(	  )2בסעיף קטן (ד) ,במקום "מיום ז' בתשרי התשע"ה ( 1באוקטובר  ")2014יבוא "מיום
כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר  )2018לעניין רשות ציבורית ,ולא יאוחר מיום י"ב
בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר  )2017לעניין מי שאינו רשות ציבורית".
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חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס'  ,)5התשע"ד*2014-
תיקון סעיף 4

.1

תיקון חוק שוויון
ההזדמנויות
בעבודה  -מס' 21

.2

בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו1996- ,1בסעיף - 4
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ותרופות";

()2

האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה ,נוסף על כל סעד אחר ,לפסוק
פיצויים ,אף אם לא נגרם נזק של ממון ,בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין".

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988- ,2בסעיף (6א) ,אחרי "חוק זה או"
יבוא "לעניין חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו ,1996-או" ובמקום "לפי חוק זה"
יבוא "לפי החוקים האמורים".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד ( 28ביולי  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,551מיום י"ח בסיוון התשע"ד ( 16ביוני  ,)2014עמ' .104ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;230התשע"ד ,עמ' .604
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשע"ד ,עמ' .604

חוק בתי המשפט (תיקון מס'  ,)77התשע"ד*2014-
תיקון סעיף 70

.1

בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 70
()1

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1לא יפרסם אדם שם או מספר זהות של בעל דין התובע פיצויים בשל נזקי
גוף ,למעט פיצויים בשל עוגמת נפש ,אלא אם כן ניתנה הסכמתו של אותו בעל
דין לפני הפרסום או ברשות בית המשפט;".
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התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד ( 28ביולי  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,554מיום כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני  ,)2014עמ' .110ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .594

ספר החוקים  ,2464י' באב התשע"ד6.8.2014 ,

