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חוקהשיפוטהצבאי)תיקוןמס'63(,התשע"א-2011*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 304 -1 תיקון סעיף 304

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה"   )2(
אחרי סעיף 404 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 404א

"הגבלה על מסירת 
מידע מהמרשם 
הפלילי וקיצור 
תקופת הרישום

על אף הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 404א   )א( 
התשמ"א-1981  2 )בסעיף זה - חוק המרשם הפלילי(, לעניין 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום יחולו 

הוראות סעיף זה 
עבירה  שאינה  עוון,  מסוג  בעבירה  נאשם  הורשע  )ב( 
מהעבירות המנויות בסעיף קטן )ג( או בתוספת השנייה, לא 
יימסר מידע מהמרשם הפלילי על פרט רישום בשל העבירה 
כאמור אלא לגופים כאמור בסעיף 13 רישה לחוק המרשם 
הפלילי או לגופים המפורטים בפרטים )כו( ו–)כז( שבתוספת 
הראשונה לחוק האמור, לצורך מילוי תפקידיהם )בסעיף זה 
- הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי(, אם הוטל על 

הנאשם עונש כמפורט להלן:
עונש שאינו כולל מאסר בפועל;  )1(

עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;  )2(

עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל   )3(
שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה 
צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על 
חודשיים; בסעיף זה, "עבודה צבאית" - כמשמעותה 

בסעיף 541)3()א()1(;

עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל   )4(
שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית 

הורשע נאשם בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א והוטל  )ג( 
עליו עונש כמפורט להלן, יחולו לעניין ההגבלה על מסירת 

מידע מהמרשם הפלילי הוראות אלה:
מאסר  חודשי  שלושה  על  עולה  שאינו  עונש   )1(
בפועל - ההגבלה תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, 

מטעמים שיירשמו, כי היא לא תחול;
עונש העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל    )2(

ואינו עולה על שישה חודשי מאסר בפועל - ההגבלה 
מטעמים  הדין,  בית  הורה  כן  אם  אלא  תחול,  לא 

שיירשמו, כי היא תחול;

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
מיום  ,479  - הממשלה  חוק  ובהצעות   424 עמ'   ,)2008 ביולי   21( התשס"ח  בתמוז  י"ח  מיום   ,250  -  הכנסת 

י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 228 
ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 654   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 322   2
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עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל -   )3(
ההגבלה לא תחול 

המרשם   לחוק  16)א(  בסעיף  כאמור  המחיקה  תקופת  )ד( 
הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת 
)ב( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  הפלילי  מהמרשם   מידע 

או )ג(, תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין  

הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא  )ה( 
תהווה העבירה פרט רישום 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו לעניין נאשם  )ו( 
שהוטל עליו עונש מאסר על–תנאי ובשל הרשעתו בעבירה 
נוספת כמשמעותה בסעיף 32)א(, שהיא עבירה כאמור בסעיף 
קטן )ב( או )ג(, רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על 
הפעלת העונש על–תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף 

זה אינו חל במקרה האמור " 

תיקון כותרת 
התוספת

בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 3 

הוספת תוספת 
שנייה

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:4 

"תוספתשנייה
)סעיף 404א)ה((

עבירה לפי הוראות אלה:

סעיפים 48, 49, 53, 54, 58)א( רישה, 62, 64, 67)א( רישה, 68, 70, 71, 80 רישה, 82,   )1(
89, 90, 91, 96, 106, 109)א(, 116, 117, 122 רישה, 123 רישה, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133 או 133א; 

ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה )1(;  )2(

תקנות שירות ביטחון )חובות אנשי מילואים(, התשט"ז-1956 3: תקנה 6 לעניין   )3(
איבוד קשר; תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, 

כלי שיט או כלי תחבורה אחר "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 תחילה 

הוראות סעיף 404א והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על 6 הוראות מעבר )א( 
מי שהורשע ערב יום התחילה בעבירה כאמור בסעיפים קטנים )ב( או )ג()1( רישה של 
סעיף 404א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה )להלן - סעיף 404א(, בתום שנה 
מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהרשעה כאמור היא ההרשעה היחידה בבית דין 
צבאי ואין פרטי רישום שקדמו לה בשל הרשעות של בית משפט או בית דין בפלילים 

בשל פשעים או עוונות 

ק"ת התשט"ז, עמ' 359   3

עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל -   )3(
ההגבלה לא תחול 

המרשם  לחוק  16)א(  בסעיף  כאמור  המחיקה  תקופת  )ד( 
הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת 
)ב( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  הפלילי  מהמרשם   מידע 

או )ג(, תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין  

 

הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא  )ה( 
תהווה העבירה פרט רישום 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו לעניין נאשם  )ו( 
שהוטל עליו עונש מאסר על–תנאי ובשל הרשעתו בעבירה 
נוספת כמשמעותה בסעיף 32)א(, שהיא עבירה כאמור בסעיף 
קטן )ב( או )ג(, רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על 
הפעלת העונש על–תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף 

זה אינו חל במקרה האמור " 

תיקון כותרת בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 3 
התוספת

הוספת תוספת אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:4 
שנייה

"תוספתשנייה
)סעיף 404א)ה((

עבירה לפי הוראות אלה:

סעיפים 48, 49, 53, 54, 58)א( רישה, 62, 64, 67)א( רישה, 68, 70, 71, 80 רישה, 82,   )1(
89, 90, 91, 96, 106, 109)א(, 116, 117, 122 רישה, 123 רישה, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133 או 133א; 

ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה )1(;  )2(

6 לעניין  תקנות שירות ביטחון )חובות אנשי מילואים(, התשט"ז-1956 3: תקנה   )3(
איבוד קשר; תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, 

כלי שיט או כלי תחבורה אחר "

תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 

הוראות סעיף 404א והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על 6  )א( 
מי שהורשע ערב יום התחילה בעבירה כאמור בסעיפים קטנים )ב( או )ג()1( רישה של 
סעיף 404א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה )להלן - סעיף 404א(, בתום שנה 
מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהרשעה כאמור היא ההרשעה היחידה בבית דין 
צבאי ואין פרטי רישום שקדמו לה בשל הרשעות של בית משפט או בית דין בפלילים 

בשל פשעים או עוונות 

הוראות מעבר
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לא היתה ההרשעה כאמור בסעיף קטן )א( ההרשעה היחידה בבית דין צבאי  )ב( 
או שיש פרטי רישום שקדמו לה כאמור באותו סעיף קטן, רשאי מי שהורשע כאמור 
לפנות לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך לעניין זה )להלן - הגורם המוסמך( בבקשה 
להחיל עליו את הוראות סעיף 404א; הגורם המוסמך יורה על החלת סעיף 404א על 
 הפונה, אם מצא כי לא הוטל עליו עונש מאסר על–תנאי שיהיה ניתן להפעילו, כאמור

בסעיף 404א)ו( 

שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר הביטחון, להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה  )ג( 

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

חוקלתיקוןפקודתהעיריות)הוראתשעה(,התשע"א-2011*

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( -1 הוראת שעה

בפקודת העיריות 1, בסעיף 249, אחרי פסקה )32( יבוא:  )1(

"שמירה, אבטחה 
וסדר ציבורי

להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, )33(
לביטחון  והשר  השר  שקבעו  ובסייגים  בתנאים  בנושאים, 
הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים, ואולם בחוק עזר לפי 
פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה 

על סכום שקבע השר ";

בפקודת המועצות המקומיות2, בסעיף 24א, אחרי "249)12א(" יבוא "ו–)33("   )2(

נקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה בחוק עזר שהיה בתוקף ערב 2 הוראות מעבר
תחילתו של חוק זה, תהיה רשות מקומית רשאית לגבות, בכפוף להוראות חוק העזר, 
את האגרה או ההיטל, בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ה' בטבת 
התשע"ב )31 בדצמבר 2011(, אף אם גובה האגרה או ההיטל שנקבעו לפיו עולה על 
הסכום שקבע שר הפנים לפי סעיף 249)33( לפקודת העיריות או לפי סעיף 24א לפקודת 

המועצות המקומיות, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א          
             שר הפנים

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"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 179, עמ' 184 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 352   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 353   2
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חוקהעונשין)תיקוןמס'109(,התשע"א-2011*

205א, אחרי "שנים" 1 תיקון סעיף 205א בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
יבוא "או קנס כאמור בסעיף 61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס 

האמור"  

סעיף 205ב לחוק העיקרי - בטל  2  ביטול סעיף 205ב

בסעיף 205ג לחוק העיקרי -3  תיקון סעיף 205ג

בסעיף קטן )א(, במקום "שישה חודשים" יבוא "שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף   )1(
61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור";

סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( - בטלים    )2(

בסעיף 214ב לחוק העיקרי, במקום "205א עד 205ג" יבוא "205א, 205ג" 4  תיקון סעיף 214ב

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

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 366, מיום ביום כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(, עמ' 73 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 80   1

חוקהאזרחות)תיקוןמס'10(,התשע"א-2011*
בחוק האזרחות, התשי"ב-1952  1, אחרי סעיף 11 יבוא:1 הוספת סעיף 11א

"סמכות בית משפט 
שהרשיע אדם לבטל 

אזרחות

הורשע אדם בעבירה וקבע בית המשפט כי העבירה היא 11א  )א( 
מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-

 112  ,101  ,99 97 עד  2005, או הורשע בעבירה לפי סעיפים 
או 113)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי בית המשפט, 
לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית, נוסף על 
הישראלית  האזרחות  ביטול  שעקב  ובלבד  אחר,  עונש  כל 
לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל 
אזרחות כאמור - יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה 
בית המשפט; לעניין סעיף זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע 

מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות 

על בקשה לביטול אזרחות כאמור בסעיף זה ועל ביטולה  )ב( 
יחולו הוראות סעיף 11)ג( ו–)ו(, בשינויים המחויבים 

אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות שר הפנים  )ג( 
לפי סעיף 11)א( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א          
             שר הפנים

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"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 366, מיום כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(, עמ' 72 

ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810   1

חוקהעונשין)תיקוןמס'109(,התשע"א-2011*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 205א, אחרי "שנים" 1 
יבוא "או קנס כאמור בסעיף 61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס 

האמור"  

תיקון סעיף 205א

ביטול סעיף 205בסעיף 205ב לחוק העיקרי - בטל  2  

תיקון סעיף 205גבסעיף 205ג לחוק העיקרי -3  

בסעיף קטן )א(, במקום "שישה חודשים" יבוא "שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף   )1(
61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור";

סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( - בטלים    )2(

תיקון סעיף 214בבסעיף 214ב לחוק העיקרי, במקום "205א עד 205ג" יבוא "205א, 205ג" 4  

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

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 366, מיום ביום כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(, עמ' 73 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 80   1

חוקהאזרחות)תיקוןמס'10(,התשע"א-2011*

הוספת סעיף 11אבחוק האזרחות, התשי"ב-1952  1, אחרי סעיף 11 יבוא:1 

"סמכות בית משפט 
שהרשיע אדם לבטל 

אזרחות

הורשע אדם בעבירה וקבע בית המשפט כי העבירה היא 11א  )א( 
מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-

 112  ,101  ,99 97 עד  2005, או הורשע בעבירה לפי סעיפים 
או 113)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי בית המשפט, 
לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית, נוסף על 
הישראלית  האזרחות  ביטול  שעקב  ובלבד  אחר,  עונש  כל 
לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל 
אזרחות כאמור - יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה 
בית המשפט; לעניין סעיף זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע 

מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות 

על בקשה לביטול אזרחות כאמור בסעיף זה ועל ביטולה  )ב( 
יחולו הוראות סעיף 11)ג( ו–)ו(, בשינויים המחויבים 

אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות שר הפנים  )ג( 
לפי סעיף 11)א( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א          
             שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת
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חוקלהרחבתהייצוגההולםשלבניהעדההאתיופיתבשירותהציבורי
)תיקוניחקיקה(,התשע"א-2011*

תיקון חוק החברות 
 הממשלתיות -

מס' 29

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975  1 - 1  

אחרי סעיף 50 יבוא:   )1(

"פרקו'1:ייצוגהולםבקרבעובדיחברותממשלתיות

ייצוג הולם בקרב 
עובדי חברות 

ממשלתיות 

בקרב העובדים בחברות הממשלתיות, בכלל המשרות 50א  )א( 
והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי 
שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה )בפרק זה - ייצוג 

הולם( 

הדירקטוריון יפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים  )ב( 
בחברה בהתאם ליעד שיקבע, ולשם כך ינקוט את האמצעים 
הנדרשים בנסיבות העניין אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד 

ייצוג הולם, לרבות אלה: 

ייעוד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק   )1(
מועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם;

מקרב  למועמדים  עדיפות  מתן  בדבר  הוראה   )2(
קבוצה הזכאית לייצוג הולם, כאשר הם בעלי כישורים 
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, לעניין משרה 
או קבוצת משרות או לעניין דרגה או קבוצת דרגות 

שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתיקבע בה 

הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה  )ג( 
והקידום בעבודה בחברה הממשלתית 

הוראות סעיף זה יחולו על חברה ממשלתית המעסיקה  )ד( 
יותר מ–50 עובדים 

 דיווח ומעקב 
 לעניין ייצוג 

הולם 

חברה ממשלתית תגיש לרשות, אחת לשנה, דין וחשבון 50ב   )א( 
לגבי ביצוע הוראות פרק זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים 

באשר לייצוג הולם בקרב עובדי החברה 

הזדמנויות  שוויון  לנציבות  לממשלה,  תגיש  הרשות  )ב( 
בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  בחוק  כמשמעותה  בעבודה 
התשמ"ח-1988  2, ולוועדת העלייה הקליטה והתפוצות של 
הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו 
באותה שנה לפי פרק זה באשר לייצוג הולם בקרב עובדי 

החברות הממשלתיות ";

בסעיף 54, אחרי פסקה )7א( יבוא:  )2(

")7ב(  תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם, כמשמעותו בסעיף 50א;";

אחרי סעיף 60א יבוא:   )3(

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 358, מיום כ"ז בטבת התשע"א )3 בינואר 2011(, עמ' 38 

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"א, עמ' 682   1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38   2
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"ייצוג הולם בקרב 
עובדים בתאגידים 

שהוקמו בחוק 

על אף האמור בסעיף 60, יחולו הוראות פרק ו'1, לעניין 60ב   )א(  
עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק בשינויים המחויבים לפי 
העניין ובשינויים כמפורט להלן, והכל בכפוף להוראות החוק 

שמכוחו מוקם התאגיד: 

בסעיף 5א)ב(, במקום "הדירקטוריון יפעל" כאילו   )1(
נאמר "מועצה של תאגיד שהוקם בחוק תפעל"; 

בסעיף 50ב -   )2(

בסעיף קטן )א(, במקום "חברה ממשלתית  )א( 
תגיש לרשות" כאילו נאמר "מועצה של תאגיד 
ולשר  הממונה  לשר  תגיש  בחוק  שהוקם 
נאמר  כאילו  "החברה"  ובמקום  המשפטים" 

"התאגיד";

תגיש"  "הרשות  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
ובמקום  יגיש"  המשפטים  "שר  נאמר  כאילו 
"החברות הממשלתיות" כאילו נאמר "תאגידים 

שהוקמו בחוק" 

בסעיף זה - )ב(  

בתאגיד  אחר  גוף  או  רשות  לרבות   - "מועצה" 
לתפקיד  דומה  תפקיד  הממלא  בחוק,  שהוקם 
של דירקטוריון בחברה ממשלתית לעניין סעיף 

50א)ב(, אף אם כינויו שונה;

"השר הממונה" - השר הממונה על התאגיד שהוקם 
בחוק או על ביצוע החוק שמכוחו הוקם התאגיד, 

לפי העניין "

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 124

בפקודת העיריות  3, אחרי סעיף 173א יבוא:2  

"ייצוג הולם בקרב 
עובדי עירייה

בקרב עובדי עירייה, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן 173ב  )א( 
ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד 

מהוריו נולדו באתיופיה )בסעיף זה - ייצוג הולם( 

סעיף הוראות  ביצוע  לשם  מועמד  העדפת  נדרשת   )ב( 
קטן )א(, תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים 

דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים 

עירייה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל  )ג( 
האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה 
הזכאית לייצוג הולם, לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של 

משרות 

הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה  )ד( 
בעיריה והקידום בעבודה לפי פקודה זו  

העירייה תגיש לשר הפנים, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי  )ה( 
ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, ובו יפורטו, בין השאר, נתונים 
באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים 

באשר לייצוג הולם בקרב עובדיה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"א, עמ' 732   3

"ייצוג הולם בקרב 
עובדים בתאגידים 

שהוקמו בחוק 

על אף האמור בסעיף 60, יחולו הוראות פרק ו'1, לעניין 60ב   )א(  
עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק בשינויים המחויבים לפי 
העניין ובשינויים כמפורט להלן, והכל בכפוף להוראות החוק 

שמכוחו מוקם התאגיד: 

בסעיף 5א)ב(, במקום "הדירקטוריון יפעל" כאילו   )1(
נאמר "מועצה של תאגיד שהוקם בחוק תפעל"; 

בסעיף 50ב -   )2(

בסעיף קטן )א(, במקום "חברה ממשלתית  )א( 
תגיש לרשות" כאילו נאמר "מועצה של תאגיד 
ולשר  הממונה  לשר  תגיש  בחוק  שהוקם 
נאמר  כאילו  "החברה"  ובמקום  המשפטים" 

"התאגיד";

תגיש"  "הרשות  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
ובמקום  יגיש"  המשפטים  "שר  נאמר  כאילו 
"החברות הממשלתיות" כאילו נאמר "תאגידים 

שהוקמו בחוק" 

בסעיף זה - )ב(  

בתאגיד  אחר  גוף  או  רשות  לרבות   - "מועצה" 
לתפקיד  דומה  תפקיד  הממלא  בחוק,  שהוקם 
של דירקטוריון בחברה ממשלתית לעניין סעיף 

50א)ב(, אף אם כינויו שונה;

"השר הממונה" - השר הממונה על התאגיד שהוקם 
בחוק או על ביצוע החוק שמכוחו הוקם התאגיד, 

לפי העניין "

תיקון פקודת בפקודת העיריות  3, אחרי סעיף 173א יבוא:2  
העיריות - מס' 124

"ייצוג הולם בקרב 
עובדי עירייה

בקרב עובדי עירייה, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן 173ב  )א( 
ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד 

מהוריו נולדו באתיופיה )בסעיף זה - ייצוג הולם( 

סעיף הוראות  ביצוע  לשם  מועמד  העדפת  נדרשת   )ב( 
קטן )א(, תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים 

דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים 

עירייה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל  )ג( 
האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה 
הזכאית לייצוג הולם, לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של 

משרות 

הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה  )ד( 
בעיריה והקידום בעבודה לפי פקודה זו  

העירייה תגיש לשר הפנים, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי  )ה( 
ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, ובו יפורטו, בין השאר, נתונים 
באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים 

באשר לייצוג הולם בקרב עובדיה 
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שר הפנים יגיש לממשלה, לנציבות שוויון הזדמנויות  )ו( 
בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  בחוק  כמשמעותה  בעבודה 
התשמ"ח-1988  4, ולוועדת העלייה הקליטה והתפוצות של 
הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו 
באותה שנה לפי סעיף קטן )ה( באשר לייצוג הולם בקרב עובדי 

העיריות " 

תיקון פקודת 
 המועצות המקומיות 

- מס' 61

בפקודת המועצות המקומיות 5 , בסעיף 34א, אחרי "171א," יבוא "173ב,"  3  

תיקון חוק שוויון 
ההזדמנויות 

 בעבודה - מס' 16

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 6, בתוספת, אחרי פרט 9 יבוא:4 

סעיפים 50א, 50ב ו–60ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 7    10"

סעיף 173ב לפקודת העיריות, לרבות כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות    11
המקומיות "

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38   4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשע"א, עמ'      5
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