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חוקשוויוןההזדמנויותבעבודה)תיקוןמס'15(,התש"ע-2010*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9, 1 תיקון סעיף 9
אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל  ")ג( 
הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות 
הסעיף האמור, אם הוכח כי דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע 

בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים בסעיף 2)א( "

בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 15

בהליך פלילי בשל עבירה על הוראות סעיף 2, חזקה כי הנאשם עבר על הוראות  ")ד( 
הסעיף האמור, אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא 
2)א(, אלא אם כן הוכיח  שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים בסעיף 

הנאשם אחרת "

בסעיף 21 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:3 תיקון סעיף 21

הוראות סעיפים 9)ג( ו–15)ד( לא יחולו על נתבע או נאשם, לפי העניין, אם המידע  ")ד(  
נדרש כאמור באותם סעיפים לשם אחד מאלה:

מילוי אחר הוראות הנציבות לפי סעיפים 18י ו–18יא;  )1(

מילוי אחר הוראה לפי כל חוק לעניין ייצוג הולם או העדפה מתקנת למי   )2(
שנמנה עם קבוצה מסוימת;

פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה שמעביד פועל לפיה, או   )3(
שמשרד ממשלתי אישר או שהוא מממן באופן מלא או חלקי, הכוללת הוראות 
בדבר העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה של מי שנמנה עם 

קבוצה מסוימת "

תיקון חוק שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות - מס' 8  

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 2 -4 

בסעיף 13, האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "9)א(" יבוא "9)א( ו–)ג(" ובמקום "ו–21"   )1(
יבוא "ו–21)א( עד )ג(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

הוראות סעיף 9)ג( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988, כפי  ")ב( 
שהן מוחלות בסעיף קטן )א(, והוראות סעיף 15)ד( לחוק זה, לא יחולו על נתבע או 

נאשם, לפי העניין, אם המידע נדרש כאמור באותם סעיפים לשם אחד מאלה:

מילוי אחר הוראה לפי כל חוק לעניין התאמות כהגדרתן בסעיף 8)ה(,   )1(
לאנשים עם מוגבלות, או לעניין ייצוג הולם או העדפה מתקנת לאנשים 

עם מוגבלות;

פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה שמעביד פועל לפיה,   )2(
או שמשרד ממשלתי אישר או שהוא מממן באופן מלא או חלקי, הכוללת 
)1( או העדפה מתקנת בקבלה  הוראות בדבר התאמות כאמור בפסקה 

לעבודה או בקידום בעבודה של אנשים עם מוגבלות ";

התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 316, מיום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(, עמ' 149 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התש"ע, עמ' 500   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 438   2
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בסעיף 15, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

בהליך פלילי בשל עבירה על הוראות סעיף 8, חזקה כי הנאשם עבר על  ")ד( 
הוראות הסעיף האמור, אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, 

מידע בנושא מוגבלותו, אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב        
         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

חוקהכנסת)תיקוןמס'27(,התש"ע-2010*

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2א)ד(, בסופו יבוא "וכן 1 תיקון סעיף 2א
סמכותה לפי סעיף 10 "

בסעיף 10 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם רשאית ועדת הכנסת, ברוב של שלושה 2 תיקון סעיף 10
רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה לא 

יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על תשעה" 

תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת התשע עשרה 3 תחילה

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 יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתבריאותהציבור)מזון()מס'4(,התש"ע-2010*
בפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983  1, אחרי סעיף 3א יבוא:1  הוספת סעיף 3ב

"תקנות בדבר סימון 
סוכרים

שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 3ב 
הכנסת, יקבע הוראות בדבר חובת סימון תזונתי של הסוכרים 

במזון ארוז מראש כהגדרתו לפי פקודה זו "

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 יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 323, מיום כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(, עמ' 164 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750; ס"ח התשס"ה, עמ' 44   1

בסעיף 15, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

בהליך פלילי בשל עבירה על הוראות סעיף 8, חזקה כי הנאשם עבר על  ")ד( 
הוראות הסעיף האמור, אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, 

מידע בנושא מוגבלותו, אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב        
         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

חוקהכנסת)תיקוןמס'27(,התש"ע-2010*

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2א)ד(, בסופו יבוא "וכן 1 
סמכותה לפי סעיף 10 "

תיקון סעיף 2א

בסעיף 10 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם רשאית ועדת הכנסת, ברוב של שלושה 2 
רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה לא 

יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על תשעה" 

תיקון סעיף 10

תחילהתחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת התשע עשרה 3 

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 יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתבריאותהציבור)מזון()מס'4(,התש"ע-2010*

 הוספת סעיף 3בבפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983  1, אחרי סעיף 3א יבוא:1 

"תקנות בדבר סימון 
סוכרים

שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 3ב 
הכנסת, יקבע הוראות בדבר חובת סימון תזונתי של הסוכרים 

במזון ארוז מראש כהגדרתו לפי פקודה זו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת
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התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 325, מיום כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(, עמ' 172 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"ט, עמ' 316   1


