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נספח ט '  -דיני עבודה
השר הממונה
מס"ד שם החוק
פקודת מחלקת העבודה 1943 ,רשאי שר העבודה להתקין תקנות ולקבוע טפסים
1
לצורך ביצוע ההוראות של פקודה זו.
ומחלות שר העבודה רשאי להתקין תקנות בדרך כלל לשם
2
תאונות
פקודת
ביצוען של הוראות פקודה זו.
משלוח יד (הודעה)1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה ,שר העבודה ממונה על ביצוע פקודה זו.
3
1946
4
חוק החיילים המשוחררים שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה.
(החזרה לעבודה) ,תש"ט -שר הבטחון רשאי ,בהסכמת שר העבודה והביטוח
1949
העממי ,להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של
חוק זה; ואין האמור בזה פוגע בהוראות סעיפים
 31ו . 33-
סעיף  : 31תקנות בדבר נכי מלחמה
סעיף  : 33תקנות בדבר זכות קדימה לעבודה.
חוק שעות עבודה ומנוחה ,שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
5
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ,לרבות
תשי"א 1951 -
תקנות בדבר הדרכים שבהן יביא מעביד לידיעת
עובדיו את הוראות חוק זה.
6
חוק חופשה שנתית ,תשי"א -שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
1951
חוק איסור אפיית לילה ,החוק בוטל  -ר' חוק איסור אפיית לילה (ביטול),
7
התשנ"ח  1998 -ס"ח התשנ"ח עמ' . 266
תשי"א 1951 -
חוק חומרי נפץ ,תשי"ד " 1954 -שר"  -חבר הממשלה ,במידה שהממשלה העניקה
8
לו סמכות בביצוע חוק זה .שר רשאי להעביר לאחר
את סמכויותיו לפי חוק זה ,כולן או מקצתן,
פרט לסמכות להתקין תקנות והסמכות למנות
מפקח .הודעה על העברת סמכויות כאמור תפורסם
ברשומות.
ביצוע ותקנות ( . 24א) הממשלה רשאית להעניק
לכל אחד מחבריה סמכות בביצוע חוק זה ,לרבות
התקנת תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו כאמור. 1
(ב) הענקת סמכויות לפי סעיף  -קטן (א) יכולה
להיות כללית או מסוייגת.
(ג) הודעה על הענקת סמכויות לפי סעיף -קטן (א)
תפורסם ברשומות .
 . 1ראה העברת ס מכויות בי"פ  , 341התשי"ד ,עמ'
 829לשר העבודה (בהסכמת שר הבטחון) (ביצוע
סעיפים  3 , 2ו 4 -והתקנת תקנות) ,לשר העבודה
(ביצוע סעיפים  11 , 10 , 8 , 7 , 6 , 5ו 12 -
והתקנת תקנות וכן מינוי מפקח לפי סעיף  ,) 1שר
המסחר והתעשיה (ביצוע סעיף  9והתקנת תקנות)
ושר העבודה (התקנת תקנות לפי סעיף .)) 3( 22
9
שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
חוק החניכות ,תשי"ג1953 -
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ,לרבות
תקנות בדבר דרכי הפיקוח על החניכות.
שר העבודה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות
הנתונות לו על פי הסעיפים  – 6 , 3במידה שאין
הפעלה נעשית בתקנות – ו ; 21-הודעה על כל
נוהל זה תקף ומבוקר רק בגרסתו הממוכנת הנמצאת באתר הטכניון  > --יחידת ארגון ושיטות  > --נהלי הטכניון
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העברת סמכויות תפורסם ברשומות.
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג -שר העבודה ממונה על ביצו ע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
1953
(ב)שר העבודה לא יתקין תקנות ,להוציא תקנות על
פי הסעיפים  31 , 10ו  32-אלא לאחר התיעצות עם
המועצה לעניני נוער עובד המוקמת על פי סעיף . 30
( . 43א) שר העבודה רשאי להעביר לאחר את
סמכויותיו לפי הסעיפים  25 , 4 , 3ו ( 28-א) ,פרט
לסמכות ליתן היתר כללי לפי סעיף ( 25א) או (ב).
(ב)הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.
 - 3בוטל  - 5איסור עבודה במקומות מסויימים 28א -
פנקס עבודה
חוק שירות לאומי ,תשי"ג -השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע
חוק זה.
1953
"השר" פירושו — חבר הממשלה שהממשלה
העניקה לו את הסמכות לביצוע חוק זה .הממשלה
העניקה את הסמכות לביצוע חוק זה לשר העבודה
( י"פ תשי"ד מס'  321מיום  26.11.1953עמ' .) 207
חוק עבודת נשים ,תשי"ד -שר העבו דה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
1954
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
שר העבודה לא יתקין תקנות על פי הסעיפים  1ו -
 , 2ולא יפרסם הודעה על פי סעיף ( 11ב) ,אלא לאחר
התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדים במדינה וכן עם ארגוני
המעבידים ה רפרזנטטיביים במדינה שלדעת השר
הם נוגעים בדבר.
( . 22א) שר העבודה רשאי להעביר לאחר את
הסמכויות הנתונות לו על פי חוק זה ,חוץ מן
הסמכות להתקין תקנות ,ליתן היתר כללי ולפרסם
הודעה על פי סעיף ( 11ב).
חוק ארגון הפיקוח על שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי,
בהתיעצות עם מועצת המוסד ,להתקין תקנות בכל
העבודה ,תשי"ד 1954 -
ענין הנוגע לביצועו.
חוק הגנת השכר ,תשי"ח -שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
1958
שירות
חוק
התעסוקה ,שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
1959
תשי"ט
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו למעט
לעניין עובדים זרים או תיווך עבודה לעובדים
זרים.
(ב) שר הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק
זה לעניין עובדים זרים ותיווך עבודה לעובדים
זרים והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע
לביצוען.
 . 90שר העבודה לא יתקין תקנות על פי
הסעיפים ( 36ב)( 36 ,ד) ו  , 52-אלא אחרי התייעצות
עם הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול
ביותר של העובדי ם במדינה ,עם ארגוני מעבידים
שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר ,ועם מועצת
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השירות.

16

17

 . 91השר רשאי לאצול מהסמכויות הנתונות לו
על פי הסעיפים  26 , 18ו ; 45-הודעה על אצילת
סמכויות תפורסם ברשומות.
חוק שירות המדינה (מינויים) ,ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות לביצועו לרבות תקנות בדבר
תשי"ט 1959 -
אגרות ,דמי הרשמה לבחינות ושכר לאנשי הציבור
מבין חברי ועדת השירות.
חוק שירות עבודה בשעת השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין
תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ,ובכלל זה תקנות
חירום ,תשכ"ז 1967 -
בדבר התנדבות לשירות עבודה.

18

חוק הביטוח הלאומי [נוסח "השר"  -שר העבודה והרווחה
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין
משולב] ,תשכ"ח 1968 -
תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
. 401השר רשאי להעביר מסמכויותיו לפי חוק זה,
להוציא את הסמכות להתקין תקנות ואת
הסמכויות לפי סעיפים ( 25 , 24 , 20ב) ו . 26 -
(מינוי מנהל מוסד ,סגנים ,מינוי אקטור ,אישור
תקציב והצעת התקציב)
תקנות המלאכות והתעשיות שר הפנים
(הסדרתן) (נפט) – 1934
חוק מס מקביל תשל"ג 1973 -שר העבודה והרווחה ושר הבריאות ממונים על
ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין
הנוגע לביצועו.

21

חוק הסכמים קיבוציים שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ,אך לא
תשי"ז 1957 -
יתקין שר העבודה תקנות לפי סעיף  26אלא לאחר
התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים
ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר נוגעים
בדבר.
 . 26לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם פרסם
חודש קודם לכן ברשומות ובכל דרך נוספת הנראית
לו ,הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן,
ומשנתפרסמה  -רשאי כל מעונין לערור על מתן הצו
לפני השר בדרך שתיקבע בתקנות; לא יפרסם שר
העבודה הודעה כאמור אלא לאחר שהתייעץ
בארגון העובדים המייצג את המספר הג דול ביותר
של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של
מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז " -השר" – שר העבודה והרווחה
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
1987
להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) תקנות בעני י נים המפורטים להלן יקבע השר,
דרך כלל או לסוגים ,באישור ועדת העבודה
והרווחה של הכנסת:

19
20

22
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( ) 1תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו אינו
משתלם על בסיס של חודש ,יום או שעה ,ודרכי
חישובו;
( ) 2תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו משתלם
בחלקו על בסיס של חודש ,יום או שעה ובחלקו על
בסיס אחר;
( ) 3הוראות נוספות או משלימות לענ י ין תשלום
שכר המינימום וחישובו.
(ג) השר ,לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם
חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם
ארגוני מעבידים שהם ,לדעת השר ,יציגים ונוגעים
בדבר ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
רשאי לקבוע הוראות משלימות לענ י ין חישוב שכר
מינימום יומי ושכר מינימום לשעה ,ויכול שיקבע
לענ י ין זה הוראות השונות מהאמור בחוק זה.
"השר"  -שר העבודה והרווחה.
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) השר רשאי ,באישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת
מסירת הודעות למעביד לעני ין סעיף  4מאת בני זוג
או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור.
(ג) השר ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת ,רשאי ,בצו ,להוסיף חוק לחוקים
המנויים בתוספת.
תקנות לפי סעיפים  1ב עד  1ה יותקנו באישור
הועדה( .אישור רפואי ,חוזה עבודה ,ביטוח רפואי
ומגורים הולמים)
השרה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין
תקנות בכל ענין הנוגע ל ביצועו * .לא נכתב בחוק
מיהו השר .הוראות בפרקים שונים דורשים
התייעצות עם שר הפנים ושר האוצר
(א) שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא
רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב) תקנות וצווים לפי חוק זה ייקבעו בשים לב
למקורות המימון המפורטים בסעיף . 13
(ג) תקנות בכל הנוגע להקצאה של הכספים
ממקורות המימון לפי סעיף  17יותקנו בהסכמת
שר העבודה והרווחה ובכפוף להוראות סעיף . 17
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,שר העבודה
והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה בכל הנוגע לגביה,
לחלוקה ולהעברה של הכספים שהמוסד קיבל
ממקורות המימון המפור טים בסעיף ( 13א) ,והוא
רשאי להתקין תקנות לעני ין זה ,בהסכמת שר
הבריאות.
השר ממונה על ביצוע סימן זה והוא רשאי להתקין
תקנות לביצועו .
"השר" — שר החקלאות

23

חוק שוויון ההזדמנויות
בעבודה ,התשמ"ח 1988 -

24

חוק עובדים זרים (העסקה
שלא כדין) ,התשנ"א1991 -

25

חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד1994 -

26

סימן א' לפרק ו' לחוק יישום
ההסכם בדבר רצועת עזה
(הסדרים
יריחו
ואזור
כלכליים והוראות שונות)
(תיקוני חקיקה) ,התשנ"ה-
1994
חוק העסקת עובדים על ידי (א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה ,למעט
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו -סעיף ( 10א) ,והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין
הנוגע לביצועו.
1996

27
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פרק ד' לחוק שוויון זכויות
מוגבלות,
עם
לאנשים
התשנ"ח 1998 -
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סעיף  8לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח1998 -

30

חוק הסכמים
התשי"ז1957 -

קיבוציים,

31

מוקדמת
הודעה
חוק
ולהתפטרות,
לפיטורים
התשס"א 2001 -
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(ב) שר הפנים ממונה על ביצוע הוראות סעיף ( 10א)
והור אות חוק זה החלות לעניין היתר לפי הסעיף
האמור ,והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין
הנוגע לביצוען ,לאחר התייעצות עם השר.
סעיף  10א מדבר על שירותים ארציים של כ"א.
שר המשפטים ממונה על ביצוע פרק זה ,ואולם –
(תביעות)
( ) 1שר התקשורת ממונה על ביצוע סימן ד' ,ככל
שהוא נוגע לשירותי בזק ומתקני בזק; (סימן ד -
שירות ציבורי -נגישות)
( ) 2שר התחבורה ממונה על ביצוע סימן ד' ,ככל
שהוא נוגע לשירותי השכרת כלי רכב; (סימן ד -
שירות ציבורי -נגישות)
( ) 3שר הבריאות ממונה על ביצוע סימן ו'; (סימן
ו' :שירות בריאות ומקום ציבורי שבו ניתן שירות
בריאות – נגישות  -בוטל)
( ) 4שר החינוך ושר התעשיי ה המסחר והתעסוקה
ממונים על ביצוע סימן ז' ,לפי הענ י ין( .סימן ז':
מוסדות חינוך ,מוסדות על -תיכוניים ,שירותי
חינוך והשכלה – נגישות)
( ) 5שר הפנים ,שר התח בורה והשר האחראי
כמשמעותו בסימן ט' ,ממונים על ביצוע סימן ט',
לפי העני י ן; (סימן ט דרכים ,נגישות -בוטל)
( ) 6שר הביטחון ממונה על ביצוע סימן י'; (סימן י
שירותי שעת חירום ,נגישות  -בוטל)
( ) 7שר התעשי י ה המסחר והתעסוקה ממונה על
ביצוע סימן י"א ,למעט סעיף 19מב (סימן י א -
מורשי נגישות ורכזי נגישות)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי,
באישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת,
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תקנות לענ י ין סעיף  7יוגשו לראשונה לאישור
הוועדה לקידום מע מד האשה של הכנסת ,בתוך
חמישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה( .סעיף
 - 7נקיטת אמצעים בידי מעביד)
שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ,אך לא
יתקין שר העבודה תקנות לפי סעיף  26אלא לאחר
התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים
ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר נוגעים
בדבר ( .סעיף  -26הנוהל במתן צו הרחבה)
(א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה
ו הוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו.
(ב)על אף האמור בסעיפים  4 , 3ו  , 5-רשאי שר
העבודה והרווחה ,בהתייעצות עם ארגוני עובדים
וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים ,ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,
לקבוע הוראות שונות מאלה הקבועות בסעיפים 3
ו  , 4-לעני י ן הודעה מוקדמת לפיטורים או לענ י ין
הודעה מוקדמת להתפטרות ,לגבי סוגי עובדים
ובהתחשב באופן תשלום השכר ובצורת העסקתם.
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נוהל רכש והתקשרויות בארץ ובחו"ל
לפי תקנות חובת המכרזים
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סעיף  29לחוק מידע גנטי,
התשס"א . 2000 -

33

חוק הודעה לעובד (תנאי
התשס"ב. 2002 -
עבודה),
(פקע).

34

חוק הגנה על עובדים בשעת
חירום ,התשס"ו . 2006 -

35

סעיף  5א לחוק הגנה על
עובדים (חשיפת עבירות
ופגיעה בטוהר המידות או
במינהל התקין) ,התשנ"ז -
. 1997
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(סעיפים  - 3,4הודעה מוקדמת לפיטורי עובד
במשכורת ועובד בשכר)
(א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי,
באישור ועדת המדע להתקין תקנות לביצועו ,וכן
רשאי הוא כאמור ,ובהסכמת שר המשפטים,
להתקין תקנות לעניין תעריפים מרביים לעריכת
בדיקות גנטיות לקשרי משפחה לפי פרק ה' . 1
(ב) תקנות ראשונות לפי חוק זה יוגשו לו ו עדה בתוך
תשעה חודשים מיום פרסומו.
(ג) שר המשפטים רשאי ,לאחר התייעצות עם השר
ובאישור ועדת המדע ,לקבוע הוראות לעניין אופן
התיעוד של מהלך בדיקה גנטית לקשרי משפחה,
שמירת תוצאותיה והעברתן לבית משפט לענייני
משפחה או לבית דין דתי ,לפי הוראות פרק ה'. 1
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא
רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות
בדבר צורת ההודעה לפי סעיפים  2ו 3 -ואופן
מסירתה.
שר התעשיה המסחר והתעסוקה ושר האוצר
ממונים על ביצוע פרק זה והם רשאים ,באישור
ועדה משותפת לוועדת הכספים של הכנסת ולוועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת להתקין
תקנות לביצועו( .פרק תשלום שכר לעובדים באיזור
הגבלה ופרק תשלום שכר לעובדים באיזור הכרזה)
שר התעשיה ה מסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע
פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע
לביצועו( .פרק איסור פיטורים ורציפות בעבודה)
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא
רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
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