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בפסקה זו, "מחזור", לעניין מלכ"ר — כאמור בסעיף 70(ב) לחוק  (ו) 
מס ערך מוסף כנוסחו בסעיף 171(5) לחוק זה, ולעניין מוסד כספי 

— המחזור שיש לדווח עליו בדוח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה .";

בפסקה (3) — (ב) 

בפסקת משנה (א), במקום "ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)"   (1)
יבוא "ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)";

פסקת משנה (ב) — תימחק;  (2)

בפסקה (4), במקום "יום ג' בכסלו התשע"ב (29 בנובמבר 2011)" יבוא "יום  (ג) 
כ"ו בכסלו התשע"ד (29 בנובמבר 2013)".

בסעיף קטן (ג), במקום "יום ב' באלול התשע"א (1 בספטמבר 2011)" יבוא "יום כ"ו   (3)
באלול התשע"ד (1 בספטמבר 2013)".

תחילתם של סעיפים 171, 174א ו–177 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1, 3 ו–5 6.תחילה ותחולה (א) 
לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

תחילתו של סעיף 174 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ה בטבת  (ב) 
התשע"א (1 בינואר 2011).

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה
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נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20), התשע"ב—2012*

בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט—1959  1, בסעיף 42 — 1.תיקון סעיף 42

בסעיף קטן (א), במקום "בשל גילו, מינו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו,   (1)
השקפתו או מפלגתו" יבוא "מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, הריון, טיפולי 
פוריות, טיפולי הפריה חוץ–גופית, היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, 
מוגבלותו, השקפתו, מפלגתו או שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו 
הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו—1986  2, 

לרבות מחמת תדירותו או משכו,";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:   (2)

"(ב1) לעניין סעיף זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין."
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התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 428, מיום ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), עמ' 62.

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"ב, עמ' 82.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  2

ספר החוקים 2334, כ"ח בטבת התשע"ב, 23.1.2012


