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בית(ב) רשאי ,4 סעיף לפי אזרחית עוולה בשל במשפט (1)
שלא יעלה פיצוי לנפגע לשלם הנתבע את המשפט לחייב

נזק. הוכחת בלא חדשים, שקלים 50,000 על

הפגיעה כי הוכח  שבו (1) בפסקה  כאמור  (2) במשפט 
לחייב המשפט בית רשאי לפגוע, בכוונה נעשתה בפרטיות
הסכום כפל יעלה על שלא פיצוי לשלם לנפגע הנתבע את

נזק. הוכחת בלא פסקה, באותה כאמור

בשל זה, סעיף לפי נזק הוכחת  פיצוי בלא אדם יקבל לא (ג)
מפעם אחת. יותר בפרטיות, אותה פגיעה

חודש,  בכל ב–16  יעודכנו זה בסעיף האמורים  הסכומים (ד)
הבסיסי; המדד לעומת החדש  במדד  השינוי  לשיעור בהתאם

- לענין זה

המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "מדד"
לסטטיסטיקה;

העדכון; שקדם לחודש החודש - מדד החדש" "המדד

".2007 מאי חודש הבסיסי" - מדד "המדד

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(7 מס' (תיקון ילד) (היעדרות בשל מחלת מחלה דמי חוק

העיקרי), 1. החוק - התשנ"ג-11993 (להלן מחלת ילד), מחלה (היעדרות בשל דמי בחוק
עבודה". מקום באותו "או יבוא מעביד" אותו "אצל אחרי 1א(א), בסעיף

יבוא:2. העיקרי לחוק 1א סעיף אחרי

לצורך "היעדרות
אישי סיוע מתן

עם שאדם
לו נזקק מוגבלות

לפחות1ב. שנה ועבד מוגבלות, עם אדם של הורה שהוא עובד (א)
15 ימים  לזקוף עד עבודה, זכאי מקום באותו מעביד או אצל אותו
או הצבורה שלו המחלה תקופת חשבון על של היעדרות בשנה
לצורך העובד, לפי בחירת החופשה המגיעים לו, ימי חשבון על
המוגבלות; לאדם עם כאמור, היעדרות אישי שמחייב סיוע מתן
 15 עד בשנה  לזקוף העובד זכאי מאלה, אחד בו ואם התקיים

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   18) התשס"ז בתמוז ב' ביום בכנסת  * התקבל

.94 עמ' התשס"ז (28 בפברואר 2007), באדר י' ― 136, מיום הכנסת חוק  
.489 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 134;

1א תיקון סעיף

סעיפים הוספת
ו–1ג 1ב
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אדם אחר היה שלא היעדרות כאמור, ובלבד של ימים נוספים
סיוע אישי לצורך מתן נוספים ימים לזקיפת זכותו  שניצל את

מוגבלות: עם אדם לאותו

זכאותו מכוח מעבודתו נעדר ולא עובד, הוא זוגו בן (1)
כאמור;

או שלא שלא נעדר מעסקו הוא עובד עצמאי בן זוגו (2)
אישי; מתן סיוע ידו לצורך מעיסוק במשלח חדל

הוא הורה יחיד; (3)

הבלעדית. בהחזקתו נמצא המוגבלות עם האדם (4)

עובד לגבי המחויבים,  בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות  (ב)
אדם אחר שאין ובלבד מוגבלות, עם אדם של שהוא אפוטרופוס
את שניצל עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר באדם המטפל

זה. קטן סעיף לפי זכותו

בחשבון יבואו זה, סעיף לפי ההיעדרות ימי מספר בחישוב (ג)
מחלת עם בקשר 1 או 1א, סעיף לפי העובד שזקף ההיעדרות ימי

מוגבלות. עם אדם שהוא ילדו

- זה בסעיף (ד)

זכויות  שוויון לחוק  5 בסעיף כהגדרתו - מוגבלות"  עם "אדם
התשנ"ח-21998; מוגבלות, עם לאנשים

בשל לו נזקק המוגבלות עם שהאדם  סיוע - אישי" "סיוע
וטיפול. ליווי השגחה, לרבות מוגבלותו,

עובד1ג.משפחת אומנה לגבי המחויבים, בשינויים יחולו, 1 עד 1ב סעיפים הוראות
עובד של ההיעדרות ימי ואולם אומנה, במשפחת הורה שהוא
של הילד הורהו המאמץ, הורהו הטבעי או רק אם כאמור ייזקפו
ימים, באותם מימש, לא הענין, לפי המוגבלות, עם האדם של או
"משפחת זה, לענין סעיף זכות; אותה לזקיפה מכוח זכאותו את
והשירותים הרווחה מי ששר שאושרה בידי משפחה - אומנה"

לכך." הסמיכו החברתיים

2 - 3.תיקון סעיף העיקרי 2 לחוק בסעיף

"בהתייעצות יבוא הכנסת" של העבודה והרווחה ועדת "באישור במקום ברישה, (1)
ועם ארגונים במדינה של עובדים ביותר הגדול את המספר המייצג ארגון העובדים עם
הרווחה העבודה ועדת בדבר, ובאישור נוגעים השר הם שלדעת מעבידים של ארציים

הכנסת"; של והבריאות

יבוא: (2) אחרי פסקה (3)

לפי מהורהו האישי לסיוע עם מוגבלות אדם של היזקקותו הוכחת דרכי (4)"
1ב; סעיף

מוגבלות." עם של אדם הורה היות העובד הוכחת דרכי (5)

פרסומו.4. מיום ימים 90 זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

הרצוג  יצחק
החברתיים והשירותים הרווחה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

חסות צבא הגנה לישראל (שידורי רדיו של שידורי - צה"ל גלי  חוק
התשס"ז-2007* (תיקון), שעה) (הוראת שירות) ותשדירי

שירות)1. חסות ותשדירי (שידורי לישראל הגנה צבא של רדיו - שידורי צה"ל גלי בחוק
- "רבעון" ההגדרה העיקרי), בסעיף 1, החוק (להלן - התשס"ה-12005  שעה), (הוראת

תימחק.

ובחודש 2. ינואר "בחודש  יבוא לרבעון" "אחת המילים העיקרי, במקום 6 לחוק בסעיף
החודשים שקדמו" "ששת יבוא שקדם" "הרבעון המילים במקום שנה", של כל יולי
העוקבים למועד החודשים "בששת יבוא הדיווח" מועד של "ברבעון ובמקום המילים

הדיווח".

שנים".3. "חמש "שנתיים" יבוא העיקרי, במקום לחוק 8(ב) בסעיף

(14 במאי 2007).4. התשס"ז באייר כ"ו ביום זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ברק  אהוד
הביטחון שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
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פרסומו.4. מיום ימים 90 זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

הרצוג  יצחק
החברתיים והשירותים הרווחה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

חסות צבא הגנה לישראל (שידורי רדיו של שידורי - צה"ל גלי  חוק
התשס"ז-2007* (תיקון), שעה) (הוראת שירות) ותשדירי

שירות)1. חסות ותשדירי (שידורי לישראל הגנה צבא של רדיו - שידורי צה"ל גלי בחוק
- "רבעון" ההגדרה העיקרי), בסעיף 1, החוק (להלן - התשס"ה-12005  שעה), (הוראת

תימחק.

ובחודש 2. ינואר "בחודש  יבוא לרבעון" "אחת המילים העיקרי, במקום 6 לחוק בסעיף
החודשים שקדמו" "ששת יבוא שקדם" "הרבעון המילים במקום שנה", של כל יולי
העוקבים למועד החודשים "בששת יבוא הדיווח" מועד של "ברבעון ובמקום המילים

הדיווח".

שנים".3. "חמש "שנתיים" יבוא העיקרי, במקום לחוק 8(ב) בסעיף

(14 במאי 2007).4. התשס"ז באייר כ"ו ביום זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ברק  אהוד
הביטחון שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   19) התשס"ז בתמוז ג' ביום בכנסת  * התקבל

.618 עמ' התשס"ז (9 במאי 2007), באייר כ"א ― 298, מיום הממשלה חוק  
1 ס"ח התשס"ה, עמ' 134.

תחילה

1 תיקון סעיף

6 תיקון סעיף

8 תיקון סעיף

תחילה


