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"(א )1מינוי בית הדין לפי הוראות סעיף קטן (א) ייעשה מבין מועמדים שתבחר
ועדה (בסעיף זה  -הוועדה) ,שחבריה הם:
()1

המנהל הכללי של משרד המשפטים והוא יהיה היושב ראש;

( )2עובד המדינה שהוא משפטן הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה
ממנה ,שימנה היועץ המשפטי לממשלה;
()3

משפטן מקרב הציבור שימנה נציב שירות המדינה;".

( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום הסיפה החל במילים "שלוש שנים" יבוא "חמש שנים ,ורשאי
שר המשפטים ,בהמלצת הוועדה ,לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת".
תיקון סעיף 13יד

.2

הוראת מעבר

.3

בסעיף 13יד לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום " 14ימים מיום תחילת" יבוא " 96שעות מעת תחילת";

()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1ממונה ביקורת הגבולות רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף
קטן (א) ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על
 72שעות".

בית דין שמונה לפי סעיף 13יא(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה,
יחולו לעניין מינוי חוזר שלו הוראות סעיף 13יא(ג) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף )3(1
לחוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

תיקון טעויות דפוס
(לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח)1948-
 .1בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)87התשס"ח ,12008-בסעיף  4המתקן את סעיף
 30לפקודת התעבורה ,2אחרי פסקה ( )1צריך להיות:
"()2

האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא.":

 .2בחוק שירות המילואים ,התשס"ח ,32008-בסעיף  40המתקן את חוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג ,41963-אחרי פסקה ( )1צריך להיות:
"( )2בסעיף  ,13במקום "שירות מילואים ושירות על פי צו לפי סעיף  26לחוק שירות
הביטחון ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]" יבוא "שירות מילואים לפי חוק שירות
המילואים"".

			
			
				
1
2
3
4

646

המחיר  1.46שקל חדש

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ס"ח התשס"ח ,עמ' .466
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשס"ח ,עמ' .502
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136

ספר החוקים  ,2166י"א בתמוז התשס"ח14.7.2008 ,
ISSN 0334-3030

סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

