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 חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם )תיקון מס' 6(,
התשע"ב—2012*

בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—1992  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 4
בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

דין  בתי  חוק  לפי  ההוראות  יחולו  הערר  ועדת  ועל  זה  סעיף  לפי  ערר  על  ")ד( 
לחוק   45 סעיף  למעט  מנהליים(,  דין  בתי  חוק   — )להלן  התשנ"ב—1992 2  מינהליים, 
האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: תקנות לפי סעיף 54 לחוק האמור, לעניין 
ערר לפי סעיף זה וועדת הערר, יותקנו גם בהתייעצות עם השר לקליטת העלייה, 
הקליטה  העלייה,  "ועדת  יקראו  הכנסת"  של  ומשפט  חוק  החוקה  "ועדת  ובמקום 

והתפוצות של הכנסת"  

אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 4א

"ערעור לבית 
המשפט לעניינים 

מינהליים

החלטה סופית של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 ניתנת לערעור 4א 
לפני בית המשפט לעניינים מינהליים " 

ועדת 3 תיקון סעיף 24 של  שבסמכותה  בעניינים  "למעט  יבוא  בסופו  העיקרי,  לחוק   24 בסעיף 
כאמור מינהליים  לעניינים  המשפט  בית  של  בסמכותו  או   4 בסעיף  כאמור   הערר 

בסעיף 4א" 

תיקון חוק בתי דין 
מינהליים - מס' 9

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  3, בתוספת, אחרי פרט 23 יבוא:4 

ועדת ערר לפי סעיף 4 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—   24"
" 4 1992

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 69

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  5 )להלן — חוק בתי משפט לעניינים 5 
מינהליים(, בתוספת השנייה, אחרי פרט 20 יבוא:

ערעור לפי סעיף 4א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב—   21"
" 41992

תחולה והוראות 
מעבר

הוראות חוק זה יחולו גם על ערר שהוגש לוועדת ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, 6  )א( 
לפני יום תחילתו של חוק זה )בסעיף זה — יום התחילה( וכן על החלטה של ועדת ערר 

בערר כאמור שניתנה לפני יום התחילה, הכל בכפוף להוראות סעיף זה 

ניתנה החלטה של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, בתקופה של 60  )ב( 
הימים שלפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד מתן ההחלטה, לצורך הגשת 
ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף 4א לחוק העיקרי ופרט 21 בתוספת 

השנייה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כנוסחם בסעיפים 2 ו–5 לחוק זה  

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 633, מיום כ"ו בחשוון התשע"ב )23 בנובמבר 2011(, עמ' 160 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 205; התשס"ג, עמ' 181   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"א, עמ' 1080   3

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   4

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 1202   5
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תובענה שהוגשה לפני יום התחילה לבית דין אזורי לעבודה על החלטה של ועדת  )ג( 
ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, תועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים שוועדת הערר 
נמצאת בתחום שיפוטו, ואולם אם החל הדיון בתובענה כאמור לפני יום התחילה, לא 
תועבר התובענה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן בית 

הדין האזורי לעבודה החליט להעבירה, מטעמים שיירשמו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, 
התשע"ב—2012*

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1 —

לפני ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )1(

""בן משפחה" — הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה 
על 21 שנים;

"חוק הכניסה לישראל" — חוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  2;

"חוק המעצרים" — חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—
;";3 1996

במקום ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )2(

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   1 בסעיף  כמשמעותו  תושב  שאינו  מי   — ""מסתנן" 
התשכ"ה—1965  4, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים 

לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;";

ההגדרה "ראש המטה הכללי" — תימחק;  )3(

בסופו יבוא:   )4(

""ממונה ביקורת הגבולות" — כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל" 

הוספת סעיף 9א 
— הוראת שעה

אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:2 

"סייג לתחולה 
— הוראת שעה

בתקופה האמורה בסעיף 9 לחוק למניעת הסתננות )עבירות 9א 
ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ב—2011 —

בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או   )1(
האדם כאמור מזויין" — לא תיקרא;

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 577, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 594 

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשס"ז, עמ' 463   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   4

תובענה שהוגשה לפני יום התחילה לבית דין אזורי לעבודה על החלטה של ועדת  )ג( 
ערר לפי סעיף 4 לחוק העיקרי, תועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים שוועדת הערר 
נמצאת בתחום שיפוטו, ואולם אם החל הדיון בתובענה כאמור לפני יום התחילה, לא 
תועבר התובענה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן בית 

הדין האזורי לעבודה החליט להעבירה, מטעמים שיירשמו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, 
התשע"ב—2012*

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 1 —

תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )1(

""בן משפחה" — הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה 
על 21 שנים;

"חוק הכניסה לישראל" — חוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  2;

"חוק המעצרים" — חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—
;";3 1996

במקום ההגדרה "מסתנן" יבוא:  )2(

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   1 בסעיף  כמשמעותו  תושב  שאינו  מי   — ""מסתנן" 
התשכ"ה—1965  4, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים 

לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;";

ההגדרה "ראש המטה הכללי" — תימחק;  )3(

בסופו יבוא:   )4(

""ממונה ביקורת הגבולות" — כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל" 

הוספת סעיף 9א אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:2 
— הוראת שעה

"סייג לתחולה 
— הוראת שעה

בתקופה האמורה בסעיף 9 לחוק למניעת הסתננות )עבירות 9א 
ושיפוט( )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ב—2011 —

בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או   )1(
האדם כאמור מזויין" — לא תיקרא;
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