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פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

תיקון חוק המרכז 
להנצחת זכרו של 
יצחק רבין - מס' 3

בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997  2 -2 

בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:  )1(

""המוזאון" - המוזאון הישראלי במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין כמשמעותו 
בסעיף 22;";

בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזאון";  )2(

בסעיף 14, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )3(
נוספות";

בסעיף 18)ב(, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )4(
נוספות";

בסעיף 19, בכל מקום, אחרי "האתר," יבוא "ובכלל זה המוזאון, וכן";  )5(

בסעיף 22, בסופו יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו יוצגו אירועים מרכזיים בתולדות   )6(
המדינה והחברה בישראל לצד סיפור חייו של יצחק רבין";

פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס  ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון מס' 8(,
התשע"א-2011*

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  הוספת סעיף 10ב
אחרי סעיף 10א יבוא:

"איסור התקשרות 
עם מי שאינו בעל 

רישיון

לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או 10ב  )א( 
שירותים  לקבלת  עמם  יתקשר  ולא  שירות,  מקבלן  שירות 
כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי 
העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם 

העתק ממנו  

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות  )ב( 
כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או 

שירות ציבורי "

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 384, מיום י"ט באייר התשע"א )23 במאי 2011(, עמ' 152 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501   1
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""המוזאון" - המוזאון הישראלי במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין כמשמעותו 
בסעיף 22;";

בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזאון";  )2(

בסעיף 14, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )3(
נוספות";

בסעיף 18)ב(, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )4(
נוספות";

בסעיף 19, בכל מקום, אחרי "האתר," יבוא "ובכלל זה המוזאון, וכן";  )5(

בסעיף 22, בסופו יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו יוצגו אירועים מרכזיים בתולדות   )6(
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ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס  ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון מס' 8(,
התשע"א-2011*

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
אחרי סעיף 10א יבוא:

הוספת סעיף 10ב

"איסור התקשרות 
עם מי שאינו בעל 

רישיון

לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או 10ב  )א( 
שירותים  לקבלת  עמם  יתקשר  ולא  שירות,  מקבלן  שירות 
כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי 
העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם 

העתק ממנו  

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות  )ב( 
כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או 

שירות ציבורי "
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בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 20

מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד  ")ד( 
להוראות סעיף 10ב, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, ואם קיבל 
שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או שירות מקבלן שירות שאין לו 
רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין 

בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור "

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( )בסעיף זה - יום 3 תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום  )א( 
התחילה( 

הוראות סעיפים 10ב ו–20)ד( לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על התקשרות  )ב( 
לקבלת שירותים כאמור בסעיף 10ב לחוק העיקרי שנערכה או חודשה מיום 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

חוק זכויות התלמיד )תיקון מס' 3(, התשע"א-2011*

בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000  1, בסעיף 5)א(, אחרי "מטעמים עדתיים," יבוא 1 תיקון סעיף 5
"מטעמים של ארץ מוצא" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

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 ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 381, מיום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(, עמ' 142 

ס"ח התשס"א, עמ' 42; התשס"ט, עמ' 300   1
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