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חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(,
התשס״ז*2007-
הגדרות

בחוק זה -

ו.

״גורם שיקומי מלווה״  -גורם שאושר בידי השר האחראי ,המעניק למועםק עם מוגבלות
ליווי שיקומי תומך תעםוקה לפי מבחנים שעליהם החליט אותו שר;
״חוק שכר מינימום״  -חוק שכר מינימום ,התשמ״ז987-ו ;
ו

״מועםק עם מוגבלות״  -אדם עם מוגבלות כהגדרתו בםעיף  5לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ״ח998-ו )בחוק זה  -חוק שוויון זכויות( ,שמלאו לו
8ו שנים ומועםק או מיועד להיות מועםק במקום תעםוקה רגיל;
2

״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד התעשיה המםחר והתעםוקה או מי שהוא הםמיך
לעניין חוק זה;
״מעםיק״  -לרבות המפעיל והבעלים של מקום התעםוקה של מועםק עם מוגבלות;
״מפעל מוגן״  -כמשמעותו בםעיף 7ו לחוק שכר מינימום;
״מקום תעםוקה רגיל״  -מקום תעםוקה שאינו מפעל מוגן ,מרכז לשיקום מקצועי-
תעםוקתי ,מועדון תעםוקתי וכיוצא באלה ,ואשר עובדים בו או עשויים לעבוד
בו מי שמתקיימים לגביהם יחםי עובד ומעביד;
״משתקם״  -מועםק עם מוגבלות ש ה מ נ ה ל קבע כי הוא משתקם לפי הוראות
םעיף )3ב(;
״השר האחראי״  -לגבי מועםק עם מוגבלות שהוא נכה נפש כהגדרתו בחוק שיקום נכי
נפש בקהילה ,התש״ם - 20 00-שר הבריאות ,לגבי מועםק עם מוגבלות שהוא
נכה כהגדרתו בחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט959-ו ]נוםח משולב[ ,
וזכאי לתגמולים לפי אותו חוק  -שר הביטחון ,ולגבי כל מועםק עם מוגבלות
אחר  -שר הרווחה והשירותים החברתיים;
3

4

״השר״  -שר התעשיה המםחר והתעםוקה
זכויות משתקם
ל
ב מ

ו ם

ת ע ם ו ק ה

2

.

)א( בין משתקם במקום תעםוקה רגיל ובין מעםיקו או הגורם השיקומי המלווה  -אם
ישנו ,לא יחולו יחםי עובד ומעביד
)ב( משתקם המועםק במקום תעםוקה רגיל זכאי לזכויות המפורטות בתוםפת
השניה
)ג( משתקם המועםק במקום תעםוקה רגיל זכאי לקבל ממעםיקו ,במישרין ,גמול
תעםוקה שלא יפחת משיעורי המינימום הקבועים בתוםפת הראשונה ,בהתאם לדרגת
יכולת התעםוקה שנקבעה לו לפי םעיף .3
)ד( גמול תעםוקה ישולם לא יאוחר מהיום העשירי בחודש שלאחר חודש
התעםוקה

התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הכנםת
 43ו ,מיום א׳ בניםן התשם״ז ) 20במרם  ,(2007עמ׳ 40ו.ם״ח התשמ״ז ,עמ׳ .68
ם״ח התשנ״ח ,עמ׳ 52ו.
ם״ח התש״ם ,עמ׳ ו.23
ם״ח התשי״ט ,עמ׳ .276

450

)ה(

)ו( ממועד הגשת בקשמ ועד למתן הבקטה בה ,כאמור בםעיף  ,3יהיה מועבם
עם מוגבלות במקום תעםוקה רגיל זכאי לגמול תעםוקכ בשיעור שלא יפח ת
משיעורי המינימום הקבועי ם בתומפת הראשונה ,שעליו הםכים עם שעםיקו,
בידיעת הגורם השיקומי תמלווה  -אם ישנ ו.
) (2עד להחלטה בדבר הערכת יכהלת תעםוקה חויכת תפי םעיף  ,(1)3יהיה
משתקם זכאי לגמול התעםוקה שגקבע לגביו לפי הערכת יכולת התהםוקה
הקודמת שנערכה לוה קודמת שנערכה לו

)ו( מגמול תעםוקה לא יהיה ניתן לעיק ול ,להעבניד! או לשעב וד םכום השווה עגמלה
בשיעור הנקוב בתוםפת השניה לחוקן הבטהת הכנםה ,התשמ״א980-ו  ,שהיותה
משתלמת בחודש שקדת לתשלום גמ ול התעםוקה לאותו משתקם להי הרכב משתחת ו
אילו היה זכאי לגמלה כאמור; הוראות םעיף קטן זה לא יחולו עק עיקול ,העחרה או
שעבוד לשם תשלום במזונות שפי פםל דין של ביו; משפט דאו בשת דין מוםמך.
5

ה.

)א( מועםק עם מוגבלות ,או מי שמוםמך תאו מורש ה מפעול בשמו ,שאינל המעםיש ,השרכת יכולת
רשאי להגיש בקשה למנהל לקביעת מעמדנ כמשתקע ולקביעת שיעור גמול התעתוקה תעםוקה
)בחוק זה  -בקשה(),בוחוהקכלז הב ה-תיביקחשםה(ל,הועהםכקלהבבהמתקיויםחםתלעהםועקםהק הרגיבלמקמוםםו יתםעוםבותקפהקירגדי
מםוים; בקשה תוגש מתידםן בהתאם להליתיד שנקבעו לפי היראות םעיף  7לבי לחרק שכר
מינימום )בחוק זה  -הוראות לחניי ן הבי עת שכר מינימו ק מותאשכ בשינויים המחויבים
ובשינויים האמורים בםעיף זה.
)ב( מצא המנהל כי יכולת ה תעםוקה של מלעםק עם מוגבשות פחותה ,עקב מוגבלותו,
מיכולת העבודה הרגילה תאותו תפקיד ובאותו בלקום תעםוקה בשי עור של %ו 8לפחות,
יקבע המנהל כי הוא משתקם הלניין חוק זה ,לגבי התקופה שמיום הג שת הבקשה ואילך
וכן יקבע א ת דרגת יכולת ה תעםוקה שלו לתי הדרגות המפורטות בתוםפת הראשונה,
יחםית ליכולת עבודח רגילה; על משתקם יחילו הוראמת חוק זה ועל אף! האמ ור קהוראות
לעניין קביעת שכר מעימום מותאם.
)ג(

)ו( בקביעה לפי סעיף קטן )ב( ,יבבי א המנהל בחשבון א ת הנתונים כאמור
בפםקאות ) (2ו־) (3וכן א ת הדיו(חים שנתקבל ו לפו חיראות םעיף קטן )ד(.
) (2השר יקבע ,בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברת יים ,ישר זהבי טחון,
שר הבריאות ,נציבות שוויון זתוינת לאנשים ועם מוגב ללת כמשמעותה בחוק
שוויון זכויות ,המוםד לביטוח תאומי ,ארגונים חמשמשי ם כגורםיה שימומיים
מלווים שלדעת השר הם נוגעיע בדבר וארג ונים העוםקים בקידום זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות שלדעת השר הם נ וגעים בדבר ,ובאישור ועדות העבודה
הרווחה והבריאות של הכנםת ,נתותם ,ל רבות מדדים ,כל י והערכה ומבח נים,
שישמשו להערכת ישכיולשתמשהותלעהםועקרכהתודירכגולתתה והכןתעלםבודקיהק והדהרגאתםההוהכןעלםבקדהינקוהעדההא
במהותה לשיקום בבממקוהוםתתהעלםושקיקהורםג יבלמקום תעםוקה רגיל
) (3עד לקביעת נ)ת3ו(ניםעכדאלמקורביבעפתםנקתהו נ)י(2ם ,יכבאימאורה מבנפהםלק הב )ח(2ש,ביוןב,ילאענהיימןנ הפלם קבהח
)ו( ,נתונים לעניין יכולת התמדע בתעםוקה  ,אימותה ותמתה ,התפוקה ,הרגלת
עבודה ומידת ההשעתבלובדוהתובמימדקותםההתשעתםלובקוהת ,ובכמןקיובםיאהבתחעםשובקוןה,הואכןםיבהיהאעבםקחהש
נועדה במהותה לשניוקעודםהבבממקוהוםתתהעלםושקיקהורםג יבלמקום תעםוקה רגיל

5

ם״ח התשמ״א ,עמ׳ .30
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)ד( הוגשה בקשה לפי םעיף קטן )א( ,יודיע המנהל לשר האחראי על הגשת הבקשה;
בכפוף להוראות םעיף קטן )ה( ,השר האחראי יעביר בתוך ו 2ימים מיום קבלת ההודעה,
דיווח בעניין אבחון או הערכת יכולת תעםוקה שנערכו בעבר למועםק עם מוגבלות
שלגביו הוגשה הבקשה ,ככל שנערכו מטעם משרדו של השר האחראי או בהנחיית
משרדו; כן יעביר השר האחראי למנהל ,בתוך פרק הזמן האמור ,דיווח לעניין תכנית
השיקום שנקבעה למועםק עם מוגבלות ,ככל שנקבעה ,ולעניין שירותי השיקום שניתנו
מטעם משרדו או בהנחיית משרדו ,ככל שניתנו
)ה( החלטה בבקשה תינתן בתוך 35ו ימים מתחילת התעםוקה ,ובלבד שלעניין בקשה
שהוגשה אחרי שחלפו  90ימים מתחילת התעםוקה תינתן החלטה בבקשה בתוך 45
ימים מיום שהוגשה
)ו( המנהל יבצע הערכת יכולת תעםוקה חוזרת למשתקם בתום שנה ,בתום שנתיים
ובתום ארבע שנים מהמועד שבו ניתנה החלטה בבקשה ,ואולם המנהל רשאי לבצע
הערכת יכולת תעםוקה חוזרת למשתקם ,או לשנות הערכה שביצע לגביו ,בכל עת
ששוכנע כי חל שינוי בנםיבות ,בין אם הוגשה בקשה חדשה ובין אם לאו; הוראות םעיף
קטן )ד( יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין הערכת יכולת תעםוקה חוזרת
)ז( הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי םעיף זה ,רשאי לערער עליה לבית
הדין האזורי לעבודה בתוך  45ימים מיום שההחלטה נמםרה לו
איםור הפליה

4

משתקם לא יופלה בכל הקשור לתעםוקה או לגמול תעםוקה ,מחמת מינו ,נטייתו
המינית ,מעמדו האישי ,היריון או היותו הורה ,גילו ,גזעו ,דתו ,לאומיותו ,ארץ מוצאו,
השקפתו או מפלגתו; אין רואים הפליה כאשר היא מתחייבת מאופייה או ממהותה
של התעםוקה

םמכות שיפוט

לבית הדין האזורי לעבודה תהא םמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי חוק זה

שמירת זכויות

)א( חוק זה בא להוםיף על כל זכות של משתקם מכוח הםכם או נוהג ,לרבות זכות
לליווי שיקומי תומך תעםוקה ,וכן על זכות לליווי שיקומי לפי כל דין או נוהג ,ולא
לגרוע מהן
)ב( אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מכל זכות של מועםק עם מוגבלות שאינו
משתקם

שינוי התוםפות

7

השר ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנםת ,רשאי ,בצו ,לשנות א ת
התוםפות

פטור ממכרז

8

העםקת משתקמים לפי חוק זה פטורה מחובת מכרז לפי כל דין; ואולם הוראות םעיף
זה לא יחולו על התקשרות עם גורם שיקומי מלווה לצורך מתן ליווי שיקומי תומך
תעםוקה

דין המדינה

.9

לעניין חוק זה ,דין המדינה כמעםיק ,כדין כל מעםיק

ביצוע ותקנות

0ו

)א( השר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין ,באישור ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנםת ,תקנות בכל הנוגע לביצועו ,לרבות לעניין חישוב זכויות
משתקם לפי התוםפת השניה
)ב( השר רשאי ,בהםכמת שר האוצר ,בהתייעצות עם השר האחראי ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנםת ,להתקין תקנות לעניין מתן מענקים או תמריצים,
כםפיים או אחרים ,למעםיקים של משתקמים או של מועםקים עם מוגבלות בעלי יכולת
עבודה מופחתת כמשמעותם בהוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם ,בהתחשב,
בין השאר ,במשך ההעםקה ,בגמול התעםוקה או בשכר העבודה ,לפי העניין ,ורשאי
הוא לקבוע בדרך האמורה הוראות שונות למקומות תעםוקה שונים ולםוגי מוגבלות
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)ג( מעםיק המבצע ה מ א מ ו ת במקום תעםוקה רביל ,אשר נדרשות בשל צרכיד
המיוחדים של המשתקם המועםק אצלו ,לצורך עעםקתו ,וכאי לדה שתתפות המדינה
במימון ההתאמות; השר ושר האוצת באישי ור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנםת ,יקבעו הוראות בדבר השתתפות המדינה במימון ביצוע התאמות וכאמור
בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוםח חדש[ ,התש״ל970-ו  ,בםעית  ,1בהגדרה ״םובד״ ,ותיקון פקו דת
ב ם מ ה יבוא ״ומשתקם כהגדרתו בחוק םכוהת לאנשים עזם ומוגבלות המועםקים הבטיחות בעבודה
 -הוראת שעה

וו.

6

כמשתקמים )הוראת שעה( ,התשם״זא 2007ה
7

בפקודת נווליטת הרגל ]נוםח חדש[ ,התש״ם980-ו  ,בםעיף )78ו()א( ,אחרי ״שמגיע
^2
לעובד״ יבוא ״וגמול תעםדק יה כמ שמעותו בםוק זכויוש לאנשים עק מוגבלות זהמועםקים
כמשתקמים )הוראתכ מששעתה(ק,מיהםת )שהםו״רזא7-ת00ש2ע,ה(,ש מהגיתעשלם״מז-ש7ת0ק0ם, 2כהשגמדגריתעולבמחושקת קהםאכמוהר,ג״ד
ואחרי ״שםך כל ה ושאכרח״ריב״ושאם״ךאוכ לגמהולש כהר״תעיםבוקאה״,אלופגימוהלע ניהיןת,״עםו ק ה  ,לפי העניין,״
8

7

^3

תיקון פקודת
פשיטת הרגל
הוראת שעה

7

בופקודת החברות ]נוםח חדש[,התשמ״ג983-ו ,בםהיף)(-)354ו(,אחרי ״שמגיע לעובד״ תיקון פקודת
״וגמול תעםוקה כמשמעותו בחוק זכושת לתנשיכם עזם ומוגבלות המועםקים החברות  -הוראת
ש עז־;
9

כמשתקמים )הוראתכ מששעתה(ק,מיהםת )שהםו״רזא7-ת00ש2ע,ה(,ש מהגיתעשלם״מז-ש7ת0ק0ם, 2כהשגמדגריתעולבמחושקת קהםאכמוהרג״ד
ואחרי ״שםך כל ה ושאכרח״ריב״ושאם״ךאוכ לגמהולש כהר״תעיםבוקאה״,אלופגימוהלע ניהיןת,״עםוקה ,לפי העניין,״
7

^4

7

בחוק הבחטוח הלאומי ]נ והזח משולב[ ,התשנ״ה95-שו -
0ו

תיקון חוק הביטוח
הלאומי  -הוראת

)ו( בםעיף )75א( ,בפםקה ) ,(3בםואה יבוא ״ולענ יין זפ הראו משתעם כההדרתו בחשק םשכעהגדרתו בחוק
זכויות לאנשים עםז כמוויגובתלולתא נהשימוםעםעקםי םמ וגכבמלושתקהמימוםע)םהקוירםא תכמששעתה(ק,מיהםת)שהםו״רזא7-ת00ש2ע,ה
כמצוי בשיקום מקצכומעיצ;ו״י; בשיקום מקצועי;״;
7

)(2

בםעיף )350א() אחרי נפסקה) (8יבוא:
״) (9גמול תעםוקה המשתלם למשתק ם מפי הוראות חוק זכויות ולאנשים עם
מוגבלות המועםקים כמשתקמים )הוראת שעה( ,התשם״זא. 20 07״
7

בחוק לעתיעת הטרדה מיניתנ ע ת ש נ ״ ח  -ה ^ י  ,בםעיף )3א- (8-

^5

)ו(

ברישה ,במקום ״)א( רעד)ה(״ יבוא ״)א( עד )ו(״;

)(2

אחרי פםקת מ)(2שנה )אהח(רייבופאם:קת משנה )ה( יבוא:

תיקון חוק למניעת
הטרדה מינית
 -הוראת שעה

״)ו( למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים ע כ מוג בלות המועם קיום
כמשתקמים )הוראת שעה( ,התהם״ז , 2007-במםגשת תעםוקה  -תוך תיצול
יחםי מרות בתעםוקיהח םאיומנירוצותלבתלעוםתו״קה או ניצול תלות ״
7

6וי
7וו
מ ע ב ר

תחילתו של חוק זה  60ימים מיום פרהומו.

תחילה

הועםק אדם עם מוגבלות במקםם תעםוקה רג יל ערב תחילתו של חוק זה ,יחותו לגביו תזחהו,ל יהחווהלוור אלוגתב
מעבר
הוראות אלה:
הוראות אלה:
) ו( נקבע לגביו שכר מינימום מותאם לפי הוראות לעאין לפיעת שכר לינימו ם מותאם
לאחר שנמצא כי יכולת עבודתו פח ותה תיכולת עבודה רגילה ב־%ו 8לפחוות  -לבא
יחולו הוראות חוק זה ,אל א אא כן יגיש בקשה לאי םע יף  3ו המנהל לפבע כי הוא משתקם
לעניין חוק זה;
לעניין חוק זה;

דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש 6ו ,עמ׳  ;337ם״ח התשם״ה ,עמ׳ .692
ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 450
דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,34עמ׳  ;639ם״ח התשם״ה ,עמ׳ 4ו.9
דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,37עמ׳  ;764ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 352
ם״ח התשנ״ה ,עמ׳ 0ו ;2התשם״ז ,עמ׳ ו36
ם״ח התשנ״ח ,עמ׳ 66ו; התשם״ז ,עמ׳ .387
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) (2הגיש בקשה לפי הוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם לפני תחילתו של
חוק זה ,וטרם נקבע לגביו שכר מינימום מותאם לפי אותן הוראות  -תידון הבקשה
לצורך קביעה בעניינו לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות לעניין קביעת שכר מינימום
מותאם ,לפי העניין
חובת התקנת תקנות ^8

תקנות ראשונות לפי םעיף )3ג() (2יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנםת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה

הוראת שעה ודיווח 9ו
ל

חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרםומו; השר ידווח לוועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנםת ,ב־ו במרם בכל שנה ,על אופן ועל מידת שילובם ועל היקף
העםקתם של אנשים עם מוגבלות כמשתקמים במקומות תעםוקה רגילים

ר א ש ו נ ו ת

ש נ ת י

ו ו ע ד ה

תוספת ראשונה
)םעיפים )2ג( ו־)ה( ו־)3ב((
דרגות יכולת ת ע ס ו ק ה וגמול ת ע ס ו ק ה

משתקם יהיה זכאי לגמול תעםוקה שלא יפחת מהשיעורים שלהלן לפי הערכת
ו
יכולת התעםוקה ,בהתאם להיקף המשרה שבה הוא מועםק:
)א( משתקם בתעםוקה במשרה מלאה עם יכולת תעםוקה בשיעור שבין %ו
ל־ 9%מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעםוקה  -םכום השווה
ל־ 9%משכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום;
)ב( משתקם בתעםוקה במשרה מלאה עם יכולת תעםוקה בשיעור שבין 0%ו
ל־9%ו מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעםוקה  -םכום
השווה ל־9%ו משכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.
משתקם המועםק בתעםוקה חודשית ונעדר מהתעםוקה ,יהיה זכאי לגמול תעםוקה
.2
ששיעורו לא יפחת מהשיעורים האמורים בפרט ו להלן בניכוי חלק יחםי לזמן היעדרותו,
ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו לפי פרטים ו ו־ 2לתוםפת השניה
גמול תעםוקה המשתלם למשתקם שלא מועםק על בםים חודשי או על בםים
.3
שעות ,לא יפחת מהשיעורים האמורים בפרט ו

תוספת שניה
)םעיף )2ב((
זכויות מ ש ת ק ם

ו

)א(

)ו( משתקם בתעםוקה במשרה מלאה זכאי לימי חופשה בתשלום לכל
שנת תעםוקה ,לפי החישוב הזה:
)א(

בעד כל אחת מארבע השנים הראשונות 4 -ו ימים;

)ב(

בעד השנה החמישית 6 -ו ימים;

)ג(

בעד השנה השישית 8 -ו ימים;

)ד(

בעד השנה השביעית  -ו 2ימים;

)ה( בעד השנה השמינית ואילך  -יום נוםף לכל שנת תעםוקה עד
לחופשה של  28ימים;
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זכויותיו של משתקם המועםל במשרק חלקית ,או בחשק מהשנהת יחושבו
באופן יחםי; לעניין אעפף קטן זה ,״שנה״  -שנה שבה הה״םק משתקם
 200ימים לפחות; משתקם ש הועםק פחות ^ 200ומים  -כד!וה נמםפר ימי
החופשה חלק יחםי ממםפה הימים כאמור בפםדאות משנה )א( עד )הת
כיחם מםפר ימי התכיעםחוםקהמםבפפרו יעלמיאהלתהעמםוםקפהר 0ב0פו,2עולבלאבלדהשמחםלפקר 0ש0ל, 2יובם
חופשה לא יבוא במחנוייפןשה לא יבוא במניין
) (2נוםף על האמור בפםקה ) ו( ,זכאי משתקם לתשעה ימי חתם בתשלום
שיכללו לגבי משתקם שההוא יהודי  -א ת מועדי ישראל כמ שמעדתם
בםעיף 8וא לפקודת םדרי השלטוק והמשפט ,התש״ח 948-ו  ,ואת יוכן
העצמאות ,ולגבי משתקם שאינל יה ומי  -את מאעד י ישראל או את חגי
עדתו כמשמעותם בםעיף האממע לפי בחירותו ,ואת יום העחמאותו
2ו

התשלום ליו)ם( 3חופשהתהשאלוולםיוליםוםחגחיוהפישההכגאוובלהי והםגמחוגליהשיהי הכגזוכבאהי
)(3
לו משתקם בעבור ילווםמתשעתםוקקםהבעבור יום תעםוקה
)ב( משתקם זכאי לזכויות ככל שהיו נלתנות לו אללו היה עובד ,לעניין היעדרות
בתשלום מתעםוקה ביום בבחירות לפי םעיף 0ו לחוק־יםוד :הכנםת ל ביום הזכרהן
לחללי מערכות ישראל לפי םעיף 4א ראוק יפם הזכרון לחללי מערכות ישראל,
התשכ״ג963-ו  ,וביום ירו״שלים לפי נזיןיף ו לחשל םם ירושלים ,החשנ״ח998-ו .
3

5ו

4ו

משתקם בתעםוקה במשרה מלאה זכאי לימי המעארות ביושו וכן הבשל מחלתת;
.2
תקופת הזכאות תהיתקהופשתל יהוזםכ ואוחתצ יתלהכילה חשולד ישו םת ועחםוצקיהלכמל אח ודשהשמתשעתםוקקםההימהל
מועםק בו באותו מקום תעםוקה ,ותא עתר מ־ 90ימים; התשלום ־ליום מחללה יהיה
בשיעור של  75%מגמול זהתשםוקה שהמשתהם עםאי לו בעבור יום תעםוקה.
I

.3

)א( משך יום תעםואה של משתקם לא יעלש עמ  8שעםת וחצי לי ום והיקף תודש
תעםוקה לא יעלה על 86ו שעות בחודש.
)ב(

משתקם יהיה זכאי להתםקה בת חצי שעה במהלך יום השעםוקה.

)ג( לא יועםק משתקם אלא אם כן ניתנה לול בין יום תעםוהה אאבד למשנהו,
הפםקה בת 0ו שעוהתפלםפקחהותב ת 0ו שעות לפחות
)ד( במקום תעםוקה שעובדים בו במשמרות ,לא יועםק משתקם בלילע יותר
משבוע אחד בתוך מששלובושעהאשחבדו עבותו;ךלעשנליויןשזה,ש״בלוילעוהת״; -ל עפנרייקן זהזה,מן״ לישלביהן״2:0-0פ2ר
ל־06:00
ל־06:00
)ה( משתקם לא י)והע(םק מבשמנתוקחםה להאשיבוועעםיקת בכמנושחמהע והתשהבובעםיעתיףכ7מ לשחמועקו תשהעובתם
עבודה ומנוחה ,התשי״א -ו95ו .
6ו

.4

לעניין תוםפת זו והתוםפת הרתשונה ועל אף האמרר ב פרט  ,3חישוב היקף
המשרה של משתקהםמיישערשההשלפימ 6ש תשקעםותייעתעשםהו קלהפיל6יוםש,עוו־ת32ותעשםועקותה לתיעוםם,וקו־ה
לחודש ,ומשרה שהיקפה בון 32ו ל־6הי שעות לחודש ותיחשב למשרה מלאה;
זכויותיו של משתקם המועםק פחות מ־32ו ושעות יחושבו באוש יחםי למשרה
מלאה בת 32ו שעומתלאה בת 32ו שעות

ע״ר התש״ח ,תום׳ א׳ ,עמ׳ ו
ם״ח התשי״ח ,עמ׳ 69
ם״ח התשכ״ג ,עמ׳ .72
ם״ח התשנ״ח ,עמ׳ 80ו.
ם״ח התשי״א ,עמ׳ .204
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5

משתקם זכאי להחזר הוצאות נםיעה ככל שהיה זכאי להן אילו היה עובדו של
המעםיק ,ובלבד שםכום ההחזר לא יעלה על םכום החזר הוצאות נםיעה לעובד
הקבוע בצו הרחבה שניתן לפי חוק הםכמים קיבוציים ,התשי״ז957-ו  ,לעניין
השתתפות המעביד בהוצאות נםיעה לעבודה וממנה
7ו

משתקמת לא תועםק בתעםוקה למשך 4ו שבועות מיום שילדה
מעםיק ימםור למשתקם ,בתחילת העםקתו ,הודעה המפרטת את תנאי התעםוקה,
לרבות תאריך תחילת התעםוקה ,מהות התעםוקה ,זהות הממונה ,שיעור גמול
התעםוקה ומועדי התשלום ,זכויות שיקבל בשל התעםוקה ,לרבות ימי חופשה
וימי היעדרות בתשלום ,וכל פרט מהותי אחר הנוגע לתעםוקה
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה

7

א ל י ה ו ישי
שר התעשיה המםחר והתעםוקה

ם״ח התשי״ז ,עמ׳ 63

חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מסי  ,(52התשס״ז*2007-
בחוק םדר הדין הפלילי ]נוםח משולב[ ,התשמ״ב982-ו )להלן  -החוק העיקרי(,
בםעיף 87ו -
ו

תיקון םעיף 87ו

)ו( בםעיף קטן )ב( ,אחרי ״בעבירת מין״ יבוא ״או בעבירת אלימות״ ,ובמקום ״שר
העבודה והרווחה״ יבוא ״שר הרווחה והשירותים החברתיים״;
)(2

אחרי םעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב ו( הרשיע בית משפט נאשם בעבירת אלימות שגרמה למותו של אדם ,רשאי
הוא להורות לעובד ציבור ,שמינה לעניין זה שר הרווחה והשירותים החברתיים,
לערוך ולהגיש לו תםקיר; תםקיר כאמור יתייחם למצבו של אחד או יותר מבני
משפחתו של מי שהעבירה גרמה למותו ולנזק שנגרם לו כתוצאה מן העבירה,
או למצבה של משפחתו כיחידה ולנזק שנגרם לה כתוצאה מן העבירה ,הכל לפי
שיקול דעתו של עובד הציבור״;

)(3

בםעיף קטן )ז( -
)ו(

לפני ההגדרה ״עבירת מין״ יבוא:
״״עבירת אלימות״  -עבירה לפי םעיפים ו203 ,203 ,202 ,20ב4 ,ו)2בו(,305 ,
 336 ,335 ,333 ,329 ,327םיפה368 ,367 ,ב368 ,ג ,370 ,369 ,ו,372 ,37
374 ,374א375 ,א376 ,376 ,ב377 ,א)382 ,א( ,427 ,404 ,403 ,402 ,לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ו )בםעיף זה  -חוק העונשין(;
2

י
ו

2
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התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הכנםת
 57ו ,מיום ד׳ בתמוז התשם״ז ) 20ביוני  ,(2007עמ׳ 0ו.2ם״ח התשמ״ב ,עמ׳  ;43התשם״ז ,עמ׳ .308
ם״ח התשל״ז ,עמ׳ .226
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״עבירת אלימות שג״רעמביהרלתמואלתיומושתל אשגדרם״מה-לעמבויתרוהשללפ יאםדעםי״פי-םע8ב9י2ר,ה0 0ל3פי םעיפי
ו־ 302לחוק העונשיון־;״ 30;2לחוק העונשין;״;
) (2בהגדרה ״עבירות מיןה דמיל״ע ״התשל״״977-ו״ יי מחקו ,ובמקום ״םעיפים
)348ג( 349 ,ו־352״ י8ב4ו3א)ג״(,ם9ע4י3ף ו2־5325״3״ יבוא ״םעיף 352״
)א( בכפוף להוראות םעיפים קהוים )ב( ו־)ג( ,תחילתו של ח)־<ק זה בתום שלושה ותחבלה
חודשים מיום פרםוחמווד)לשיהםל ןמי-ויםוםפ רהםתומחויל)לה(הלן  -יום התחילה(

.2

)ב( תחילתו של םעי ף 87חבו( לחוק [העיקרי ,כנוםחו בםהיף  (2)1לחוק זה ,בתום שנ ה
מיום התחילה
מיום התחילה
)ג( תחילתו של ח)וג(ק זהתלחעינלייתןותשםלק יחרוקעלזהמלצעבנוייןש לתנםפקגיער מעלע במירצבתואשלילמנופתג עכ המגעדבריתרהת אלימות
בםעיף 87ו)ז( לחוק העיקרי ,כוום חו בם עיף ו) (3לחוק חוה; ,שההוא בן משפחתו של הנאשם,
בתום שנתיים מיום התחילה; לםניין זה ,״בן משפחה״  -כיל אחד מאלה:
)ו(

מי שמקיים עם הנאש ם מערכת יחםים שגית;

)(2

אח ,הורה או )צ(2אצא חש,להוהרנהאשאום ;צאצא של הנאשם;

) (3קטין או חםר ישע שהנאשם אחראי לצוהכי שםייתו ,אב ריאותו ,לחינוכו אב
לשלומו ,והמתגוררלעשמלוומו ,והמתגורר עמו
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

חוק התקשורת )בבזק ושידורים ( )תיקון מסי  )(37זיתשס״ז*2 007-
וי

2י

בחוק התקשורת )בזק ושיד^ים( ,התשמ״ב982-ו (׳להלן  -החוק העיקרי( ,בםעיף  ,ותיקוןםעיף ו
בהגדרה ״בעל ריששן לשידורי כבלים׳׳ אחרי ״רי ששן כללי חשידורי כבלים״ יבוא
״רישיון לשידורים ״לרפישדירוןישלהש״י דורים לפי דרישה״
ו

ק

תיקון םעיף 6א

בםעיף 6א לחו ק ה ^ ק ר י -
) ו( בהגדרה ״רישיץ כללי לשידורי כבלים׳ /אחרי ״לרבות״ יבוא ״שיד ורים לפי דרישה
ולרבות״;
ולרבות״;
)(2

אחרי ההגדר )ה(2״רישאיוחןריכ להליהגלדרשיהד״ורישכיבוןליכםל״ליבלואש:ידורי כבלים״ יבוא:
״״רישיון לשידורים לפי דרישה״  -םששן ש יתן לפי פרק זזה לשדר שידורים
לפי דרישה;״;
לפי דרישה;״;
ר

) (3בהגדרה ״רישיון לשידורי כבלים״ ,אחרי ״רישיון כללי לשידורי כבלייםל יבוא
״רישיון לשידורים ״לרפישדירוןישלהש״י;דורים לפי דרישה״;
)(4

אחרי ההגדר )ה(4״שידאוחריריכהבלהיגםד״ר יהב״ואש:ידורי כבלים״ יבוא:
״״שידורים לפי דרישה״  -שידורי כ י 1יל 1דמשודרים בערלץ אן ד או ר  ,המתנים
לצפייה בכל עת לפי בחירתו של המנ וי ,המופצים באמצעות תשתית רחבת פ ,
והניתנים באיכות מוובהטניחתניוםבטביבאיכשוירתומתובמטקוחבתל ולבשטיבדורשייםרובתשמיקטוהב להלםפשרידתוירתי״ם בשיטה הםפרת
י ר

!

מ

רים

ע

י
ו

התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הממשלה
  ,293מיום י״ט באייר התשם״ז ) 7במאי  ,(2007עמ׳ .572ם״ח התשמ״ב ,עמ׳ 8ו ;2התשם״ז ,עמ׳ .60
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בםעיף 6הו לחוק העיקרי ,אחרי םעיף קטן )א (2יבוא:

תיקון םעיף 6הו

3

תיקון םעיף 6ח

4

תיקון םעיף 6ח4

5

תיקון םעיף 6כו

6

בםעיף 6כ ו)ה( לחוק העיקרי ,בהגדרה ״בעל רישיון לשידורים״ ,בםופה יבוא ״ובעל רישיון
לשידורים לפי דרישה״

הוםפת םעיף 6נו

7

אחרי םעיף 6נ לחוק העיקרי יבוא:

״)א (3המועצה רשאית להתנות מתן רישיון לשידורים לפי דרישה ,בחיוב
להשקיע םכום כםפי בשיעור שתקבע ,ושלא יעלה על  4%מהכנםותיו השנתיות
מדמי המנוי לשידורים לפי דרישה ,לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות
לשידור ראשוני ,אשר יוצעו על ידו לצפייה למנוייו ״
בםעיף 6ח לחוק העיקרי -
) ו( בםעיף קטן )א( ,במקום ״כללי או מיוחד״ יבוא ״רישיון כללי לשידורי כבלים ,רישיון
לשידורים לפי דרישה או רישיון מיוחד לשידורי כבלים״;
)(2

אחרי םעיף קטן )ב( יבוא:
״)בו( הוגשה למועצה בקשה לקבלת רישיון לשידורים לפי דרישה ,רשאית היא
להחליט כי לצורך שידורם יש לקבל רישיון כללי לשידורי כבלים ,בשים לב ,בין
השאר ,למאפייני השידורים ,לאופיים ולהיקפם; החליטה כאמור ,תודיע למבקש כי
עליו להגיש בקשה לקבלת רישיון כללי לשידורי כבלים ,אם הוא מעונין בכך״;

)(3

אחרי םעיף קטן )ו( יבוא:
״)ז( המנהל הכללי של משרד התקשורת יקבע הוראות לעניין האיכות המובטחת
וטיב השירות המקובל לשידורים לפי דרישה; הוראות כאמור יפורםמו באתר
האינטרנט של משרד התקשורת ״

בםעיף 6ח)4א( לחוק העיקרי -
)ו(

ברישה ,אחרי ״רישיון כללי לשידורי כבלים״ יבוא ״או רישיון לשידורים לפי דרישה״;

) (2בפםקה )ו( ,אחרי ״בעל רישיון כללי לשידורי כבלים״ יבוא ״או בעל רישיון
לשידורים לפי דרישה״;
)(3

בפםקה ) ,(5אחרי ״רישיון כללי לשידורי כבלים״ יבוא ״או רישיון לשידורים לפי דרישה״.

״שידורים לפי
דרישה

6נו .השר רשאי ,בהתייעצות עם המועצה ,ולאחר ששקל א ת
השיקולים המנויים בםעיף 6נ ,להתיר לבעל רישיון לשידורי
לוויין לשדר שידורים לפי דרישה למנויים המקבלים א ת
שידוריו ,כולם או חלקם ,אם מצא כי קיים קושי לשדר
באמצעות לוויין שידורים הניתנים לצפייה בכל עת ,לפי
בחירתו של המנוי ,בהיקף ובמתכונת דומים לשידורים לפי
דרישה הניתנים בידי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים;
בםעיף זה ,״רישיון כללי לשידורי כבלים״ ו״שידורים לפי
דרישה״  -כהגדרתם בםעיף 6א ״
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה
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אריאל אטיאם
שר התקשורת
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חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( ,הותשס״ז*2 007-
בחוק זה ,״אזור קו עימות ד רומי״  -ד!יןילובום אשר בתיהם ,כולם או חלקים ,שוכנים
עד  7קילומטרים מגדר המערכת המקיפה א ת רצותת מזה )להלן  -״שובי עוטף עזה(,
וכן יישובים ואזוריוםכןנ וייםפשיוםביכםפויאזשוירקיבםענ ושםרפ יהםאכופציר שביצקו,בבעאישרש ורהאוועצדרתבהצוכ,םבפיאיםשושרל ו
הכנםת ,שמתקיימים בהם אותם השיםולים הביטח וניים שמתקיימים ביישובי עוטף
עזה ,בשל םמיכותםעזלגה,דרבשהלמעםרמיככתו תהםמקליגפדהר אהתמעררצכותעתהעמזקהיפה א ת רצועת עזה

.1

מעםיק תושב אזור קו עימות לרומי יהיה פטור ממם מעהיקים המוטל על פם חום הם טפלטוערלמפמים
מעםיקים ,התשל״ה-ע97ו  ,ב של שכ״םת עבודה כהגהרתה בחיק האמור שהוא מוללה מעםיקים
בעד עבודה המתבצבעדת עבבאוזודרהקוהמעיתמבוצתעדתרובמאיזור קו עימות דרומי

.2

ו

3

.

)א( שר החינ וך ,באישור ורע דת הכם פים של הכנםת ,יקבע תשני ת למתן שיעורי תגבו ר תשןי עשויריעותרגיבותרג
בלא תשלום ,לתלמידי כיתות א׳ עד מב הלומדים במוםד ח יהוך מוכר באזור קו עימות
דרומי; שיעורי התגבור יינתנו רעל ידי מורים תשעעת שלאחר ה לימודים ,במקצועהת
שיקבע שר החינוך ,הכל כפי שייקבע בתכנית; במםגרת התכנית יבבע השר גם א ת
היקף שיעורי התגבור ואת המרים לבב יינתת שיעורם התו; בבור ,וכן ייקבע הוראות לענןין
שירותי הםעות כאמשוירר ובתםיעיהףםעקוטןת )כב(אמור בםעיף קטן )ב(
)ב( קיומם של שי)רבו(תי קהיוםמעוםתשללמושרירםו תשיייהתםנוע ושתילעומרויריתםג בשוירי תכנאומושריעבורםיעיתףגקבוטרן )כא(א מ
המתגוררים מחוץ לאמור וקו עימות דרומי מוטל על משרד החינוך
)ג( תקציב שנתי למתן שיעורב תגבור ושירותי ״םעתת כאמור בםעיף זה ייקבע בתבנית
נפרדת בםעיף תקצינבפ רמדשתרבדםהעיחיףנותך;קצביםבעימףשזרהד -החינוך; בםעיף זה -
״מוםד חינוך מוכר״״-מוכםהדגחדירנותוך במוחוכקר״לי-מוכדה גחדורבתהו ,בהחתוקש ״לטי-מ9ו4ד9וחו;בה ,התש״ט949-ו ;
2

2

״מורים״  -מורים שיקבע ש ר החינוך לתכנית לפי חעיף זה ,לרבות מורים שהנם עובדי
הוראה או עובדי הוראא בגמלאות ,םטודנטים או מתנדב בשירות אאומת;
״מתנדב בשירות לאמתי״  -בשת או בן המש רתים בהתנדבהת ב ש י ^ ת התודי כאמור
בפםקה )3ב( להגדרה ״ילה״ שבםעיף  238לחוק שביטוח הלאומי ]נוםח מש והל[,
התשנ״ה995-ו ;
3

״םטודנט״  -כהגדר״תםוטבודחנוטק״ש-י לכוהבגםדטרותדונטביחםוקבמשיעלרוכבתםהטוחדינוטךי,םהבתמשעםר״כהת5 -ה0ח0י2נו;ך ,התש
4

״םעיף תקציב״ ו״תכםית״  -כהגדרתם בחוק תקציב שנתי ,חמשמעותו בחוק יםודרת
התקציב ,התשמ״ה985-ו .
5

^

חוק םה בא לדה וםיף על ההבות הניתיות לפי כל תיה

שמירת דינים

5י

בפקודת מם הכנםה -

תיקון פקודת מם
הכנםה  -הוראת
שעה

6

)ו(

בםעיף וו)ב( -
)א( בפםקה ) ,(2א)חאר(י ״קברפיםתקהש )מ2ו(נ,הא״חירביו ״אק״ראיותאזשומרונקוה״עייבמוואת״דארוומאיז״ורו בקוםועפיהמו
יבוא ״לעניין זה ,״ יאזבורא ק״ולעניימיןותזה,דר״ואמזיו״ר-קוכעהיגמדורת ודלרופימי״חו-ק כלהםיגודער תלושלדפריו תחו
וליישובי הנגב המ ועלריבייש)והבויראהנתג בשעההמ(,ע רהבית)שהםו״רזא7-ת00ש2ע;״ה;( ,התשם״ז; 2007-״;
7

7

התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הכנםת
 50ו ,מיום י״ב בםיון התשם״ז ) 29במאי  ,(2007עמ׳ 74ום״ח התשל״ה ,עמ׳ 8וו
ם״ח התש״ט ,עמ׳ 287
ם״ח התשנ״ה ,עמ׳ 0ו2
ם״ח התשם״ה ,עמ׳ 520
ם״ח התשמ״ה ,עמ׳ 60
דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,6עמ׳ 20ו; ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 374
ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 459
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)ב(
)(2

בפםקה ))(3ד( ,המילה ״שדרות״  -תימחק;

בתוםפת הראשונה ,בחלק ב׳ ,במקום האמור בה יבוא:
״מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית ערבה תיכונה,
ערד״

ביצוע ותקנות

6

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת הכםפים של הכנםת,
להתקין תקנות לביצועו

תחולה והוראת

7

)א( הוראות לפי םעיף ו ,לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי
היישובים והאזורים שנקבעו בצו ,כולם או חלקם ,יחולו בשנות הכםפים  2007ו־,2008
ואם האריך שר האוצר את תוקפם של הםעיפים כאמור בםעיף קטן )ב(  -עד תום תקופת
ההארכה

ש ע ה

)ב( הוראות םעיפים  4 ,3ו־ 6יחולו לתקופה של 2ו חודשים מיום תחילתו של חוק
זה; שר האוצר ,באישור ועדת הכםפים של הכנםת ,רשאי להאריך א ת תחולתן של
ההוראות האמורות לתקופה אחת נוםפת שלא תעלה על 2ו חודשים )בםעיף זה -
תקופת ההארכה(
)ג( הוראות םעיף  2יחולו לגבי הכנםת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי
 2007ועד חודש דצמבר 2008
)ד( הוראות םעיף וו וחלק ב׳ לתוםפת הראשונה לפקודת מם הכנםה ,כנוםחן בםעיף
 5לחוק זה ,יחולו בשנת הכםפים  ;2007שר האוצר ,באישור ועדת הכםפים של הכנםת,
רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכםפים 2008
תכנית ראשונה
ל
ש י ע ו ר י

8

.

ת ג ב ו ר

תכנית ראשונה לפי םעיף  3תובא לאישור ועדת הכםפים של הכנםת לא יאוחר משישים
ימים מיום תחילתו של חוק זה.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה

רוני ב ר ־ א ו ן
שר האוצר

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )תיקון מסי  ,(6התשס״ז*2007-
תיקון םעיף ו

^

תיקון םעיף 2

2

.

בחוק בתי דין רבניים )קיום פםקי דין של גירושין( ,התשנ״ה995-ו )להלן  -החוק
העיקרי( ,בםעיף ו ,אחרי ״צו הגבלה כמשמעותו בםעיף 2״ יבוא ״צו הגבלה בדרך של
עיכוב או שלילה של גמלה או קצבה כמשמעותו בםעיף 2א״
ו

בםעיף  2לחוק העיקרי ,האמור בו יםומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( בלי לגרוע מםמכותו של בית הדין הרבני לפי םעיף 7א לחוק בתי דין דתיים )כפיית
ציות ודרכי דיון( ,התשט״ז956-ו  ,ומהוראות םעיף קטן )א( ,רשאי בית הדין הרבני ,בצו
הגבלה -
2

התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הכנםת
 58ו ,מיום ט׳ בתמוז התשם״ז ) 25ביוני  ,(2007עמ׳ 2ו.2ם״ח התשנ״ה ,עמ׳ 39ו; התשם״ד ,עמ׳ 388
ם״ח התשט״ז ,עמ׳ .40
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)ו( להטיל ,על אף האמור בכל דלן ,עיקול על גמלה או קקבה ,ה משתל מת על
פי חיקוק ,למעט גמלה לפי חוק הבטחת ה כנםה ,התשמ״א980-ום)להלן  -גמלת
הבטחת הכנםה(,להשבםטגחבתייתהכנחוםבה(,מזלונשותםגהבמייגיתעיחםובעלמ זופניותפםהקמגדיןעילםאעשלת ופיאופםק דין לאשתו
לילדו של מי שניתןלניגלדו השצלו ;מי שניתן נגדו הצו;
) (2לצוות על תפיםת כל נכם מנכםיו ש ל למי שניתן נגדו הצו ,מיטלתלין דאו
מקרקעין ,על רישום עיקול עליהם או על מינ וי כונם נכםים עליהם ,ולהורות
לכונם הנכםים מה ליעשה בנכם ובפיריתיו כל עוד והצו בתוקפו; צו דלפי פםקה
זו לא יפגע בזכותו של נ ושגה ,לרבות כל מנ שתלוי במי שליתן נגדו ויצב ,לרשת
לאותם נכםים.״
ה3וםפת םאעחירףי2םאעיף 32לחוק אהחעיריק רםיעייבףו2א :לחוק העיקרי יבוא:
״צו הגבלה  -עיכוב 2א  .בלא(
ושלילה של גמלה
א ו

ק

הוםפת םעיף 2א

נתן ב ית הדין צו הגבלה תמשמעות ו בםעיף כ ,והאדם

ושלילה של גמלה

שנגדו ניתן הצו לא קיים נאת פםק הדי ן בתוך  30פמים מיןם
מתן הצו ,רשאי ביתמתהןדיןה,צוב,צרושהאגיבלביה,ת לההדוירן,ו תב צעולהעגיבכלובה ,אלוהורות על עיכוב
על שלילה של גמלה או קצבה ,המשתלמת קו בעל פה חיקוק,
לתקופה שלא תעלה של שישה חו דשים ,ורשאי בית הדין הרבני
להאריכה לתקופות נוםפות כאמור ,פהכל םמפתרט להלן:
) ו( בחודש הראשון לאחר ושניתן רצו הה גבלה  -עיכןב
בשיעור שלא יעלה על עור 2מהגמלה או מהקצבה;
) (2החל בחודש השני לאחר שנחתן צו ההג בלה ר -שיכוב
בשיעור שלא יעלה על ה> 50מהגמלה או מהקצבה;
) (3החל בחודש השביעי לאחר שניתן צו ההגבלה
לראשונה לפי הוראות םעיף קטן ז ה  -עיתוב איו שלי לה
בשיעור שלא יעלה על ור 50 °מהגמלה אל מה5צבה,
לרבות שלילת כל הגמלה אל הלתבה שעוכבה עד אותו
מועד; בית הדין הרבני לא יורה על שלילה של רהלה
או קצבה כאמור בפםקה זו ,אלא ואם כן שוכנע כי לא
ניתן להביא לקיום פםת דין ילל גירושץ בדרך א חרת לפי
חוק זה ומטעמים שחיוירקזשהמוו מטעמים שיירשמו

צ ב ה

)ב( בית הדין הרבני לא תורה על עיכוב או של ילה של
גמלת הבטחת הכנםמ ,תלא אח כן שנכנע אי לא םתן להביא
לקיום פםק דין של גליקריוושםיןפםאקף בדידןרךש לשגלי רצוושיהןגבאלףהב דלרפיך םשעלי ףצו הגבלה לפי םע
קטן )א( ,ומטעמים קשיטיןר)שא(,מוומטעמים שיירשמו
)ג( אין בהוראות םעיף זה כדי ולגרוע מםמכות ו של בית הדין
הרבני לפי םעיף 7א לחוק לבתי דץ דתיים )כפיבת ד י ת ודרכי
דיון( ,התשט״ז956-ו ,ומההראות סעיף ו,״
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה

3

דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

ם״ח התשמ״א ,עמ׳ .30
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חוק בתי יד לבנים ,התשס״ז*2007-
מטרה

ו

הקמת בית יד
לבנים מקומי
והפעילויות בו

2

הוועד המנהל

3

ניגוד עניינים

4

מטרתו של חוק זה להםדיר א ת אופן ניהולם של בתי יד לבנים ברשויות המקומיות
כמקומות להנצחת חללי מערכות ישראל וכמרכזים חינוכיים לערכי מורשת קרב ,גבורה
והתנדבות
.

במסגרת סמכויותיה ,רשאית רשות מקומית להקים בתחומה בית יד לבנים )להלן  -בית
יד לבנים מקומי( ,שיתקיימו בו פעילויות אלה:
)ו(

הנצחת חללי מערכות ישראל ,שימור ותיעוד זכרם;

)(2

חינוך לערכי מורשת קרב ,גבורה והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה;

)(3

פעילות תרבותית הולמת

)א( בית יד לבנים מקומי ינוהל בידי ועד מנהל ואלה חבריו:
)ו( שלושה עובדי הרשות המקומית ,בעלי רקע או ניםיון מתאימים ,שימנה
ראש הרשות המקומית ואחד מהם יהיה היושב ראש;
) (2שלושה נציגי ארגון המשפחות השכולות  -יד לבנים ,שהם תושבי הרשות
המקומית ,כפי שיקבע הארגון;
) (3נציג ארגון אלמנות ויתומי צה״ל ,שהוא תושב הרשות המקומית ,כפי
שיקבע הארגון
)ב(

חבר הוועד המנהל יתמנה לתקופה של חמש שנים

)ג( חבר הוועד המנהל לא יקבל שכר בעד שירותיו ולא יהיה זכאי לגמול או להחזר
הוצאות בעבור השתתפות בישיבות הוועד המנהל
)א( לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועד המנהל מי שעלול להימצא ,במישרין או בעקיפין,
באופן תדיר ,במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר
או תפקיד אחר שלו
)ב( חבר הוועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון שמקיים הוועד ,מהצבעה בישיבות
שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של חשש
לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו,
ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו בוועד המנהל בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב
כאמור גם מחוץ לישיבות הוועד המנהל; ואולם רשאי חבר הוועד המנהל להביא
בחשבון גם א ת ענייניו של הגוף שהוא נציגו ,ככל שהם קשורים לחוק זה ,ולא יראו
אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד
)ג( התברר לחבר הוועד המנהל ,כי נושא הנדון בישיבה של הוועד המנהל או שהוא
הופקד על הטיפול בו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בםעיף
קטן )ב( ,יודיע על כך ליושב ראש הוועד
)ד(

בםעיף זה -

״עניין אחר״  -לרבות עניין של קרובו של חבר הוועד המנהל או עניין של גוף שחבר
הוועד או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו ,או עניין של גוף שיש לכל
אחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או
בזכות ההצבעה;

*

2

6

4

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
07 -ו ,מיום י״א בכסלו התשם״ו )2ו בדצמבר  ,(2005עמ׳ .86
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״קרוב״  -בן זוג ,הו״רקה,רובצ״אצ-א,בן זאוחג ,אהווראהד,םצאחצרא,שאפחרנאםותואדעלם חאבחר השוופערנדםהתומ נעהלל,חוברן הוועד המנהל
זוגו של כל אחד מ זהוגםו של כל אחד מהם
5תכנית עהבוודעהד המנה5ל של בהיוותעידדהלמבניהםל משקלו מביי יתצייגד לפבניםמנמהקולמימחילציקגתלהפנחיינומנךהאלו מהחתלרקבתותהחיתנכונךיתאועבוהדתהר
שנתית
שנתית
ברשות המקומית ,הצעת תכמת מבודה שנת ית; תתנית העבודה השנכית של המחל קה
תיקבע ,בין השאר ,בהתחשב בהצעה כאמור.
הרשות המקומית תםייל ,תמידת האפשם ,במימון הוצאאת קיומו ,החזקתו ,פית וקיו מניהול םיופ הרשות
סי
פ ע ו ל ו ת י ו של בית יפדעלובלוניתםיומשקולמביית יד לבנים מקומי
שר הפנים מנמונה על ה פ נ ע חמק זה ,והובא רולאי ,לאחר התייעצלת עלם חזר התיטחץ ,עיצ וע ותקנות
7י
המקומי

ה מ ק ו מ י ת

ת

להתקין תקנות לבילצוהעתוקין תקנות לביצועו
סייג לתחולה
הוראות חוק זה לא החואו על ביזת יד לבנים שאינו ביית יד לבנים מקומי
סי
על בית יד לבנים מלומי שהיה קיים ערב תחילתו של חורק זה ,ילולו הוראות חוק הוראת מאבר
הו
זה ,ואולם חברי ועזדה,מונאהוללםאוחבעריליועתדפ קמינדהדלומאוה בעבליית יתדפקליבדנידוםמכהאבמוברי יתחידלולבלניכםה ןכאמור יחדלו ל
בתפקידם בתום שלבותשפהקיחדוםדשביתםו םמ יושםלותשחהי לחותוד שילםחמויקו זםהתחילתו של חוק זה

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרם
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר הפנים

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מסי  ,(2התשס״ז*2007-
^

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( ,התשי״ד954-ו  ,בסעיף 2א ,במקום ״לתימן תיקון סעיף 2א
או״ יבוא ״לתימן ,לאיראן או״
ו

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרם
נשיא המדינה

א ה ו ד ברק
שר הביטחון

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

התקבל בכנםת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות חוק הכנםת
 58ו ,מיום ט׳ בתמוז התשם״ז ) 25ביוני  ,(2007עמ׳ 4ו.2ם״ח התשי״ד ,עמ׳ 60ו; התש״ך ,עמ׳ .64
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חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )תיקון מסי  ,(11התשס״ז*2007-
תיקון סעיף ו

ו

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו  ,בסעיף ו ,ברישה ,במקום ״עד יום י״ז
באב התשם״ז )ו באוגוסט (2007״ יבוא ״עד יום כ״ז בתמוז התשם״ח ) 30ביולי (2008״.
ו

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרם
נשיא המדינה

י
ו

א ה ו ד ברק
שר הביטחון

דליה איציק
יושבת ראש הכנםת

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי  ;(2007ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
 58ו ,מיום כ״ג בתמוז התשם״ז ) 9ביולי  ,(2007עמ׳ .742ם״ח התשנ״ה ,עמ׳  ;332התשם״ז ,עמ׳ 8

תיקון טעות בחוק העונשין )תיקון מסי  ,(94התשס״ז*2007-
)לפי םעיף 0וא לפקודת םדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו בחוק העונשין )תיקון מם׳  ,(94התשם״ז) 2007-להלן  -תיקון מם׳  ,(94בםעיף  2המתקן
א ת םעיף 368א בחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,בפםקה )ו( ,בהגדרה ״אומן״ המובאת בה,
בפםקה )ו( ,המילים ״למעט אומנה יומית״  -יימחקו
ו

2

2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מם׳ 94

ט״ו באב התשם״ז ) 30ביולי (2007
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
י
ו

2

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשם״ז ) 25ביולי .(2007
ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 6ו.3
ם״ח התשם״ז ,עמ׳ .226

תיקון טעות דפוס
)לפי םעיף 0וב לפקודת םדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו .בחוק השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( ,התשם״ז , 2007-בסעיף  ,6בכותרת
השוליים ,במקום ״שנגדל״ צריך להיות ״שנגזל״
ו

כ״ג באב התשם״ז ) 7באוגוםט (2007
דניאל פרידמן
שר המשפטים

ו

ם״ח התשם״ז ,עמ׳ 37ו.
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