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 חוק בתי המשפט )תיקון מס' 42 והוראת שעה( )תיקון מס' 2(,
התשס"ט-2009*

בחוק בתי המשפט )תיקון מס' 42 והוראת שעה(, התשס"ו-2006  1, בסעיף 3)8( - 1 תיקון סעיף 3

בסעיף 9א לחוק הדיינים, התשט"ו-1955  2, המובא בו, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, השר רשאי למנות, לפי בחירת הוועדה, דיין  ")א1( 
שיצא לקצבה כאמור, לכהן כדיין עמית בבית דין רבני אזורי, אף אם גילו עולה 
על שבעים וחמש, אם שוכנעו כי אין מניעה שימלא תפקיד של דיין עמית כאמור, 
שידון בעניינים המנויים בתוספת, ובלבד שמדובר בעניין שלא על ריב, ובכפוף 

להוראות לפי חוק לעניין מספר הדיינים בהרכב ";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:  )2(

בסוף החוק יבוא: ")ג( 

"תוספת

סידור גט ואישור גירושין שסודרו;  )1(

אישור צוואה בפני רשות, לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965  3;  )2(

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה, בהסכמה, לפי חוק הירושה, התשכ"ה-  )3(
;1965

קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאישה;  )4(

אישור תצהיר לפי חוק ""  )5(

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

חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( )תיקון מס' 3(, התשס"ט-2009*

בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב-2002  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
אחרי "לעבוד אצלו," יבוא "ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-

1953  2 )להלן - נער( - לא יאוחר משבעה ימים"  

בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "בתוך שלושים ימים" יבוא "ואם היה העובד נער - בתוך 2 תיקון סעיף 3
שבעה ימים," 

התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 273, מיום י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(, עמ' 94 

ס"ח התשס"ב, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 617   1

ס"ח התשי"ג, עמ' 115   2
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