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תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 7 ו–42 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-11953 )להלן - 
החוק(, לאחר התייעצות עם המועצה לענייני נוער עובד ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה:

התשנ"ו-31995 מוגבלות(,  ועבודות  אסורות  )עבודות  הנוער  עבודת  בתקנות   .1 
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

במקום "יעביד" יבוא "יעסיק";  )1(

במקום "העבדת" יבוא "העסקת".  )2(

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .2
)1( בכותרת השוליים, במקום "העבדת" יבוא העסקת";

)2( בגופה, במקום "העבדת" יבוא "העסקת".

לתקנות  בתוספת  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנים   5 של  בתקופה   .3
העיקריות בחלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים, אחרי פרט 14 יבוא: 

"15. בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה; לעניין זה -

העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  לחוק  6א)ב(  בסעיף  כמשמעותו   - בנייה"  "אתר 
התשי"ד-41954";

הבטיחות  בתקנות  כהגדרתם   - בנייה"  "פעולת  או  בנייה"  "עבודת  "בנייה" 
בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח-51988." 

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
)חמ 3-2474-ת1(

ץ כ ם  י י ח  

                                                                 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי( )מס' 5(, התשע"ח-2018 

שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  ו–)ה(  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הבינוי והשיכון ושר האוצר ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, צרכנים ויבואנים, אני 

מכריז לאמור:

רשמיותו של תקן ת"י 80 -  לבד וקרטון ביטומניים )ממרס 1982(2 - בטלה.    .1
ביטול רשמיות התקן יחול מיום פרסום אכרזה זו.  .2

ז' באב התשע"ח )19 ביולי 2018(
)חמ 3-95-ת7(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 115.

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3  ק"ת התשנ"ו, עמ' 243.
4 ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

5 ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.

ביטול

תחילה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2 י"פ התשמ"ב, עמ' 1870.

תיקון תקנה 1
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