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חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב—2012*

1, בהגדרה 1.תיקון סעיף 1 בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט—1989  1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 
"השר" במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "שר התרבות והספורט". 

בסעיף 6(א) לחוק העיקרי — 2.תיקון סעיף 6

בפסקה (1) —  (1)

בפסקת משנה (א), במקום "משרד החינוך והתרבות" יבוא "משרד התרבות  (א) 
והספורט";

בפסקת משנה (ב), במקום "במשרד החינוך והתרבות" יבוא "במשרד התרבות  (ב) 
והספורט";

בפסקת משנה (ג), במקום "מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך  (ג) 
והתרבות" יבוא "ראש אגף בכיר — תקציבים, תכנון ותכנית עבודה במשרד 

התרבות והספורט";

במקום פסקה (3) יבוא:  (2)

איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעל מומחיות בתחום   (3)"
ההיסטוריה או הארכאולוגיה, שימנה השר לאחר התייעצות עם האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים, והוא יהיה יושב ראש המועצה;".

התרבות 3.תיקון סעיף 31 "שר  יבוא  והתרבות"  החינוך  "שר  במקום  העיקרי,  לחוק  31(ב)  בסעיף 
והספורט".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

לבנת ר  מו לי
שרת התרבות והספורט

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 36), התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967  1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה 1.תיקון סעיף 1
"תקנות סדר הדין" יבוא:

""פסק דין לפינוי מושכר" — פסק דין בתביעה לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר [נוסח 
משולב], התשל"ב—1972  2, אינו חל עליו."

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: 2.תיקון סעיף 6

(9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 615, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1562.

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 24.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 176.  2

(9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 623, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 46.

ס"ח התשמ"ט, עמ' 88; התשס"ה, עמ' 915.  1

ספר החוקים 2331, י"ז בטבת התשע"ב, 12.1.2012


