
* 7),תשל"ג1973 מס' (תיקון הנוער עבודת חוק

1 סעיף בסעיףתיקון העיקרי), החוק  (להלן תשי"ג11953 הנוער, עבודת לחוק 1 בסעיף .1
תימחק.  להוציא" "אך במלים המתחילה הסיפה ,(3) בפסקה (ב), קטן

2 סעיף יבוא:תיקון ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 2 בסעיף . 2

שנה 14 לו שמלאו ילד העבדת להתיר רשאי העבודה שר "(ג)
היתר תש"ט21949. חובה, לימוד לחוק 5 סעיף לפי פטור לגביו וניתן

". מיוחד או כללי להיות יכול זה קטן סעיף פי על

8 סעיף יבוא:תיקון ו(ג) (ב) קטנים סעיפים במקום העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 3

לכך שהרשה רופא בידי תיעשה זה פרק פי על .רפואית בדיקה "(ב)
שהורשה לרופא רופאים: לסוג בהרשאה או אישית בהרשאה הבריאות שר

מורשה". "רופא להלן ייקרא כאמור
רופאים לסוג הרשאה ועל רפואי מוסד הסמכת על הודעה (ג)

". ברשומות תפורסם זה סעיף לפי

11א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 11 מעיף אחרי , 4

זמנית לעבוד"עבודה ,2 סעיף להוראות בכפוף לנער, להתיר רשאי העבודה שר 11א.
שאינה בהיתר שקבע בעבודה חדשים שלושה על תעלה שלא תקופה
מאת ניתן אם קשה, גופני במאמץ כרוכה ואינה הבריאות את מסכנת
היתר עבודה: באותה הנער של להעבדתו רפואי אישור המטפל הרופא

". מיוחד או כללי שיהיה יכול זה סעיף לפי

18 סעיף תיקון העיקרי לחוק 12 בסעיף . 5

חוזרת"? רפואית "בדיקה יבוא רפואית" בקורת "בדיקת שנאמר מקום בכל (1)
יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

רפואית בדיקה שערך המורשה הרופא של וחשבון דין סמך על "(ג)
העבודה בפנקס המוסמך, הרפואי המוסד ירשום זה, סעיף פי על חוזרת
הנער, של בריאותו במצב לרעה שינוי וכל בעבודה הגבלה כל הנער, של
שבו העובד הנוער ארגון נציג המעביד, ההורים, לידיעת אותם ויביא
התעסוקה, שירות בחוק כמשמעותה לנוער העבודה לשכת הנער, חבר
בחוק כמשמעותם האזורי החניכות ומפקח העבודה ומפקח תשי"ט31959,

תשי"ג41953." החניכות,

תשל''ג, ,1065 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 ביולי 9) תשל''ג בתמוז ט' ביום בכנסת נתקבל *
. 302 עמי

123 עמ' תשל"ב, ;146 עמ' תשל"א ;77 עמ' תשכ"ט, ;99 עמ' תשכ"ג, ;54 עמ' תש"ך, ; 115 עמ' תשי"ג, ס"ח 1
. 124 עמי

. 287 עמ' תש"ט, ס"ח 2

32 עמ' , תשי"ט ס"ח 3
108 עמ' תשי"ג, 4ס"ח



מוסד "או יבוא לכך" "הסמיכו אחרי , (ג) קטן בסעיף העיקרי, לחוק 23 בסעיף . 6

לכך". הסמיכו העבודה ששר , תשי"ג1953 החניכות, חוק במסגרת להשתלמות
23 מעיף תיקון

או "בחקלאות יבוא שבו" "במקום במקום (ה), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 25 בסעיף . 7
. שבהם" תעשיה במפעל

25 סעיף תיקון

לפי "היתר במלים המתחילה הסיפה במקום , (ב) קטן בסעיף העיקרי, לחוק 26 בסעיף . 8

המפורטים לעבודה או למקום כללי יהיה (ה) או (א) 25 סעיף לפי "היתר יבוא (ה)" 25 סעיף
ביותר הגדול המספר את המייצג הארצי העובדים בארגון התייעצות לאחר ויינתן בהיתר
העבודה שר שלדעת מעבידים ובארגוני עובד נוער של ביותר הגדול בארגון עובדים, של

בדבר". נוגעים הם

26 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

אלמוגי יוסף


