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יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (6)

והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור והתעסוקה, המסחר התעשיה שר "(ז)
להלן: כמפורט אגרות זה לענין סעיף לקבוע רשאי הכנסת, של

(ג)(2); קטן בסעיף כאמור והמומחיות הניסיון בחינת בעד אגרה (1)

שמבקש למי שנקבעו 19מא1(ג)(2) סעיף לפי בחינות בעד אגרה (2)
הניסיון בעד בחינת אגרה וכן (ד)(2) קטן סעיף לפי המיוחד בפנקס להירשם

קטן; והמומחיות כאמור באותו סעיף

המיוחד; בפנקס רישום בעד אגרה (3)

והמועד לשלם המיוחד בפנקס שרשום מי שעל תקופתית אגרה (4)
האגרה אם לשלמם שיש הצמדה והפרשי אגרה תוספת וכן לתשלומה

במועד." שולמה לא התקופתית

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ישי  אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(9 מס' (תיקון במשפחה אלימות למניעת חוק

3 יבוא: 1. סעיף אחרי התשנ"א-11991, במשפחה, אלימות למניעת בחוק

הגנה "צו
מפני קטין

לעניני3א. המשפט לבית  תוגש קטין מפני הגנה צו למתן  בקשה (א)
משפחה בלבד.

אלה: משפחה יחולו הוראות בקשה שהגיש בן על (ב)

זה קטן (בסעיף הקטין ואת המבקש את יפנה המשפט בית (1)
המשפט; שבבית הסיוע ליחידת הצדדים) -

הצדדים הגיעו  אם  המשפט לבית תודיע הסיוע  יחידת  (2)
המלצותיה בענין; ואת הסכסוך הסדר להסכמה בדבר

לקטין הסיוע יחידת תודיע הסכמה, לידי הצדדים הגיעו לא (3)
,(4) בפסקה כאמור בדיון עורך דין על ידי מיוצג להיות זכותו על
זולת התשל"ב-21972, המשפטי, הסיוע חוק להוראות בהתאם

מטעמו; דין עורך ידי על מיוצג להיות הקטין בחר אם

3א הוספת סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.46 עמ' התשס"ז (6 בפברואר 2007), בשבט י"ח ― 130, מיום הכנסת חוק  
.398 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"א, עמ' 138;

2 ס"ח התשל"ב, עמ' 95.
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ואת הענין נסיבות את ששקל לאחר המשפט, בית ראה (4)
רשאי הגנה, צו לתת צורך יש כי הבקשה, נושא הקטין טובת
לפניו, עמדתו את להשמיע הזדמנות לקטין שנתן לאחר הוא,
2(א)(1), סעיף לפי בית המשפט צו ייתן הגנה; ואולם לא צו לתת
כמשמעותו סעד  מפקיד בכתב תסקיר שקיבל לאחר   אלא

הולם לקטין. ביתי חוץ סידור ובלבד שנמצא ,3 בסעיף

לחוק הנוער 3א סעיף מהוראות לגרוע זה כדי סעיף בהוראות אין (ג)
(טיפול והשגחה), התש"ך-31960."

הסיוע חוק תיקון
7 מס' המשפטי -

יבוא:2. 2 פרט בתוספת, אחרי התשל"ב-41972, המשפטי, הסיוע בחוק

לחוק 3א סעיף הוראות לפי מפניו הגנה צו למתן בקשה הגיש משפחתו שבן לקטין .3"
- הנוגע בכל התשנ"א-51991, במשפחה, אלימות למניעת

יחולו; לא ו–4 3 וסעיפים האמור, לחוק 3א(ב)(4) סעיף לפי בהליך לייצוג (א)

לא   3 וסעיף האמור,  לחוק  3א(ב)(4) סעיף לפי החלטה על בערעור לייצוג (ב)
יחול."

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
3 ס"ח התש"ך, עמ' 52.

.5 עמ' התשס"ז, 4 ס"ח התשל"ב, עמ' 95;

5 ס"ח התשנ"א, עמ' 138.

התשס"ז-2007* ,(56 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

544 אחרי1.תיקון סעיף ,(1)544 בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשט"ו-11955  הצבאי, השיפוט בחוק
ביטחון". לשירות מיועד "או יבוא חייל" היותו "בזמן

545 לשירות ביטחון".2.תיקון סעיף "מיועד יבוא חייל," מלהיות שחדל "מי אחרי לחוק העיקרי, 545(א) בסעיף

548 יבוא:3.תיקון סעיף (8) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 548 בסעיף

ביטחון, לשירות מיועד של או מיונו הערכתו, דירוגו בנושא החלטה על קבילה (9)"
המיון." הדירוג או ההערכה, בהליך שנפל פגם קבילה לגבי למעט

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.42 עמ' התשס"ז (29 בינואר 2007), בשבט י' ― 129, מיום הכנסת חוק  
.243 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171;

התשס"ז-2007* ,(2 מס' שעה) (תיקון (הוראת לישראל האזרחות והכניסה חוק

החוק 1. - (להלן התשס"ג-12003  שעה), (הוראת לישראל  והכניסה  האזרחות בחוק
לישראל הגנה צבא "מפקד כוחות האזור", המילים "מפקד בהגדרה ,1 בסעיף העיקרי),

יימחקו. - או" עזה בחבל

מדינה 2. של לתושב לאזרח או "או יבוא אזור" "לתושב אחרי  העיקרי, 2 לחוק בסעיף
"לתושב אזור". יבוא כאמור" "לתושב ובמקום המנויה בתוספת"

יבוא:3. העיקרי לחוק 3א סעיף אחרי

ורישיון "היתר
במקרים

הומניטריים
מיוחדים

מטעמים3א1. הפנים, שר רשאי ,2 סעיף הוראות אף על (א)
זה לענין שמינה מקצועית ועדה בהמלצת מיוחדים, הומניטריים

- זה - הוועדה) (בסעיף

אזור לתושב  בישראל ארעי לישיבת רישיון לתת  (1)
שבן בתוספת, המנויה מדינה של לתושב או לאזרח או

בישראל; כדין שוהה משפחתו

מפקד בידי בישראל לשהייה היתר למתן בקשה לאשר (2)
בישראל. משפחתו שוהה כדין לתושב אזור שבן האזור,

סעיף לענין כמה ועדות הקמת על רשאי להחליט הפנים שר (ב)
(ג). קטן בסעיף כאמור יהיה שהרכבן זה,

- יהיה הוועדה הרכב (ג)

המחוזי, המשפט בית לשופט  להתמנות  שכשיר מי (1)
ראש; היושב יהיה והוא הפנים שר שימנה

הביטחון; שימנה שר נציג (2)

מבין עובדי הכללי הביטחון שירות ראש נציג שימנה (3)
השירות;

מבין עובדי משרדו; הפנים נציג שימנה שר (4)

הפנים. ושר המשפטים שר שימנו ציבור נציג (5)

לאשר או רישיון לתת אם בכתב, החלטה, ייתן הפנים שר (ד)
חודשים שישה בתוך קטן (א), כאמור בסעיף הענין, לפי בקשה,
החלטת השר המסמכים הדרושים; לוועדה כל מיום שהומצאו

מנומקת. תהיה

- זה לענין סעיף (ה)

הרישיון, או ההיתר מבקש של משפחתו בן כי העובדה (1)
ילדים הזוג לבני כי זוגו, או הוא בן בישראל, כדין השוהה

מיוחד; הומניטרי טעם כשלעצמה תהווה לא משותפים,


