
"לתקופה  יבוא ושאינה" 14 הימים על העולה "לתקופה במקום ,(1) בפסקה (ב)
שאינה";

"לתקופה  יבוא ושאינה"  ימים  14 על העולה "לתקופה במקום ,(2) בפסקה (ג)
שאינה".

- לפקודה 19ד(א) בסעיף .4
הימים   14 על העולה לתקופה בהפרדה  אסיר  של החזקתו  המשך  "על במקום (1)

19ג(ב)"; בסעיף "כאמור יבוא הראשונים"

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

הקבועים מימי המנוחה ביום בהפרדה האסיר תקופת החזקת הסתיימה "(א1)
והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א(א) בסעיף כמשמעותם  ישראל, במדינת 
בהפרדה לאסיר הזדמנות תינתן  חוק, פי  על שבתון ביום או התש"ח-41948,
או יום מנוחה גם הוא ואם שלפניו, ביום (א), קטן סעיף את השגותיו לפי להשמיע

שלפניו." -  ביום כאמור שבתון

אלה: כל "התקיימו המדינה" יבוא בטחון של מטעמים "הדבר נחוץ במקום לפקודה, 19ח בסעיף .5
19ב; סעיף של בפסקאות (1) עד (5) האמורים הטעמים מאחד נחוץ (1) הדבר

הצדק". עשיית לשם גובר הראיות מדיני בסטיה הצורך (2)

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

רא עז ן  גדעו
הפנים לביטחון השר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________

.1 עמ' התש"ח, תוס' א', 4 ע"ר 2,

התשס"ו-2006* ,(32 (מס' הסוהר בתי פקודת לתיקון חוק

במקום הפקודה), בסעיף 73, התשל"ב-11971 (להלן - חדש], [נוסח הסוהר בתי בפקודת .1
מורשה "רופא יבוא  הבריאות" משרד של הכללי  המנהל לכך שמינה ממשלתי  "רופא

שמינה הנציב". התשל"ז-21976, חדש], [נוסח הרופאים בפקודת כמשמעותו

תימחק. - "ממשלתית" המילה לפקודה, 82(א) בסעיף .2
הנציב". יבוא "שמינה במקום "ממשלתית" לפקודה, 87 בסעיף .3
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