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לפי העניין, ולהביאם בפניו, וכן רשאי הוא לעכב את הרישום, את תיקונו או את 
שינויו עד למתן החלטה של בית הדין הרבני או בית המשפט."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ישי הו  אלי
שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ן  ראוב                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), 
התשע"ב—2012*

החוק 1.תיקון שם החוק (להלן —  התשנ"ו—1996  1  שעה),  (הוראות  סיוע)  (איסור  כדין  שלא  שהייה  בחוק 
העיקרי), בשם החוק, במקום "(הוראות שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)".

בסעיף 1 לחוק העיקרי — 2.תיקון סעיף 1

הכניסה  חוק  ותיקון  זרים  עובדים  חוק  "תיקון  יבוא  השוליים  כותרת  במקום   (1)
לישראל"; 

הרישה — תימחק;  (2)

בפסקה (2) המתקנת את חוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  2, בסעיף 12א המובא   (3)
בה —

בסעיף קטן (ג)(1), בסופו יבוא "הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום כ"ט  (א) 
באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014).";

בסעיף קטן (ד) — (ב) 

בפסקה (2), בסופה יבוא "הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום כ"ט   (1)
באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014).";

בפסקה (3), במקום "(הוראות שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)".  (2)

נתניהו ן  בנימי
ראש הממשלה

ן שמחו שלום 
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

וביץ אהרונ יצחק 
השר לביטחון הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן ריבלי ראובן 
יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת  במרס 2012);   12) התשע"ב  באדר  י"ח  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 630, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 140.
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