיף הקבוע הקנס מחצית דינם אלה (ג)

המפורטות מהחובות חובה המפר ציבורית רשות ראש (1)

(ב); קטן בסעיף
הוראה הפרת על רשות לראש מדווח שאינו אחראי (2)

מבצע. קבלן בידי 33א או 33 סעיפים מהוראות
חוקי לאכיפת לאגף מיידית לדווח חייב ציבורית רשות ראש (ר)
33 סעיפים מהוראות הוראה הפרת על והרווחה העבודה במשרד עבודה
ההפרה את להפסיק המבצע מהקבלן ולדרוש מבצע, קבלן בידי 33א, או
בדרך לו נודעה אלא האחראי בידי לו דווחה לא ההפרה אם אף לאלתר,
בסעיף הקבוע הקנס מחצית  דינו זה, סעיף הוראות על העובר אחרת,

".33



תוספת יבוא:הוספת העיקרי לחוק 46 סעיף אחרי .3

"תוספת
38א(א)) (סעיף

שלהם; הסמך ויחידות יחידותיהם הממשלה, משרדי (ו)

המדינה; נשיא לשכת (2)

הכנסת; (3)

המדינה; מבקר משרד (4)

פי על שפיטה סמכות בעל אחר גוף וכל לפועל, הוצאה לשכות דין, בתי משפט, בתי (5)

דין

מקומית; רשות (6)

מקומית; רשות בשליטת תאגיד (7)

(8) תאגיד שהוקם בחוק;
הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתן ממשלתית, וחברהבת ממשלתית חברה (9)

התשל'ה 2 1975 ".

מעבר העיקרי,הוראות לחוק 38א סעיף הוראות לפי ואחראי, ציבורית רשות ראש של חובותיהם ,4
וביום זה, חוק של תחילתו לפני הציבורית הרשות עם שהתקשר מבצע קבלן לענין גם יחולו
של הזמנתה לפי השירותים מתן או העבודה ביצוע את סיים טרם זה חוק של תחילתו
סעיף הוראות לפי הציבורית הרשות ראש של חובתו במקום ואולם הציבורית, הרשות
38א(ב)(2) לחוק העיקרי תהיה חובתו לפי הסעיף האמור ליידע בכתב את הקבלן המבצע
לפי המבצע הקבלן של חובותיו בדבר זה חוק של לתוקף כניסתו מיום שבועיים בתוך
38א סעיף לפי האחראי ושל הרשות ראש של חובותיהם ובדבר ו33א 33 סעיפים הוראות

העיקרי. לחוק

פרסומו.תחילה מיום חודשים שלושה זה חוק של תחילתו .5

כהן רענן
והרווחה העבודה שר

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

2  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.


