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חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מם׳  ,(20התעום״א*2001 -
תיקון סעיף 82
החלפת סעיף 85

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב 1971-י)להלן  -הפקודה /בסעיף )82א(,
ו.
אחרי ״ומשאושר״ יבוא ״גיוסו״.
במקובו סעיף  85לפקודה יבוא:

.2

) .85א( הנציב רשאי להאריך את תקופת שירותו של סוהר לתקופות
שירות נוספות שבל אחת מהן לא תעלה על חמש שנים.

הארכת תקופתש י י ו ת

)ב( השלים סוהר תקופה של עשרים שנות שירות ,רשאי הנציב
להאריך את תקופת שירותו לתקופה נוספת בלתי קצובה.
)ג( הארכת תקופת שירותו של סוהר לפי סעיף זה ,תיעשה לפי
בקשת הסוהר שתוגש לנציב ,לגבי כל תקופת שירות נוספת ,במהלך
החודש השביעי שלפני תום תקופת שירותו.
)ד( הנציב יודיע לסוהר על החלטתו לפי סעיף זה בתוך שישים
ימים ממועד הגשת בקשה באמור בסעיף קטן)ג(; ואולם במקרים מיוחדים,
מנימוקים שיירשמו ,רשאי הנציב להודיע על החלטתו כאמור ,עד תום
תשעים ימים ממועד הגשת הבקשה.״
תהילה ותחולה

הוראות סעיף  85לפקודה ,בנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ייכנסו לתוקפן שלושים ימים
.3
לאחר פרסומו של חוק זה ויחולו על סוהר שביום כניסתו לתוקף של סעיף  85לפקודה באמור,
טרם השלים חמש שנות שירות בשירות בתי הסוהר.
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נתקבל בבגסת ביום כ־ט באייר התשם־א) 22במאי  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2934מיום ח־ בחשון התשס־א ) 6בנובמבר  ,(2000עמ׳ .152
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21ענו  ;459ס־ח התשס״א ,עמי .139

חוק חובת ה מ כ ר ז י ם )תיקון מם׳  ,(11ה ת ש ס ׳ ׳ א * 2 0 0 1 -
תיקון סעיף 3א

בחוק חובת המכרזים ,התשנ״ב992-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 3א)א ,(1אחרי
.1
פסקה ) (2יבוא:
״)2א( לענין חוק זה אזור התעשיה עטרות הוא אזור עדיפות לאומית ולענין תקנות
חובת מברזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( ,התשנ״ח998-ו )להלן -
התקנות( ,יחולו הוראות אלה:
2

)(1

יראו את אזור התעשיה עטרות כ״אזור קו העימות׳;

• נתקבל בכנסת ביום א׳ בטיון התשס־א ) 23במאי  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3000מיום ט״ו באייר התשם־א ) 8במאי  ,(2001עמ׳ .622
י ס־ח התשנ״ב ,עמי  ;114התשנ־ח ,ענד .185
ק״ת התשנ׳ח ,עמ׳ .1020
1
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) (2לענין אזור התעשיה עטרות ,ההגדרות ״טובין מאזור קו העימות״
ו״שירותים מאזור קו העימות״ ייקראו בך :אחרי ״מתגוררים דרך קבע באזור קו
העימות״ יבוא ״בשטח השיפוט של עיריית ירושלים או באזור אי״.
בסעיף )9ג( לחוק העיקרי ,במקום ״ז׳ בניסן התשס״א) 31במרס ו(200״ יבוא ״י״ח בניסן
.2
התשם״ב ) 31במרס (2002״.

תיקון סעיף 9

תחילתו של סעיף )9ג( לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף  2לחוק זה ביום ח׳ בניסן התשס״א
.3
) 1באפריל  ,(2001ואולם מברזים שפורסמו בתקופה שמיום ח׳ בניסן התשם״א ) 1באפריל
 ,(2001ועד יום פרסומו של חוק זה לא ייפסלו רק מן הטעם שלא נבללו בהם הוראות לפי
סעיף 3א)א (1או שלא ניתנה בהם העדפה לפי הסעיף האמור.
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