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ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000  )א( 
שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים 

חדשים בתקופה של שנה; 

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ב( 
בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 

שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(;

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ד( 
האדם החייב במס; 

)17ג( עבירה לפי סעיף 98)ג2( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 2 
)בפרט זה - עבירת מס(, אם התקיים אחד מאלה:

עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי  )א( 
שקלים חדשים;

עבירת המס כללה אי–דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים,  )ב( 
והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בתחכום;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ד( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(; 

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ה( 
האדם החייב במס;" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 7 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק עבודת הנוער )תיקון מס' 18 והוראת שעה(, התשע"ו-2016*

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1)א(, ההגדרה "פנקס 1 תיקון סעיף 1
עבודה" - תימחק 

בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 2 תיקון סעיף 8

אישור רפואי שניתן לפי פרק זה לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי  ")ג( 
הוראות חוק זה "

ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000  )א( 
שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים 

חדשים בתקופה של שנה; 

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ב( 
בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 

שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(;

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ד( 
האדם החייב במס; 

)17ג( עבירה לפי סעיף 98)ג2( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 2 
)בפרט זה - עבירת מס(, אם התקיים אחד מאלה:

עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי  )א( 
שקלים חדשים;

עבירת המס כללה אי–דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים,  )ב( 
והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בתחכום;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ד( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(; 

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ה( 
האדם החייב במס;" 

תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 7 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק עבודת הנוער )תיקון מס' 18 והוראת שעה(, התשע"ו-2016*

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1)א(, ההגדרה "פנקס 1 
עבודה" - תימחק 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 8בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 2 

אישור רפואי שניתן לפי פרק זה לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי  ")ג( 
הוראות חוק זה "

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 901, מיום כ"ה בחשוון התשע"ה )18 בנובמבר 2014(, עמ' 390 

ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ה, עמ' 106   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   2

ספר החוקים 2546, כ"ח באדר ב' התשע"ו, 2016 4 7
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בסעיף 11)ב()3( לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "האישור יירשם" - תימחק  3 תיקון סעיף 11

בסעיף 12)ב( לחוק העיקרי, במקום "בפנקס העבודה של הנער" יבוא "אישור רפואי שבו 4 תיקון סעיף 12
תצוין", במקום "וכל שינוי" יבוא "הנובעת משינוי" ובמקום הקטע החל במילים "ויביא 

אותם" עד המילים "תשי"ט-1959" יבוא "ויביא אותו לידיעת ההורים, המעסיק"  

בסעיף 13)ב( לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "וללשכת העבודה" - תימחק 5 תיקון סעיף 13

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא: 6 הוספת סעיף 16א

 "הצגה ושמירה
של אישור רפואי

מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו 16א  )א( 
אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11)א(, ואם העבודה מחייבת 

בדיקות התאמה, גם אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11)ב()2( 

מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו את האישור הרפואי  )ב( 
שהוצג לפניו לפי סעיף קטן )א( או את העתקו, בתקופה שבה 
הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה 

האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו " 

 הוספת סעיף 24א 
- הוראת שעה 

אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:7 

"עבודת לילה 
בתקופת חופשת 

לימודים רשמית - 
הוראת שעה

על אף האמור בסעיף 24, מעסיק רשאי להעסיק צעיר 24א  )א( 
עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם 
ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את 
הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על ענפי עבודה מסוימים  )ב( 
או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם 
עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, 

החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר 

באלול  א'  ליום  עד  בתוקפן  יעמדו  זה  סעיף  הוראות  )ג( 
התשע"ט )1 בספטמבר 2019( "

אחרי סעיף 27ז לחוק העיקרי, אחרי כותרת פרק שביעי יבוא:8 הוספת סעיף 27ח

מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו תעודת 27ח "הצגת תעודת זהות )א( 
זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו  

של  העתק  עסקו  מתנהל  שבו  במקום  ישמור  מעסיק  )ב( 
תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שבה הנער 
מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה 

האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות "

סעיף 28 לחוק העיקרי - בטל 9 ביטול סעיף 28

בסעיף 29א)א()3( לחוק העיקרי, במקום "27ה, 28, 28א" יבוא "27ה, 28א"  10 תיקון סעיף 29א

בסעיף 33ג לחוק העיקרי -11 תיקון סעיף 33ג

בסעיף קטן )א(, פסקה )5( - תימחק;  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזיר את הצעיר לביתו  ")ג( 
24א, בתקופת תוקפו של אותו סעיף,  בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 

דינו - קנס כאמור בסעיף קטן )א( "

ספר החוקים 2546, כ"ח באדר ב' התשע"ו, 2016 4 7
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בסעיף 34 לחוק העיקרי, במקום "שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועסק" יבוא 12 תיקון סעיף 34
"ביודעו שהוא מועסק"  

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )א(, במקום "4, 25 ו–28)א(" יבוא "4 ו–25"  13  תיקון סעיף 43

תיקון חוק להגברת 
האכיפה של דיני 
העבודה - מס' 6

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011  2, בתוספת השנייה - 14 

בחלק א' -   )1(

)3(, בסופו יבוא "או אי–שמירת אישור רפואי של נער או העתקו,  בפרט  )א( 
בניגוד להוראות סעיף 16א)ב( לחוק האמור;";

אחרי פרט )4( יבוא: )ב( 

")4א(ׂ העסקת נער בלי לשמור העתק של תעודת זהות, בניגוד להוראות 
סעיף 27ח)ב( לחוק עבודת הנוער;";

פרט )5( - יימחק; )ג( 

בחלק ב', אחרי פרט )11( יבוא:   )2(

")11א( העסקת צעיר אחרי השעה 23:00 בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה, 
בניגוד להוראות סעיף 24א לחוק עבודת הנוער בתקופת תוקפו של אותו סעיף;" 

הוראות חוק זה יחולו על מי שהחל להעסיק נער ביום תחילתו של חוק זה )להלן - יום 15 תחולה
התחילה( ואילך; ואולם הוראות סעיף 24א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם 
על מי שהחל להעסיק נער לפני יום התחילה, החל מיום התחילה ועד תום תקופת 

תוקפו של הסעיף האמור  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 45(, התשע"ו-2016*

3)ב()10(, במקום "שהעוסק מוכר" יבוא 1 תיקון סעיף 3 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1, בסעיף 
"הנמכר" 

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

בסעיף 34 לחוק העיקרי, במקום "שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועסק" יבוא 12 
"ביודעו שהוא מועסק"  

תיקון סעיף 34

תיקון סעיף 43בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )א(, במקום "4, 25 ו–28)א(" יבוא "4 ו–25"  13  

תיקון חוק להגברת בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011  2, בתוספת השנייה - 14 
האכיפה של דיני 
העבודה - מס' 6 בחלק א' -   )1(

)3(, בסופו יבוא "או אי–שמירת אישור רפואי של נער או העתקו,  בפרט  )א( 
בניגוד להוראות סעיף 16א)ב( לחוק האמור;";

אחרי פרט )4( יבוא: )ב( 

")4א(ׂ העסקת נער בלי לשמור העתק של תעודת זהות, בניגוד להוראות 
סעיף 27ח)ב( לחוק עבודת הנוער;";

פרט )5( - יימחק; )ג( 

בחלק ב', אחרי פרט )11( יבוא:   )2(

")11א( העסקת צעיר אחרי השעה 23:00 בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה, 
בניגוד להוראות סעיף 24א לחוק עבודת הנוער בתקופת תוקפו של אותו סעיף;" 

הוראות חוק זה יחולו על מי שהחל להעסיק נער ביום תחילתו של חוק זה )להלן - יום 15 
התחילה( ואילך; ואולם הוראות סעיף 24א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם 
על מי שהחל להעסיק נער לפני יום התחילה, החל מיום התחילה ועד תום תקופת 

תוקפו של הסעיף האמור  

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 45(, התשע"ו-2016*

3)ב()10(, במקום "שהעוסק מוכר" יבוא 1  בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1, בסעיף 
"הנמכר" 

תיקון סעיף 3

תחילהתחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה
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