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(ב) נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו
להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו ,רשאי השר שעם
משרדו נמנית המשרה (בסעיף זה  -השר) ,בהתייעצות עם
נציב השירות ,להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד,
לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ג) השר רשאי ,לאחר התייעצות עם נציב השירות ,להאריך
את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות ,ובלבד
שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על
שישה חודשים; ואולם רשאי השר ,בהסכמת נציב השירות
והיועץ המשפטי לממשלה ,להודיע לממשלה על הארכת
תקופת הטלת התפקיד באופן זמני מעבר לשישה חודשים
כאמור ,בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,וכל עוד
מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור.
(ד) היה נושא משרה מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת
תפקידו ,רשאי השר ,לאחר התייעצות עם נציב השירות,
להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו עניין
עד שתוסר המניעה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'  ,)7התשע"א2010-*
תיקון סעיף 39

	.1

בחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח1998-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
(39ג) ,בסופו יבוא "ואולם רשאית הרשות המוסמכת שלא לדרוש התחייבויות כאמור,
מנימוקים מיוחדים שיירשמו".

תיקון סעיף 42

.2

בסעיף  42לחוק העיקרי ,אחרי "לקבוע" יבוא "לאחר שפסק הדין שבו ניתן צו החילוט
בישראל היה לחלוט".

תיקון סעיף 43

.3

בסעיף  43לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ואולם רשאי שר המשפטים שלא לדרוש התחייבות
כאמור ,מנימוקים מיוחדים שיירשמו".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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