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חידושים בתחיקה
בספר החוקים 2774, מיום א' בשבט התשע"ט, 7.1.2019  פורסם כי התקבל בכנסת חוק העסקת עובדים על ידי   1

עובדים  כוח אדם של  הנותן שירותי  כוח אדם,  עיסוק כקבלן  על  אוסר  12(. החוק  )תיקון מס'  כוח אדם  קבלני 

שהם עגורנאים המפעילים עגורן, אלא אם כן הוא בעל היתר מיוחד לכך מאת שר העבודה והרווחה והשירותים 

החברתיים, ועל פי תנאי ההיתר האמור. 

בספר החוקים 2773, מיום כ"ט בטבת התשע"ט, 6.1.2919, פורסם תיקון מס' 61 לחוק עבודת נשים. התיקון מתייחס   2

להיעדרות של חלקי ימים של נשים  מהעבודה וכן, לתשלום ימי מחלה לנשים.               

                                                                                                  

 חידושים בתקנות

27 בינואר 2019, פורסמו "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  8157, מיום כ"א בשבט התשע"ט,  בקובץ התקנות   1

בנייה( )תיקון( התשע"ט-2019״. עיקר התיקונים מתייחס לבונה מקצועי לפיגומים, מתכנן פיגומים, פיגום זקפים 

מיוחד, פיגום מיוחד ועוד. 

29( של התקנים הרשמיים  17.2.2019, בוצעה החלפה )מס'  8174, מיום י"ב באדר א' התשע"ט,  בקובץ התקנות   2

הבאים:

במקום ת"י 60745 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליות, מיולי   .1

2009, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2012, יבוא: ת"י 62481 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע 

המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליות מינואר 2019.

במקום ת"י 60745 חלק 2.2 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות   .2

למברגים ולמפתחות הולם, מיולי 2009, יבוא: ת"י 6248 חלק 2.2 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע – כלים 

ולמפתחות הולם  – בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים  ולגינה  ומכונות לדשא  ניידים  המוחזקים ביד, כלים 

המוחזקים ביד, מינואר 2019.

במקום ת"י 60745 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות   .3

עבודה חשמליים  כלי   –  2.3 60745 חלק  ת"י  יבוא:   2015 ולמשחקות דסקה, מפברואר  למשחזות, למלטשות 

מינואר  דסקה,  ולמשחקות  למלטשות  למשחזות,  מיוחדות  דרישות  בטיחות:   – ביד  המוחזקים  מנוע  מופעלי 

.2019

חידושים בתקנים 
עדכון קנסות  1

31.12.2018, פורסמה הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום  8059, מיום כ"ג בטבת התשע"ט,  בילקוט הפרסומים   1

כספי בנושאים שונים, בהם: אי-ניהול פנקס רעלים/עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר אחסון רעלים, לפי 

בציוד  לטיפול  לחוק  בהתאם  הכספיים  העיצומים  עודכנו  כן,  כמו  התשנ"ג-1993.  המסוכנים  החומרים  חוק 

חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012 וכן, לפי חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007. 

בילקוט הפרסומים 8067, מיום כ"ט בטבת, התשע"ט, 6.1.2019, פורסמה הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי   2

לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו-2016, וכן, עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק למניעת 

מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשנ"א-2011. 


