חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשריר  -הוראת שעה) ,התשס"ט*2009-
תשריר  -הוראת
שעה

.1

סעיף 2א(ג) לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) ,התש"ך-
1960 ,1לעניין שיפוט בעבירות ששופט תעבורה מוסמך לדון בהן לפי סעיף  25לפקודת
התעבורה ,2רואים אותו כאילו הותקן כדין ,והוא יעמוד בתוקפו עד תום שמונה עשר
חודשים מיום תחילתו של חוק זה ,וכל סמכות שהוקנתה לבית משפט לדון בהליך מכוח
סעיף 2א(ג) לצו האמור תעמוד בעינה עד לסיום ההליך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*

יעקב נאמן
שר המשפטים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט' בסיוון התשס"ט ( 1ביוני  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,410מיום כ"ח בתשרי התשס"ט ( 27באוקטובר  ,)2008עמ' .35ק"ת התש"ך ,עמ' .664
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
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חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס'  ,)5התשס"ט*2009-
תיקון סעיף 12א

.1

הוספת תוספת

.2

הוראת מעבר

.3

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996-( 1להלן  -החוק העיקרי),
בסעיף 12א ,אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) ( )1סעיף זה לא יחול על עובד זר שהוא עובד של קבלן כוח אדם בעל היתר
למתן שירותי כוח אדם של עובדים שאינם תושבי ישראל לפי סעיף  ,10ומועסק
אצל מעסיק בפועל ,בסוג עבודה ,בענף עבודה או בתחום עבודה המפורט
בתוספת; בפסקה זו" ,עובד זר"  -כהגדרתו בחוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-.2
( )2השר ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,רשאי ,בצו,
לשנות את התוספת".
אחרי סעיף  27לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
(סעיף 12א(ה))
.1

ענף הבניין".

על אף האמור בסעיף 12א לחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,עובד זר כאמור
בסעיף 12א(ה)( )1לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,שבתקופה שמיום ב' בתשרי
התשס"ט ( 1באוקטובר  )2008עד ליום תחילתו של חוק זה השלים תקופת העסקה
העולה על תשעה חודשים רצופים אצל מעסיק בפועל ,לא ייחשב מיום ב' בתשרי
התשס"ט ( 1באוקטובר  )2008כעובדו של המעסיק בפועל ,אלא כעובדו של קבלן כוח
האדם בעל היתר להעסקתו לפי סעיף  10לחוק העיקרי.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1
2
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ב ני מ י ן ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז בסיוון התשס"ט ( 8ביוני  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,418 -מיום י"ב בחשוון התשס"ט ( 10בנובמבר  ,)2008עמ' .226
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ה ,עמ' .364
ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
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