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חוקהרבנותהראשיתלישראל)תיקוןמס'3(,התשע"א-2011*

בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980  1, בסעיף 4)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 4

הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות   )4("
לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2)5( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 369, מיום ה' באדר א' התשע"א )9 בפברואר 2011(, עמ' 104 

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430   1

חוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 תיקון סעיף 3א

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם ")ב1(  )1(
המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים 
)ב()1(, מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך  האמור בסעיף קטן 

לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד  

שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות   )2(
לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה )1(; הוועדה 
תשקול, בין השאר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות 

דעת לגבי עבודתו בישראל 

החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות   )3(

שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים   )4(
הומניטריים לפי סעיף קטן זה 

שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על   )5(
מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 122 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 497   1

חוקהרבנותהראשיתלישראל)תיקוןמס'3(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 4בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980  1, בסעיף 4)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 

הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות   )4("
לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2)5( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר        
        יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 369, מיום ה' באדר א' התשע"א )9 בפברואר 2011(, עמ' 104 

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430   1

חוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 3אבחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם ")ב1(  )1(
המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים 
)ב()1(, מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך  האמור בסעיף קטן 

לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד  

שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות   )2(
לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה )1(; הוועדה 
תשקול, בין השאר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות 

דעת לגבי עבודתו בישראל 

החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות   )3(

שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים   )4(
הומניטריים לפי סעיף קטן זה 

שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על   )5(
מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת
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