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ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד   (2)
הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים 
לעבודה  האזורי  הדין  בית  ורשאי  הצו,  מתן  מיום 
להאריך את תוקפו של הצו למניעת פעולה מפירה, 
לבטלו או לשנותו, אף אם מי שלגביו ניתן הצו והוזמן 

כדין, לא התייצב לדיון.

נוכח בית הדין האזורי לעבודה כי יש בפעולה המפירה  (ג) 
או בנסיבות העניין משום סיכון שלומו או בריאותו של נער, 
רשאי הוא להורות בצו למניעת פעולה מפירה על מתן ערובה 

לקיום הצו, בסכום ולתקופה שיקבע."

תיקון חוק להגברת 
האכיפה של דיני 
העבודה - מס' 2

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 3, בתוספת השנייה, בחלק א', 2.
אחרי פרט (15) יבוא:

"(15א) מתן הפסקה לנער לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 22א לחוק עבודת 
הנוער;".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן שלום שמחו
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"ב, עמ' 62 ועמ' 177.  3

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) 
(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 *

בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1.תיקון סעיף 2
1988  1, בסעיף 2(א)(2), במקום "ארבעה-עשר" יבוא "30".

חוק זה יחול על חבלה שאירעה ביום תחילתו ואילך.2.תחולה

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ברק ד  אהו
שר הביטחון

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 467, מיום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), עמ' 202.
ס"ח התשמ"ח, עמ' 26; התשנ"ו, עמ' 170.  1
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נתניהו ן  מי  בני
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ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת
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חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) 
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תיקון סעיף 2
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נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ברק ד  אהו
שר הביטחון

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2366, ט"ו בתמוז התשע"ב, 5.7.2012


