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"פרק א' :הוראות מיוחדות לתקציב דו–שנתי לשנים  2009עד ."2012
אחרי סעיף  3לחוק היסוד הוראת השעה יבוא:
"פרק ב' :הוראות מיוחדות לתקציב לשנת 2013
"תקציב המדינה .4

לשנת 2013

(א) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב
לשנת  2013במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת ,אך לא
יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ג ( 11ביוני .)2013
(ב) על אף האמור בסעיף 36א לחוק–יסוד :הכנסת ,2היום הקובע
לגבי חוק התקציב לשנת  2013יהיה יום כ"ד באב התשע"ג (31
ביולי ".)2013
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה
__________
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התקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשע"ג ( 19במרס  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,747מיום ח' בניסן התשע"ג ( 19במרס  ,)2013עמ' .256
ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;134התש"ע ,עמ' .550
ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים
לישראל) (הוראת שעה) ,התשע"ג*2013-
הארכת כהונה -
הוראת שעה
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על אף הוראות סעיף  16לחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש"ם( 11980-להלן -
החוק העיקרי) ,שני הרבנים הראשיים לישראל שכיהנו ערב תחילתו של חוק זה,
יוסיפו לכהן עד מועד היבחרם של הרבנים הראשיים לישראל לפי החוק העיקרי או
עד יום י"ז באב התשע"ג ( 24ביולי  ,)2013לפי המוקדם.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

__________
*
1

התקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשע"ג ( 19במרס  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,748מיום ח' בניסן התשע"ג ( 19במרס  ,)2013עמ' .258
ס"ח התש"ם ,עמ'  ;90התשע"א ,עמ' .757

52
המחיר  81אגורות       ISSN 0334-3030

ספר החוקים  ,2391ט' בניסן התשע"ג20.3.2013 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

