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תוקפן של הוראות לפי סעיף קטן )ב( יהיה לתקופה שקבע שר המשפטים, שלא  )ג( 
תעלה על שלוש שנים ממועד הקמתו של בית המשפט החדש; סמכות שהוקנתה לבית 
משפט לדון בהליך מכוח ההוראות כאמור תעמוד בעינה עד לסיום ההליך; לעניין זה 
"מועד הקמתו של בית המשפט החדש" - מועד ההקמה כפי שקבע שר המשפטים בצו, 

מכוח סעיף קטן )א( 

אין בהוראות לפי סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מהוראות סעיפים 49 או 78 "  )ד( 

צו בתי המשפט )הקמת בית משפט מחוזי מרכז(, התשס"ז-2007 2, צו בתי משפט )הוראות 3 תשריר
מעבר( )אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים( )תיקון(, התשס"ז-2007 3, וצו בתי 
המשפט )הקמת בית משפט מחוזי מרכז( )תיקון(, התשס"ז-2007 4, יראו אותם כאילו 
הותקנו כדין לפי סעיף 33 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, וכל סמכות שהוקנתה 

לבית משפט לדון בהליך מכוח הוראות אותם צווים תעמוד בעינה עד לסיום ההליך 

חוקתשלוםקצבאותלחיילימילואיםולבנימשפחותיהם)תיקוןמס'3(,
התשס"ח-2008*

בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002 1, בסעיף 17, 1 תיקון סעיף 17
במקום "חמש שנים" יבוא "עד יום כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013(" 

תחילתו של חוק זה ביום ב' בסיוון התשס"ז )19 במאי 2007( 2 תחילה

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח )4 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 351, מיום ט"ז בטבת התשס"ח )25 בדצמבר 2007(, עמ' 279 

ס"ח התשס"ב, עמ' 400; התשס"ו, עמ' 186   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 824   2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1040   3

ק"ת התשס"ז, עמ' 1041   4
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