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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 135(, התשע"ב—2012*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 1, בסעיף 174)ב()2(, בסופו יבוא 1 תיקון סעיף 174 
"במניין השנתיים האמורות לא יובאו בחשבון ימים שבהם שירת המבוטח בשירות 

מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח—2008" 

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן — יום התחילה(, והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו—

1986 2, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, בתקופה של שנתיים לפני יום 
התחילה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 136(, התשע"ב—2012*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 362
362)א(, במקום פסקאות )1( ו–)2( יבוא:

תשלום היתר יוחזר בתוך 12 חודשים מיום שהומצאו למוסד כל הנתונים הנדרשים   )1("
לצורך ביצוע ההחזר, בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני 
היום שבו הוחזר תשלום היתר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו שולם 

תשלום היתר;

לא הוחזר תשלום היתר לאחר שחלפו 12 חודשים מהיום שבו הומצאו למוסד  )2( 
)1(, יוחזר תשלום היתר בצירוף תוספת הצמדה כאמור  כל הנתונים כאמור בפסקה 

בפסקה )1(, ובעד החודש ה–13 ואילך — גם בתוספת ריבית בשיעור של 1% לשנה;" 

תחילתו של סעיף 362)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 2 תחילה ותחולה
פרסומו )בסעיף זה — יום התחילה(, והוא יחול על תשלום יתר שהנתונים הנדרשים 

לצורך ביצוע ההחזר לגביו, הומצאו למוסד לביטוח לאומי ביום התחילה ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 643, מיום ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(, עמ' 272 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 172   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 430, מיום ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(, עמ' 68 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 144   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   2

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27
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חוק עבודת נשים )תיקון מס' 49(, התשע"ב—2012*

בחוק עבודת נשים, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 6 — 1 תיקון סעיף 6

בסעיף קטן )ב()2(, במקום ")ד( או )ד1(" יבוא "ו–)ד(";  )1(

בסעיף קטן )ד( —   )2(

ברישה, במקום ")ב( או )ג(" יבוא ")ב(, )ב1( או )ג("; )א( 

בפסקה )1(, במקום "מארבעה" יבוא "מעשרה"; )ב( 

סעיף קטן )ד1( — בטל;   )3(

בסעיף קטן )ד2(, במקום ")ד1(" יבוא ")ד(" ובמקום "ארבעה" יבוא "עשרה"    )4(

בסעיף קטן )ז1()2(, במקום ")ד( ו–)ד1(" יבוא "ו–)ד("    )5(

בסעיף 9ג)ב( לחוק העיקרי, המילים "ולעניין הורה מיועד — גם ההוראות לפי סעיף 2 תיקון סעיף 9ג
6)ד1(," — יימחקו  

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 137

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995  2, בסעיף 51 —3 

בסעיף קטן )א( —   )1(

ברישה, אחרי "תקופת ההארכה" יבוא "כמפורט באותם סעיפים קטנים";  )א( 

בפסקה )1(, במקום "4 שבועות" יבוא "10 שבועות"; )ב( 

בפסקה )2(, במקום "שבועיים" יבוא "6 שבועות"; )ג( 

סעיף קטן )א2( — בטל;   )2(

בסעיף קטן )ד(, במקום "עד )א2(" יבוא "ו–)א1("   )3(

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו )להלן — יום התחילה(, והוא יחול על עובדת שהיתה 4 תחילה ותחולה
בחופשת לידה ביום התחילה ואילך, ואולם תשלומים לפיו ישולמו בתוך שלושה 

חודשים מיום התחילה בעד התקופה שמיום התחילה ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

חוק עבודת נשים )תיקון מס' 49(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 6בחוק עבודת נשים, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 6 — 1 

בסעיף קטן )ב()2(, במקום ")ד( או )ד1(" יבוא "ו–)ד(";  )1(

בסעיף קטן )ד( —   )2(

ברישה, במקום ")ב( או )ג(" יבוא ")ב(, )ב1( או )ג("; )א( 

בפסקה )1(, במקום "מארבעה" יבוא "מעשרה"; )ב( 

סעיף קטן )ד1( — בטל;   )3(

בסעיף קטן )ד2(, במקום ")ד1(" יבוא ")ד(" ובמקום "ארבעה" יבוא "עשרה"    )4(

בסעיף קטן )ז1()2(, במקום ")ד( ו–)ד1(" יבוא "ו–)ד("    )5(

בסעיף 9ג)ב( לחוק העיקרי, המילים "ולעניין הורה מיועד — גם ההוראות לפי סעיף 2 
6)ד1(," — יימחקו  

תיקון סעיף 9ג

תיקון חוק הביטוח בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995  2, בסעיף 51 —3 
הלאומי - מס' 137

בסעיף קטן )א( —   )1(

ברישה, אחרי "תקופת ההארכה" יבוא "כמפורט באותם סעיפים קטנים";  )א( 

בפסקה )1(, במקום "4 שבועות" יבוא "10 שבועות"; )ב( 

בפסקה )2(, במקום "שבועיים" יבוא "6 שבועות"; )ג( 

סעיף קטן )א2( — בטל;   )2(

בסעיף קטן )ד(, במקום "עד )א2(" יבוא "ו–)א1("   )3(

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו )להלן — יום התחילה(, והוא יחול על עובדת שהיתה 4 
בחופשת לידה ביום התחילה ואילך, ואולם תשלומים לפיו ישולמו בתוך שלושה 

חודשים מיום התחילה בעד התקופה שמיום התחילה ואילך  

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 429, מיום ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(, עמ' 65 

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"א, עמ' 960 

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 172 
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חוק חוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(, התשע"ב—2012*

בחוק זה — 1 הגדרות

"טובין" — נכס מוחשי שאינו מקרקעין; 

"סוכן מסחרי" — מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות 
בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק; 

"ספק" — יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, 
שאינו  ובין  רשום  בין   — מסחר"  "סימן  זה,  לעניין  טובין;  אותם  את  המשווק 

רשום 

מהותו של חוזה 
סוכנות

חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו 2 
של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת 
עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין 

הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות 

הצדדים לחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות  3 חובת נאמנות

סיום חוזה סוכנות 
לתקופה בלתי 

קצובה

צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד 4   )א( 
האחר בתוך זמן סביר מראש ובכתב, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תפחת 

מאלה, לפי העניין:

במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה — שבועיים;  )1(

במהלך התקופה שתחילתה בחודש השביעי מיום תחילת החוזה עד תום   )2(
השנה הראשונה מאותו מועד — חודש;

במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה — חודשיים;  )3(

במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה — שלושה חודשים;  )4(

במהלך השנה הרביעית מיום תחילת החוזה — ארבעה חודשים;  )5(

במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה — חמישה חודשים;  )6(

במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך — שישה חודשים   )7(

קבעו צדדים לחוזה סוכנות תקופות הודעה מוקדמת ארוכות מאלה הקבועות  )ב( 
בסעיף קטן )א(, לא תפחת תקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי 

הספק מתקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הסוכן המסחרי 

מסר אחד הצדדים הודעה מוקדמת על סיום חוזה הסוכנות, רשאי הספק )ג(  )1(
להורות לסוכן המסחרי להפסיק לאלתר לפעול בעבורו כסוכן; הורה ספק לסוכן 
המסחרי כאמור, ישלם לו פיצוי כאמור בפסקה )2( בעד התקופה שלגביה יפסיק 

הסוכן לפעול בעבורו )בסעיף קטן זה — דמי הודעה מוקדמת( 

דמי הודעה מוקדמת יהיו בסכום השווה למכפלה של תקופת ההודעה   )2(
המוקדמת בממוצע של רווחי הסוכן המסחרי במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה 
הסוכנות או במחצית השנייה של תקופת החוזה, לפי התקופה הקצרה; ואולם 
בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע דמי הודעה מוקדמת בסכום שונה 
אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בהתחשב בשינויים שחלו 

בתנאי השוק או בענף שבו פעל הסוכן המסחרי 

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 404, מיום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(, עמ' 230 

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27
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חוזה סוכנות לתקופה קצובה שהסתיים והוארך על ידי הצדדים בלי שקבעו מועד  )ד( 
לסיומו, ייחשב לעניין סעיף זה כחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה, ותקופת ההודעה 

המוקדמת תחושב לפי תקופת החוזה מיום תחילתו 

פיצוי בשל סיום 
חוזה סוכנות 

הסתיים חוזה סוכנות על ידי אחד הצדדים, יהיה סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק 5  )א( 
בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו 

של הספק עם לקוחות קיימים, ובלבד שהתקיימו כל אלה: 

חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות;  )1(

בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות   )2(
או לגידול בהיקף העסקים כאמור; 

ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם   )3(
לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות 

סכום הפיצוי לפי סעיף קטן )א( יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה  )ב( 
שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים; בסעיף קטן זה —

"הרווח החודשי הממוצע" — ממוצע הרווח העודף החודשי שצמח לסוכן המסחרי 
בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה 

בתוקף, לפי התקופה הקצרה;

"רווח עודף" — רווח עקב התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או עקב גידול 
משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, שהסוכן המסחרי 

היה הגורם היעיל ליצירתם 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל  )ג( 
על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי 

בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי לפי סעיף זה או לקבוע כי לא יינתן  )ד( 
פיצוי כאמור, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן 

התניה — לטובת 
הסוכן המסחרי

אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי 6 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין 7 שמירת דינים

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה 8 ביצוע

תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו 9 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוזה סוכנות לתקופה קצובה שהסתיים והוארך על ידי הצדדים בלי שקבעו מועד  )ד( 
לסיומו, ייחשב לעניין סעיף זה כחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה, ותקופת ההודעה 

המוקדמת תחושב לפי תקופת החוזה מיום תחילתו 

הסתיים חוזה סוכנות על ידי אחד הצדדים, יהיה סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק 5  )א( 
בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו 

של הספק עם לקוחות קיימים, ובלבד שהתקיימו כל אלה: 

פיצוי בשל סיום 
חוזה סוכנות 

חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות;  )1(

בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות   )2(
או לגידול בהיקף העסקים כאמור; 

ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם   )3(
לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות 

סכום הפיצוי לפי סעיף קטן )א( יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה  )ב( 
שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים; בסעיף קטן זה —

"הרווח החודשי הממוצע" — ממוצע הרווח העודף החודשי שצמח לסוכן המסחרי 
בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה 

בתוקף, לפי התקופה הקצרה;

"רווח עודף" — רווח עקב התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או עקב גידול 
משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, שהסוכן המסחרי 

היה הגורם היעיל ליצירתם 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל  )ג( 
על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי 

בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי לפי סעיף זה או לקבוע כי לא יינתן  )ד( 
פיצוי כאמור, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן 

התניה — לטובת אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי 6 
הסוכן המסחרי

שמירת דיניםאין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין 7 

ביצועשר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה 8 

תחילה תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו 9 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27
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חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב—2012*

בחוק זה —1 הגדרות 

"בטוחות" — מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת 
למטרות  משועבד  נכס  וכן  לעבודה,  לקבלתו  כתנאי  או  בעבודה  הישארותו 

כאמור;

"עובד" — לרבות מועמד לעבודה אצל מעביד;

"השר" — שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

 איסור קבלת
בטוחות ומימושן

לא יקבל מעביד, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן 2 

סמכות שיפוט 
ותרופות

לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 3 
2 והוא רשאי —

לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות   )1(
העניין;

ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה   )2(

4,2 עונשין סעיף  להוראות  בניגוד  אותן  שמימש  או  מעובדו  בטוחות  שקיבל  מעביד   )א( 
61)א()3( לחוק העונשין,  דינו — מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 

התשל"ז—1977  1 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן  )ב( 
)א( בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו — מחצית הקנס הקבוע 
בסעיף קטן )א(; לעניין זה, "נושא משרה" — מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף 

מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה 

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא  )ג( 
כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן )ב(, אלא אם כן הוכיח כי עשה 

כל שניתן כדי למלא את חובתו 

תחולה על מעסיק 
בפועל ועל מזמין 

שירות

הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן 5 
כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות 
המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו 

אותן בניגוד להוראות סעיף 2; בסעיף זה —

"מזמין שירות" ו"קבלן שירות" — כהגדרתם בסעיף 20א)ד( לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
התשי"א—1951 2;

"מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" — כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 
כוח אדם, התשנ"ו—1996  3 

זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור  6 איסור התניה

 תיקון חוק בית
 הדין לעבודה -

מס' 42

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969  4, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:7 

"חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב—2012 5" 

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 222, מיום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2008(, עמ' 259 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   1

ס"ח התשי"א, עמ' 204   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201   3

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 130   4

ס"ח התשע"ב, עמ' 176   5

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27
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תיקון חוק להגברת 
האכיפה של דיני 

העבודה

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב—2011 6, בתוספת השנייה, בחלק 8 
ג', בסופו יבוא:

איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות   )16("
מעובד, התשע"ב—2012 7 "

השר ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 9 ביצוע ותקנות
של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו 

העבודה, 10 תחילה דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק  של  תחילתו  ביום   8 סעיף  של  תחילתו 
התשע"ב—2011 

איסור מימוש בטוחות של עובד כאמור בסעיף 2 יחול גם על בטוחות שנתקבלו מעובד 11 הוראת מעבר
לפני תחילתו של חוק זה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

חוק פיצויי פיטורים )תיקון מס' 27(, התשע"ב—2012*

בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג—1963  1, בסעיף 11)ג(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 11

הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה )4( להגדרה   )4("
"ילד" האמורה בפסקה )2(, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח 
משולב[, התשמ"ו—1986  2, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים 

לפחות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב—2011 6, בתוספת השנייה, בחלק 8 
ג', בסופו יבוא:

תיקון חוק להגברת 
האכיפה של דיני 

העבודה

איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות   )16("
מעובד, התשע"ב—2012 7 "

השר ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 9 
של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו 

ביצוע ותקנות

העבודה, 10  דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק  של  תחילתו  ביום   8 סעיף  של  תחילתו 
התשע"ב—2011 

תחילה

איסור מימוש בטוחות של עובד כאמור בסעיף 2 יחול גם על בטוחות שנתקבלו מעובד 11 
לפני תחילתו של חוק זה  

הוראת מעבר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

חוק פיצויי פיטורים )תיקון מס' 27(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 11בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג—1963  1, בסעיף 11)ג(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 

הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה )4( להגדרה   )4("
"ילד" האמורה בפסקה )2(, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח 
משולב[, התשמ"ו—1986  2, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים 

לפחות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2338, ד' באדר התשע"ב, 2012 2 27

ס"ח התשע"ב, עמ' 62   6

ס"ח התשע"ב, עמ' 176   7

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 437, מיום כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(, עמ' 92 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשע"א, עמ' 967   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   2
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חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג—1963  1, אחרי סעיף 3 יבוא: 1 הוספת סעיף 3א

"איסור גביית 
תשלום

לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם 3א 
ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון 
יום הזיכרון, המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן; 
בסעיף זה, "גוף ממומן" — גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם 
בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה—1985  2, מוסד ציבור הנתמך 
לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית 

משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 20(, 
התשע"ב—2012*

)8( 1 תיקון סעיף 5ג בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, אחרי פסקה 
יבוא: 

מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות,   )9("
שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים 
עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים, משרד הבריאות, משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; לעניין פסקה 
זו, "אדם עם מוגבלות" — כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

התשנ"ח—1998 2, שמלאו לו 18 שנים "

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת — 436, מיום כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(, עמ' 90 
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