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חוק–יסוד: הכנסת )תיקון מס' 41(*

בחוק–יסוד: הכנסת  1, בסעיף 41, בסופו יבוא "הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, 1 תיקון סעיף 41
יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק " 

תיקון חוק–יסוד: 
הממשלה - מס' 2

בחוק–יסוד: הממשלה  2, בסעיף 22 - 2 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה   )1(
סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק ";

)ב(, בסופו יבוא "הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה  בסעיף קטן   )2(
סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק " 

תיקון חוק–יסוד: 
נשיא המדינה - 

מס' 10

19, המילים "כעבור ארבעים ושמונה שעות" - 3  בחוק–יסוד: נשיא המדינה  3, בסעיף 
יימחקו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

חוק הכנסת )תיקון מס' 36(, התשע"ד-2014*

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  1, אחרי סעיף 9 יבוא:1 הוספת סעיף 9א

"מועד הפסקת 
כהונה של חבר 

הכנסת

הכנסת 9א  לחוק–יסוד:   41 בסעיף  המנויה  התקופה  הסתיימה 
יום  שאינו  מכן  שלאחר  ליום  סיומה  יידחה  מנוחה,  ביום 
או  שבת   - מנוחה"  "יום  זה,  לעניין   ;10:00 בשעה  מנוחה 
מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי 

השלטון והמשפט, התש"ח-1948 "

תיקון חוק הממשלה 
- מס' 8

בחוק הממשלה, התשס"א-2001  2 - 2 

בסעיף 4)2(, אחרי "בסעיפים 17 או 23" יבוא "לחוק היסוד";  )1(

אחרי סעיף 5א יבוא:  )2(

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )19 במאי  התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ד   *
הכנסת - 538, מיום י"א באדר א' התשע"ד )11 בפברואר 2014(, עמ' 61 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ד, עמ' 347   1

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשע"ד, עמ' 348   2

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )19 במאי  התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ד   *
הכנסת - 538, מיום י"א באדר א' התשע"ד )11 בפברואר 2014(, עמ' 60 

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ד, עמ' 346   1

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ד, עמ' 346   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118; התשע"ד, עמ' 32   3
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"מועד הפסקת  
כהונה של שר

הסתיימה התקופה המנויה בסעיף 22)א( או )ב( לחוק–היסוד 5ב 
יום  שאינו  מכן  שלאחר  ליום  סיומה  יידחה  מנוחה,  ביום 
או  שבת   - מנוחה"  "יום  זה,  לעניין   ;10:00 בשעה  מנוחה 
מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי 

השלטון והמשפט, התש"ח-1948 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

חוק משפחות חד–הוריות )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

בחוק משפחות חד–הוריות, התשנ"ב-1992  1 )להלן - החוק העיקרי(, בשם החוק, במקום 1 תיקון שם החוק
"משפחות חד–הוריות" יבוא "סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי" 

בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הורה יחיד" ובמקום "ההורה היחיד" יבוא "הורה 2 החלפת מונח
עצמאי" 

תיקון חוק הבטחת 
הכנסה - מס' 42

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981  2 -3 

בכל מקום -  )1(

במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי"; )א( 

במקום "להורה יחיד" יבוא "להורה עצמאי"; )ב( 

במקום "כהורה יחיד" יבוא "כהורה עצמאי"; )ג( 

"סיוע  יבוא  חד–הוריות"  "משפחות  במקום  יחיד",  "הורה  בהגדרה   ,1 בסעיף   )2(
למשפחות שבראשן הורה עצמאי" 

תיקון חוק דמי 
מחלה )היעדרות 

בשל מחלת ילד( - 
מס' 11

בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג-1993  3 - 4 

בסעיף 1 -  )1(

בפסקה )ב(, במקום "הורה יחיד" יבוא "ההורה העצמאי";  )א( 

בסיפה, במקום ההגדרה "הורה יחיד" יבוא:  )ב( 

""הורה עצמאי" - כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, 
התשנ"ב-1992 ";

בסעיף 1א)א(, במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי";  )2(

בסעיף 1ב)א()3(, במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי"   )3(

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 153

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  4 -5 

"מועד הפסקת 
כהונה של שר

הסתיימה התקופה המנויה בסעיף 22)א( או )ב( לחוק–היסוד 5ב 
יום  שאינו  מכן  שלאחר  ליום  סיומה  יידחה  מנוחה,  ביום 
או  שבת   - מנוחה"  "יום  זה,  לעניין   ;10:00 בשעה  מנוחה 
מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי 

השלטון והמשפט, התש"ח-1948 "

 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

חוק משפחות חד–הוריות )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

בחוק משפחות חד–הוריות, התשנ"ב-1992  1 )להלן - החוק העיקרי(, בשם החוק, במקום 1 
"משפחות חד–הוריות" יבוא "סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי" 

תיקון שם החוק

בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הורה יחיד" ובמקום "ההורה היחיד" יבוא "הורה 2 
עצמאי" 

החלפת מונח

תיקון חוק הבטחת בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981  2 -3 
הכנסה - מס' 42

בכל מקום -  )1(

במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי"; )א( 

במקום "להורה יחיד" יבוא "להורה עצמאי"; )ב( 

במקום "כהורה יחיד" יבוא "כהורה עצמאי"; )ג( 

"סיוע  יבוא  חד–הוריות"  "משפחות  במקום  יחיד",  "הורה  בהגדרה   ,1 בסעיף   )2(
למשפחות שבראשן הורה עצמאי" 

תיקון חוק דמי בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג-1993  3 - 4 
מחלה )היעדרות 

בשל מחלת ילד( - 
מס' 11

בסעיף 1 -  )1(

בפסקה )ב(, במקום "הורה יחיד" יבוא "ההורה העצמאי";  )א( 

בסיפה, במקום ההגדרה "הורה יחיד" יבוא:  )ב( 

""הורה עצמאי" - כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, 
התשנ"ב-1992 ";

בסעיף 1א)א(, במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי";  )2(

בסעיף 1ב)א()3(, במקום "הורה יחיד" יבוא "הורה עצמאי"   )3(

תיקון חוק הביטוח בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  4 -5 
הלאומי - מס' 153

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )19 במאי  התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ד   *
הכנסת - 530, מיום ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(, עמ' 28 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 147; התשס"א, עמ' 218   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ג, עמ' 31   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 134; התשע"ד, עמ' 70   3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 393   4

ספר החוקים 2452, כ"ב באייר התשע"ד, 2014 5 22


