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חוק כינוס הכנסת )הוראת שעה( ,התשמ"ס•1989-
כינוס הפנטת
השתימ עשרה

על אף האמור בסעיף  33לחוק־יסוד :הכנסתי ,לענין כינוס הכנסת עליפי דרישתם של
.1
חברי הכנסת ,בכנסת השתים עשרה ,די יהיה בדרישתם של עשרים חברי הכנסת.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

חיים הי־צוג
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ה באייר התשפ״ט) 30במאי  ¡(1989הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1930מיוס י״ז
באייר התשמ״ט ) 22במאי  ,(1989עפ׳ ד.8
ס״ח התשי״ח ,עמי .69
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חוק שירות הקבע מצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )תיקון מס׳ ,(4
התשמ״ט989-ו•
ת י ק ו ן ס ע י ף 22

בסעיף  22לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[,
.1
התשמ״ה~) '1985להלן  -החוק העיקרי( ,ברישה במקום ״חמש שנים״ יביא ״שלוש שנים״.
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תחיל־
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ת י ק ו ן ס ע י ף 24
ת י ק ו ן ס ע י ף 35

הוראת מעבר

בסעיף )23א() (1לחוק העיקרי ,במקום ״פחות מחמש שנים״ יבוא ״פחות משלוש שנים״.
בסעיף  124א( לחוק העיקרי ,במקום ״פחות מחמש שנים״ יבוא ״פחות משלוש שנים״.
בסעיף )35א( לחוק העיקרי -
) (1ברישה ,במקום ״חמש שנות שירות קבע״ יבוא ״שלוש שנות שירות קבע״;
) (2בפסקה ) ,(1במקום ״פחות מחמש שנים״ יבוא ״פחות משלוש שנים״.
תחילתם של סעיפים  3 ,2 ,1ו־ 4לחוק זה ביום ח׳ בניסן התשמ״ב ) 1באפריל .(1982

חייל שנפטר בזמן שירות קבע לאחר תחילתם של סעיפים  3 ,2 ,1ו־ 4לחוק זה והוא שירת
.6
לפחות שלוש שנים ושאיריו קיבלו מענק לפי סעיף  24לחוק העיקרי ,יהיו שאיריו זכאים לקיצבה
לפי סעיף  22לחוק העיקרי ,ובלבד שהחזירו לאוצר המדינה סכום השווה למענק שקיבלו.
חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק שמיר
ראש הממשלה
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י ס״ח התשמ״ה ,עמי  ¡142התשמ״ז ,עמ׳  ;58התשמ״ח ,עמי  !44התשמ״ט ,עמי .10
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)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח(1948-
בסעיף )10ב( לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס׳  ,(7התשמ״ט,'1989-
שפורסם בספר החוקים  ,1274התשמ״ט ,עמ׳  ,44במקום ״סעיפים  5 ,4ויד״ יבוא ״סעיפים 4
ו־6״.
תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק האמור.
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