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חוק הסניגוריה הציבורית )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 1, בסעיף 18)א(, אחרי פסקה )16( יבוא:1 תיקון סעיף 18 

אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשה להחזקה בהפרדה לפי סעיף 19ה   )17("
לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971, והתקיימו בו הוראות סעיף קטן )ד( 

לסעיף האמור "

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 45

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 2, בסעיף 19ה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 

לא יורה בית המשפט על החזקה בהפרדה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן  ")ג( 
האסיר מיוצג בידי סניגור או אם הודיע האסיר לבית המשפט שברצונו שלא להיות 

מיוצג בהליך זה בידי סניגור 

)ג(, ימונה לו סניגור  לא היה לאסיר סניגור והוא לא הודיע כאמור בסעיף קטן  )ד( 
ציבורי לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, ויחולו לעניין זה הוראות 
החוק האמור; כל עוד לא התמנה סניגור כאמור, רשאי בית המשפט להורות על החזקתו 

של האסיר בהפרדה לתקופות שלא יעלו על שבעה ימים בכל פעם "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 18ז -1  תיקון סעיף 18ז

בסעיף קטן )א(, במקום "21 חברים" יבוא "26 חברים שיהיו להם ניסיון, כישורים   )1(
וידע ההולמים את תפקידי הוועדה";

בסעיף קטן )ב(, במקום פסקה )4( יבוא:  )2(

עשרה נציגים של ארגונים העוסקים בקידום הזכויות לפי חקיקת השוויון   )4("
בעבודה, ובהם לפחות נציג אחד מכל ארגון מסוגי הארגונים האלה, ככל שקיים 

ארגון כאמור -

הערבית- האוכלוסייה  בקרב  התעסוקה  בקידום  העוסק  ארגון  )א( 
מוסלמית;

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הנוצרית; )ב( 

הדרוזית  האוכלוסייה  בקרב  התעסוקה  בקידום  העוסק  ארגון  )ג( 
והאוכלוסייה הצ'רקסית;

חוק הסניגוריה הציבורית )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 18 בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 1, בסעיף 18)א(, אחרי פסקה )16( יבוא:1 

אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשה להחזקה בהפרדה לפי סעיף 19ה   )17("
לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971, והתקיימו בו הוראות סעיף קטן )ד( 

לסעיף האמור "

תיקון פקודת בתי בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 2, בסעיף 19ה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 
הסוהר - מס' 45

לא יורה בית המשפט על החזקה בהפרדה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן  ")ג( 
האסיר מיוצג בידי סניגור או אם הודיע האסיר לבית המשפט שברצונו שלא להיות 

מיוצג בהליך זה בידי סניגור 

)ג(, ימונה לו סניגור  לא היה לאסיר סניגור והוא לא הודיע כאמור בסעיף קטן  )ד( 
ציבורי לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, ויחולו לעניין זה הוראות 
החוק האמור; כל עוד לא התמנה סניגור כאמור, רשאי בית המשפט להורות על החזקתו 

של האסיר בהפרדה לתקופות שלא יעלו על שבעה ימים בכל פעם "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 18זבחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 18ז -1  

בסעיף קטן )א(, במקום "21 חברים" יבוא "26 חברים שיהיו להם ניסיון, כישורים   )1(
וידע ההולמים את תפקידי הוועדה";

בסעיף קטן )ב(, במקום פסקה )4( יבוא:  )2(

עשרה נציגים של ארגונים העוסקים בקידום הזכויות לפי חקיקת השוויון   )4("
בעבודה, ובהם לפחות נציג אחד מכל ארגון מסוגי הארגונים האלה, ככל שקיים 

ארגון כאמור -

הערבית- האוכלוסייה  בקרב  התעסוקה  בקידום  העוסק  ארגון  )א( 
מוסלמית;

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הנוצרית; )ב( 

הדרוזית  האוכלוסייה  בקרב  התעסוקה  בקידום  העוסק  ארגון  )ג( 
והאוכלוסייה הצ'רקסית;

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 534, מיום ה' בשבט התשע"ד )6 בינואר 2014(, עמ' 41 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ג, עמ' 203   1

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הממשלה - 829, מיום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, עמ' 218 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ב, עמ' 116   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 473   2

ספר החוקים 2436, ג' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 5



330

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית; )ד( 

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב אוכלוסיית העולים; )ה( 

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב המשרתים בשירות מילואים  )ו( 
כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 2;

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב אנשים בגיל מבוגר;  )ז( 

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב נשים;";  )ח( 

)ג(, במקום "הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית" יבוא "הערבית- בסעיף קטן   )3(
נולדו  מהוריו  שאחד  או  שהוא  מי  של  והצ'רקסית,  הדרוזית  הנוצרית,  מוסלמית, 

באתיופיה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק עבודת נשים )תיקון מס' 51(, התשע"ד-2014*

בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9)ה()1(, המילים 1 תיקון סעיף 9
"לקראת ילדם הראשון או השני" - יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "הוראת סעיף 
קטן זה" יבוא "הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור 
בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו 
מקום עבודה, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים - גם 

לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי" 

בסעיף 14)א()11( לחוק העיקרי, במקום "לקראת ילדם הראשון או השני" יבוא "לקראת 2 תיקון סעיף 14
שתי לידות" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(, עמ' 54 

ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ד, עמ' 71   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   2

ספר החוקים 2436, ג' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 5


