
התשס"א2001* ,(9 מס' (תיקון לישראל הכניסה חוק

2 סעיף 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב1 1952 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 2(א), אחריתיקון
יבוא: (4) פסקה

עליו וניתן ישיבה רישיון בלי בישראל שנמצא למי ביקור לישיבת זמני רישיון (5)"
ממנה." הרחקתו או מישראל ליציאתו עד  הרחקה צו

6 סעיף כספי,תיקון עירבון המצאת קביעת "לרבות יבוא בסופה ,(1) בפסקה העיקרי, לחוק 6 בסעיף .2
או מימושה ודרכי כאמור, תנאים להבטחת אחרת מתאימה ערובה או בנקאית ערבות

הערובה". של חילוטה

ומקום שם תיקון
השלישי הפרק

תבוא והיא ועבירות", אשרות ביטול שלישי: "פרק תהיה לחוק השלישי הפרק כותרת .3
העיקרי. לחוק 10א סעיף אחרי

כותרת הוספת
רביעי פרק

יבוא: העיקרי לחוק 13 סעיף לפני .4

ומשמורת הרחקה רביעי: "פרק
בערובה". ושחרור משמורת הרחקה, אי: סימן

13 סעיף 5. במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:החלפת
מישראל התש"י"הרחקה השבות, חוק לפי עולה או ישראלי אזרח שאינו מי (א) .13

2 1950, ונמצא בישראל, בלי רישיון ישיבה (בחוק זה  שוהה שלא כדין),
לכן. קודם מרצונו יצא כן אם אלא האפשרי בהקדם מישראל יורחק

* נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2931, מיום אי בחשון התשס"א (30 באוקטובר 2000), עמ' 108.

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 229.
.159 עמ' התש"י, ס"ח 2



הרחקה צו פי על תהיה כדין שלא שוהה של מישראל הרחקתו (ב)
ההרחקה, הוצאות כי לקבוע ניתן הרחקה בצו הפנים; שר בירי עליו שניתן
או הצו ניתן שעליו האדם על יחולו במשמורת, ההחזקה הוצאות לרבות
תוך או הפנים שר מאת היתר בלא בישראל אותו שהעסיק המעביד על
רק כדין שלא שוהה של הרחקתו תעוכב שלא ובלבד ההיתר תנאי הפרת

ההרחקה. בהוצאות לשאת בידו שאין מהטעם
אליה לשוב ולא מישראל לצאת חייב הרחקה צו עליו שניתן מי (ג)

הצו. בוטל לא עוד כל
יורחק לא והוא בכתב הצו לו יימסר הרחקה צו עליו שניתן מי (ד)
קורם מרצונו יצא כן אם אלא לידיו הצו ממסירת ימים שלושה תום לפני
לכן: ואולם רשאי ממונה ביקורת הגבולות, לפי בקשתו של מי שניתן עליו
על תעלה שלא הכרחית, קצרה לתקופה ההרחקה את לדחות הרחקה, צו
ניתן שלא בישראל המשפטיות ובזכויותיו בעניניו טיפול לשם ימים, 14

זו תקופה להאריך רשאי הגבולות ביקורת ממונה בהעדרו; בהם לטפל
לפי הימים במנין תבוא לא הדחיה תקופת מיוחדים; הומניטריים מטעמים

סעיף 13ו(א)(4)."

סימון6. סעיף 13א לחוק העיקרי יסומן "13י" ולפניו יבוא: החלפת
סעיף 13א

"משמורת זה בפרק (א) 13א.

חוק הוראות לפי משמורת במקום החזקתו לצורך אדם מעצר  "משמורת"
זה;

שר בצו שקבעו זה, חוק לפי מקום מאלה: אחר כל  משמורת" "מקום
בית מיוחד); משמורת מקום  זה (בחוק הפנים לביטחון והשר הפנים
סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב3 1971,
 אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 7 סעיף לפי מעצר מקום
מעצרים), התשנ"ו4 1996(בחוק זה  חוק המעצרים), וכן מקום אחר

הענין. בנסיבות נדרש שהדבר ככל הרחקה בצו שנקבע
ער או מישראל ליציאתו עד במשמורת יוחזק כדין שלא שוהה (ב)
או בנקאית בערבות כספי, בעירבון שוחרר כן אם אלא ממנה, להרחקתו
בי חזקה זה; פרק הוראות לפי ערובה),  זה (בפרק אחרת מתאימה בערובה
בלא ישיבה רישיון להציג בידו אין אם כרין שלא בישראל שוהה אדם

סביר. הסבר

משמורת צו פי על תהיה כדין שלא שוהה של במשמורת החזקה (ג)
הגבולות. ביקורת ממונה ידי על שניתן

(ד) לא יינתן צו משמורת אלא לאחר שניתנה לשוהה שלא כדין
כרין, שלא השוהה את לאתר ניתן לא טענותיו; את להשמיע הזדמנות
במשמורת, החזקתו על בפניו, שלא להורות, הגבולות ביקורת ממונה רשאי
שעות מ24 יאוחר לא טענותיו להשמעת הזדמנות לו שתינתן ובלבד

במשמורת. החזקתו תחילת לאחר
או בכתב במשמורת, המוחזק לאדם יימסר משמורת, צו ניתן (ה)
זה, חוק לפי זכויותיו על מידע לו, המובנת בשפה האפשר, ככל פה, בעל

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
4 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.



זמנית משמורת

לעורך לו, קרוב לארם במשמורת החזקתו על הודעה שתימסר זכותו על וכן
אזרחותו. מדינת של ולנציגות דין

13ב. (א) היה לשוטר או לפקח לפי סעיף 13ד יסוד סביר לחשד כי אדם
החזרה צו או משמורת צו עליו שניתן או כדין שלא בישראל שוהה
הדרישה, סיבת את לו והסביר בפניו שהזדהה לאחר הוא, רשאי למשמורת,
לציית אדם אותו סירב משמורת; למקום אליו להילוות ממנו לדרוש
למקום להביאו כדי סביר בכוח להשתמש הוא רשאי באמור, לדרישה
המשמורת: שוטר יזהה עצמו לפי הוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה
תעודה הצגת ידי על עצמו יזהה ופקח התשל"או97ו5, חדש], [נוסח

זה. חוק לענין כפקח הסמכתו על המעידה
(ב) הובא אדם לפי הוראות סעיף קטן (א) למקום משמורת רשאי
לו שנתן לאחר לכך, הסמיך ישראל למשטרת הכללי שהמפקח שוטר,
במשמורת החזקתו על בכתב להורות טענותיו, את להשמיע הזדמנות

המחויבים. בשינויים יחולו 13א(ה), סעיף והוראות זמנית,
זמנית במשמורת אדם יוחזק לא 13ג, סעיף בהוראות לפגוע בלי (ג)
על משמורת צו עליו ניתן כן אם אלא שעות וארבע מעשרים יותר למשך

הגבולות. ביקורת ממונה ידי

לפקודת 11 סעיף לפי לשוטר הנתונות וההוראות הסמכויות (ד)
סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט6 1969, לענין
גופו על חיפוש לענין ולפקח לשוטר נתונות יהיו עצור של גופו על חיפוש

המחויבים. בשינויים במשמורת, המוחזק אדם של

למתן מועד
החלטה

שלא שוהה של בערובה שחרור או במשמורת החזקה לענין החלטה 13ג.
החזקתו תחילת ממועד שעות וארבע מעשרים יאוחר לא תינתן כדין
של זהותו את לקבוע הצורך בשל הדבר נמנע כן אם אלא במשמורת,
צו למתן באשר הדין והוא אחר, עניני מטעם או בדין, שלא השוהה

הרחקה.
פקחים עובדימינוי מקרב זה חוק לענין פקחים למנות רשאי הפנים שר (א) 13ד.

על הממונה השר בהסכמת אחר במשרד המדינה עובדי מקרב או משרדו,
ברשומות. תפורסם פקח מינוי על הודעה פקח);  זה (בחוק המשרד

התקיימו כן אם אלא (א), קטן בסעיף כאמור פקח יתמנה לא (ב)
אלה: שניים

לאחר הפנים שר שקבע כפי מתאימה, הכשרה קיבל הוא (ו)
הפנים; לביטחון השר עם התייעצות

שר של מפנייתו חודש בתוך הודיעה לא ישראל משטרת (2)
הציבור. ביטחון של מטעמים למינויו מתנגדת היא בי הפנים

אכיפה סמכויות שוטר או פקח רשאי זה, פרק הוראות ביצוע לשם (א) 13ה.

בישראל שהייתו כי להניח יסוד שיש מאדם לדרוש (1)
ולהציג עצמו את לזהות זה, חוק לפי ישיבה רישיון מחייבת
ידיעות לו למסור וכן לשהייתו הנוגעים המסמכים את לפניו

לשהייתו; הנוגעות

.390 עמ' ,17 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 5

6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.



מגורים, למקום למעט למקום, סבירה עת בכל להיכנס (2)

בישראל כדין שלא השוהה אדם בו מצוי כי חשד יש שלגביו
בענין. בדיקה לערוך כדי

שוטר, או פקח רשאי זה, חוק לפי עבירה חשד.לביצוע התעורר (ב)

כאמור. לעבירה הקשור מסמך כל לתפוס הענין, לפי
צו ליתן שוטר, לבקשת רשאי, שלום משפט בית של שופט (ג)
לענין בריקה לערוך כרי למגורים המשמש למקום להיכנס לשוטר המתיר
סביר יסוד יש כי ראה אם (א), קטן בסעיף כאמור זה, חוק הוראות קיום
בישראל, כדין שלא השוהה אדם נמצא למגורים המשמש במקום כי לחשד
ביקש ושוטר זה חוק לפי שהייה רישיון מחייבת בישראל ששהייתו אדם או

נענתה. לא ובקשתו בירור לערוך כדי למקום להיכנס רשות
לפי הפקח, או שהשוטר לאחר רק תיעשה זה סעיף לפי כניסה (ד)
את לו והודיע המקום כמחזיק שנחזה מי לפני עצמו את זיהה הענין,
הציג  למגורים המשמש ובמקום הכניסה מתבקשת שלשמה המטרה
את המקום מחזיק איפשר לא (ג); קטן סעיף לפי המשפט בית צו את לפניו
לאחר רכוש כלפי או אדם כלפי סביר בכוח להשתמש הם רשאים הכניסה,

כך. על שהזהירוהו
בערובה 113. (א) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר בערובה שוהה שלאשחרור

אלא כדין שלא שוהה בערובה ישוחרר לא זה; סעיף להוראות בהתאם כדין
מאלה: אחד בו התקיים כן אם

הבלתי שהייתו כי הגבולות ביקורת ממונה השתכנע (1)

מישראל יצא וכי לב, שבתום בתקלה או בטעות יסודה חוקית
לו; שקבע במועד

בעצמו מישראל יצא כי הגבולות ביקורת ממונה השתכנע (2)
יצא לא אם באיתורו קושי יהיה לא וכי לו, שקבע מועד בתוך

שנקבע; במועד בעצמו
(3) השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי מחמת גילו או מצב
או לבריאותו, נזק לגרום עלולה במשמורת החזקתו בריאותו
את המצדיקים אחרים מיוחדים הומניטריים טעמים שקיימים
ייוותר במשמורת החזקה שעקב מקום לרבות בערובה, שחרורו

השגחה; בלא קטין

(4) הוא שוהה במשמורת יותר מ60 ימים ברציפות.
שלא שוהה בערובה ישוחרר לא (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)

מאלה: אחד התקיים אם כדין
שיתוף העדר בשל מתעכבת או נמנעת מישראל הרחקתו (1)
להסדרת או זהותו הבהרת לענין לרבות מצדו, מלא פעולה

מישראל; הרחקתו הליכי
שלום את המדינה, ביטחון את לסכן כדי בשחרורו יש (2)

הציבור; בריאות את או הציבור

(א), קטן לסעיף (3) לפסקה ברישה האמור בו מתקיים כן אם אלא
לבריאותו. הנזק את למנוע אחרת דרך ואין



ביקורת ממונה שקבע בתנאים יותנה ממשמורת שחרור (ג)
כדין שלא השוהה של התייצבותו הבטחת לשם בערובה, לרבות הגבולות,
לצורך או שנקבע, במועד ממנה הרחקתו או מישראל יציאתו לצורך
לעיין עת, בכל רשאי, הגבולות ביקורת ממונה זה, חוק לפי אחרים הליכים
הנסיבות השתנו אם או חדשות עובדות התגלו אם הערובה בתנאי מחדש

בערובה. השחרור על ההחלטה ממתן

הפנים שר לו ייתן ממשמורת בערובה ששוחרר כדין שלא שוהה (ד)
רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לתקופת השחרור בערובה;

בערובה. לשחרור התנאים בקיום מותנה כאמור הזמני הרישיון תוקף

הגבולות ביקורת ממונה רשאי שנתן ערובה לבטל ערב ביקש (ה)
את כדילהבטיח יהיה שבהחלטתו ובלבד לה, לסרב או לבקשה להיעתר
להבטיח ניתן לא אחרת; ערובה ירי על כדין שלא השוהה של התייצבותו
יוחזר אחרת, ערובה בהמצאת כרין שלא השוהה של התייצבותו את

למשמורת. כדין שלא השוהה
(ו) יצא השוהה שלא כרין מישראל או הורחק ממנה במועד שנקבע:
הענין. לפי הכל הכספי, העירבון ויוחזר מערבותם וערביו הוא יופטרו

למשמורת החזרה
ערבות וחילוט

113. (א) נוכח ממונה ביקורת הגבולות כי שוהה שלא כרין ששוחרר
הוא רשאי בערובה, שחרורו מתנאי תנאי להפר עומד או הפר בערובה
להורות בצו על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא להורות על חילוט או

הערובה. מימוש

בסעיף כאמור הערובה מימוש או חילוט על הוראה תינתן לא (ב)

לפי לערב, או כדין שלא לשוהה הזדמנות שניתנה לאחר אלא (א) קטן
סביר. באופן לאתרו שניתן ובלבד טענותיו, את להשמיע הענין,

משמורת הולמיםתנאי בתנאים יוחזק במשמורת הנתון כדין שלא שוהה (א) 13ח.
במשמורת, החזקתו משך לרבות הענין בנסיבות בהתחשב בהם, יהיה שלא

ובכבודו. בבריאותו לפגוע כדי

מאסירים נפרד בתא יוחזק במשמורת הנתון כדין שלא שוהה (ב)
פליליים. ומעצורים

במשמורת החזקה על יחולו המעצרים לחוק 9(ב) סעיף הוראות (ג)

המחויבים. בשינויים זה, חוק לפי

במשמורת החזקה על יחולו המעצרים לחוק 10 סעיף הוראות (ד)
המחויבים. בשינויים זה, חוק לפי

ועדת ובאישור הפנים, שר בהסכמת הפנים, לביטחון השר (ה)
סעיף להוראות בכפוף לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים
לרבות מיוחד, משמורת במקום החזקה תנאי לענין אחרות הוראות (א), קטן

וילדים. משפחות של החזקה תנאי לענין
המשמורת במקום וחובותיהם כדין שלא השוהים זכויות עיקר (ו)

ובאנגלית. בעברית המשמורת במקום בולט במקום יפורסמו
חוק לתחולת סייג
הפלילי הדין סדר

של הוראותיו יחולו לא המעצרים, לחוק 1(ג) סעיף הוראות אף על 13ט.
נקבע כן אם אלא זה חוק לפי ולסמכויות להליכים הנוגע בבל האמור החוק

זה." בחוק אחרת במפורש



סעיפים7. אחרי סעיף 13י יבוא: הוספת
גוכ עד 3ויא

בדין שלא שוהים של משמורת לביקורת דין בית ב': "סימן

לביקורת דין בית
של משמורת

בדין שלא שוהים

או אחד דין, בית ימנה הפנים, שר הצעת לפי המשפטים, שר (א) 13יא.
זה חוק לפי כדין שלא שוהים של משמורת לביקורת יחיד, דן של יותר,

הדין). בית  זה (בפרק
בית שופט להיות הכשיר אדם הדין לבית להתמנות כשיר (ב)

ממנה. והיציאה לישראל הכניסה בדיני והבקיא השלום משפט

וניתן שנים, שלוש של כהונה לתקופת יהיה הדין בית של מינויו (ג)

הדרך. באותה ולמנותו לשוב
הדין בית שוההתפקידי החזקת ברבר החלטות על שיפוטית ביקורת יקיים הדין בית 13יב.

התמשכות ולענין בערובה שחרור לענין לרבות במשמורת, כרין שלא
הרחקה. צו בביצוע עיכוב בשל במשמורת ההחזקה

תלות 13יג. בקיום תפקידיו אין מרות על בית הדין זולת מרותו של הדין.אי
לפני הבאה
הדין בית

13יד. (א) מוחזק במשמורת יובא לפני בית הדין בהקדם האפשרי ולא
בית לפני הובא כן אם אלא החזקתו, תחילת מיום ימים 14 מתום יאוחר

3ויז. סעיף לפי פניה עקב לכן קורם הדין
(ב) שוהה שלא כדין שהוחזר למשמורת לפי סעיף 13ז, יובא לפני

למשמורת. החזרתו לאחר שעות מ72 יאוחר ולא בהקדם הדין בית
מנוחה, ביום הדין בית לפני המוחזק להבאת האחרון היום חל (ג)
כהגדרתו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח7 1948,

המנוחה. יום לפני הדין בית לפני המוחזק יובא
בית לפני האמור המועד בתוך במשמורת המוחזק הובא לא (ד)

ממשמורת. שחרורו על הגבולות ביקורת ממונה יורה הדין,
בית סמכויות

הדין
 רשאי הדין בית (א) 3וטו.

ורשאי שינויים בלא או בשינויים המשמורת, צו את לאשר (ו)
לבחינה לפניו יובא במשמורת המוחזק של ענינו כי להורות הוא
ובלבד שקבע, זמן פרק בתוך או שקבע תנאים בהתקיים נוספת
ימים. 30 על יעלה לא הנוספת הבחינה לקיום עד הזמן שפרק

של בערובה שחרורו על ולהורות המשמורת צו את לבטל (2)

בערובה לשחרור התנאים בו התקיימו כי שוכנע אם המוחזק,
בו. הקבועים לסייגים וכפוף 3וו, סעיף לפי

בתום במשמורת המוחזק של בערובה שחרורו על להורות (3)
כי שוכנע אם לכן, קודם מישראל הורחק לא אם שקבע, זמן פרק
למרות סביר הצדק בלא מתעכבת מישראל המוחזק הרחקת
בתוך ההרחקה צו את לבצע ניתן וכי מצדו, מלא פעולה שיתוף
בשחרורו יש אם המוחזק ישוחרר שלא ובלבד שקבע, הזמן פרק
את או הציבור שלום את המדינה, ביטחון את לסכן כדי

בריאותו.

7 ע"ר 2, תוס' 2, עמ' 1.



13ו(ג), סעיף לפי שנקבעו ערובה תנאי שינוי על להורות (4)

וכן על חילוט ערבות עקב הפרת תנאי שחרור בערובה.
בית צו לפי בערובה שחרור על גם יחולו 13ו(ד) סעיף הוראות (ב)

הדין.

תהיה הצדדים, טענות עיקרי את תכלול הרין בית החלטת (ג)
האפשר; במידת במקום, בו כדין שלא לשוהה ותימסר ובכתב, מנומקת
לפניו במשמורת המוחזק הבאת על יורה נוסף בבירור צורך הרין בית ראה

שיקבע. במועד
חוזר להורותעיון בבקשה הרין לבית לפנות רשאי הגבולות ביקורת ממונה 3וטז.

החלטת לפי בערובה ששוחרר כדין שלא שוהה של למשמורת החזרה על
עובדות התגלו אם שונים, או נוספים שחרור תנאי קביעת על או הרין, בית
זו בהוראה אין הדין; בית החלטת ממועד הנסיבות השתנו אם או חדשות

כדי לפגוע בסמכויות ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף 13ז.
הדין לבית פניה

עת בכל
עת בכל הדין לבית מיוזמתו לפנות רשאי במשמורת מוחזק (א) 13יז.
חוזר לעיון בבקשה הדין לבית לפנות הוא רשאי וכן ענינו, לבחינת בבקשה
הקודמת ההחלטה ממועד הנסיבות השתנו או חדשות עובדות התגלו אם

הדין. בית של
בבקשה הדין לבית עת בכל לפנות רשאי בערובה משוחרר (ב)

13ו(ג). סעיף לפי שנקבעו ערובה תנאי לשינוי
הדיון המוחזק,מקום מצוי שבו המשמורת במקום דיוניו את יקיים הרין בית 3ויח.

או הצדק למען כן לעשות ראה אם אחר, במקום דיון לקיים הוא ורשאי
הדיון. יעילות למען

ראיות. דיון, סדרי
עזר וסמכויות

נקבעו שלא במידה ודיוניו עבודתו סדרי את יקבע הדין בית (א) 13יט.
זה. חוק לפי

השאר, בין הוא, ורשאי הראיות, בדיני קשור יהיה לא הדין בית (ב)

בשלום או המרינה בביטחון לפגוע עלול שגילויו ראיות, בחומר לעיין
46 ער 44 סעיפים והוראות במשמורת, המוחזק במעמד שלא הציבור,

לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א8 1971, לא יחולו.
ועדות לחוק 11 עד 9 סעיפים לפי הסמכויות יהיו הרין לבית (ג)

חקירה, התשכ''ט9 1968, בשינויים המחויבים לפי הענין.
בדיון רשאינוכחות בערובה משוחרר או במשמורת המוחזק כדין שלא שוהה 13כ.

13יט(ב), בסעיף לאמור כפוף הדין, בית לפני בענינו הליך בכל נוכח להיות
בלא מיוצג להיות הוא רשאי וכן סביר, במאמץ לאתרו ניתן לא כן אם אלא

דין." עורך שאינו נציג ידי על תמורה

כותרת הוספת
חמישי פרק

יבוא: 14 סעיף לפני .8

שונות". הוראות חמישי: ''פרק

14 סעיף תיקון העיקרי לחוק 14 בסעיף .9

יבוא: (5) פסקה במקום 0)

8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 412.
9 ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.



החלת לרבות 13(ב), בסעיף כאמור ההרחקה הוצאות של הגביה דרכי (5)"

ולרבות כאמור, ההרחקה הוצאות גביית על (גביה) המסים פקודת הוראות
הוצאות לכיסוי ומיטלטלין כספים לעיקול או לחילוט הוראות קביעת

ההרחקה;",

יבוא: (6) פסקה אחרי (2)

שלא שוהה של להחזקה מיוחד משמורת מקום של ניהולו ודרכי הקמתו (7)"

הפנים. לביטחון השר בהסכמת  בישראל כדין
עניניו הסדרת לשם הרחקה, צו עליו שניתן מי של הרחקתו דחיית (8)

והרווחה." העבודה שר עם בהתייעצות  בישראל המשפטיות וזכויותיו

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 15 בסעיף .10

לענין הגבולות ביקורת על וממונים הגבולות ביקורת קציני ימנה הפנים שר "(ב)
מקרב לרבות אחר, במשרד המדינה עובדי מקרב או משרדו, עובדי מקרב זה חוק
לפי מינויים על הודעה המשרד, על הממונה השר בהסכמת ישראל, משטרת שוטרי

ברשומות." תפורסם זה קטן סעיף

15 סעיף תיקון

פרסומו. מיום חודשים שלושה בתום זה חוק של תחילתו (א) .11

כנוסחו העיקרי לחוק 13 סעיף לפי שניתנו מעצר בדבר והחלטה גירוש צו דין (ב)
זה. חוק לפי שניתנו בהתאמה, משמורת, וצו הרחקה צו כדין זה, חוק של תחילתו ערב

והוראות תחילה
מעבר

שרון אריאל
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו


