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גמול והחזר הוצאות 3ז.

תחילה והוראת
מעבר
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השר פעל לפי הוראות סעיף 3ה.

חבר מועצה מקרב הציבור זכאי לקבל גמול בעד השתתפות
בישיבות המועצה וכן החזר הוצאות שהוציא לצורך
השתתפות באותן ישיבות ,ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור
אחר תמורה והחזר הוצאות בעד ההשתתפות; שר האוצר
יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות
כאמור ואת שיעוריהם".

תחילתו של חוק זה ביום י"ד באלול התשע"ב ) 1בספטמבר  ;(2012ואולם כהונתו של
חבר מועצת הנפט שמונה לפני יום תחילתו של חוק זה תימשך עד תום התקופה שלה
מונה גם אם לא התקיימו בו תנאי הכשירות האמורים בחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת )תיקון מס' ,(15
התשע"ב*2012-
בחוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת ,התשכ"ח ,11968-בסעיף - 19
) (1ברישה ,אחרי ")בסעיף זה  -חוק המשטרה(" יבוא "ובפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,
התשל"א) 21971-בסעיף זה  -פקודת המשטרה(" ואחרי "בשינויים אלה בחוק המשטרה"
יבוא "ולעניין פסקה ) - (10בפקודת המשטרה";
)(2

בפסקה ))(5א( ,אחרי "עובד הלשכה המשפטית" יבוא "של הכנסת";

)(3

אחרי פסקה ) (9יבוא:
") (10בסעיף 77י לפקודת המשטרה ,במקום "קצין משטרה בכיר" יבוא "סגן
גונן ומעלה"".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1
2

528

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב ) 25ביולי  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
—  ,491מיום ה' באב התשע"ב ) 24ביולי  ,(2012עמ' .280
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;197התשע"א ,עמ' .948
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
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