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חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 23(, התשע"ב—2012*

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  1, אחרי סעיף 3א יבוא:1 הוספת סעיף 3ב

"הארכת אשרות 
ורישיונות ישיבה 

לזכאי שבות

בסעיף זה, "זכאי שבות" — מי שזכאי לאשרת עולה או 3ב  )א( 
לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י—1950  2 

3)2(, שר הפנים רשאי להאריך  על אף הוראות סעיף  )ב( 
רישיון לישיבת ביקור שניתן לזכאי שבות, ובלבד שסך כל 

תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים 

3)3(, שר הפנים רשאי להאריך  על אף הוראות סעיף  )ג( 
רישיון לישיבת ארעי שניתן לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל 

הארכה לא תעלה על חמש שנים "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה
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 יושב ראש הכנסת

 חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( )תיקון מס' 4(,
התשע"ב—2012*

בחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט—1969  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1 — 

בהגדרה "שירות הציבור", במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";  )1(

אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:  )2(

""ממונה על הגבלות לאחר פרישה" — מי שהוסמך לכך לפי סעיף 5ד)א( ברשות 
אכיפת חוק או איסוף מודיעין;

"רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין" — גוף המנוי בטור א' בתוספת השנייה "

הוספת סעיפים 5א 
עד 5ד

אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:2 

"הגבלות או איסורים 
נוספים על פורש 

שמילא תפקיד 
ברשות אכיפת חוק 

או איסוף מודיעין

שר הממונה על רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין 5א  )א( 
יקבע, בצו, על פי הצעת ממלא התפקיד המנוי לצד אותה 
רשות בטור ב' בתוספת השנייה ובהסכמת שר המשפטים, 
זה  )בחוק  רשות  באותה  משרות  או  תפקידים  של  רשימה 
— רשימת תפקידים(, שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים 

נוספים בהתאם להוראות לפי סעיף זה 

התקבל בכנסת ביום ד' בשבט התשע"ב )27 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 583, מיום י"ד באייר התשע"א )18 במאי 2011(, עמ' 654 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשס"ג, עמ' 455   1

התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב )27 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 438, מיום י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(, עמ' 94 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068   1

ס"ח התש"י, עמ' 159   2

ספר החוקים 2343, י"א באדר התשע"ב, 2012 3 5


