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 חוק לתיקון פקודת המשטרה(מם׳ 17), התש׳׳ם-׳



*1999  חוק לתיקון פקודת המשטרה (מם׳ דו), התש״ם-

(להלן - הפקודה), בסעיף 11, אחרי  תיקון סעיף 11 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו197י

 ״ומשאושר״ יבוא ״גיוסו״.

 תיקון סעיף 12 2. בסעיף 12 לפקודה, במקום ״שנים עשר״ יבוא ״עשרים וארבעה״.

 החלפת סעיף 17 3. במקום סעיף 17 לפקודה יבוא:

 ״הארכת תקופת 17. (א) המפקח הכללי רשאי להאריך את תקופת שירותו של שוטר

ת לתקופות שירות נוספות שבל אחת מהן לא תעלה על חמש שנים. י י י  ש

 (ב) השלים שוטר תקופה של עשרים שנות שירות רשאי המפקח

 הכללי להאריך את תקופת שירותו לתקופה נוספת בלתי קצובה.

 (ג) הארכת תקופת שירותו של שוטר לפי סעיף זה, תיעשה לפי

 בקשת השוטר שתוגש למפקח הכללי, לגבי כל תקופת שירות נוספת,

 במהלך החודש השביעי שלפני תום תקופת שירותו.

 (ד) המפקח הכללי יודיע לשוטר על החלטתו לפי סעיף זה בתוך

 שישים ימים ממועד הגשת בקשה באמור בסעיף קטן(ג); ואולם במקרים

 מיוחדים, מנימוקים שיירשמו, רשאי המפקח הכללי להודיע על החלטתו

 כאמור, עד תום תשעים ימים ממועד הגשת הבקשה.״

 תחילה ותחולה 4. הוראות סעיף 17 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ייכנסו לתוקפן ביום כ״ו בניסן

 התש״ס (1 במאי 2000) ויחולו על שוטר שביום כניסתו לתוקף של סעיף 17 לפקודה כאמור,

 טרם השלים חמש שנות שירות במשטרה.

י מ ע ־ ן ה ב מ ל ק ש ר ד ב ו ה  א

 ראש הממשלה השר לביטחון הפנים

ג ר ו ם ב ה ר ב ן א מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התש״ס(16 בנובמבר 1999); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות ח1ק
 2808, מיום כ״ת בניסן התשנ״ט(14 באפריל 1999), עמי 417.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, ענו 90ג! התשנ״ח, עמי 120.

 28 ספר החוקים 1718, י״ז בכסלו התש״ס, 26.11.1999
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