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חוק שהייה ש ל א כדין)איםור םיוע()הוראות שעה()תיקון מם׳ ,(9
התשם״ו*2006-
תיקון סעיף ו

ו.

בחוק שהייה שלא כדין )איסור סיוע( )הוראות שעה( ,התשנ״ו996-ו; בסעיף - 1
)ו( ברישה ,המילים ״של עשר שנים״  -יימחקו ,ואחרי ״של חוק זה״ יבוא ״עד ליום י״ב
בניסן התשס״ז)ו 3במרס (2007״;
) (2בפסקה ) ,(2המתקנת את חוק הכניסה לישראל ,התשי״ב952-ו  ,בסעיף 2וא)ד()(2
שבה ,במקום ״שהמדובר בתושב זר שנכנס״ יבוא ״שהתושב הזר נכנס״ ובמקום
״שהמדובר בתושב זר שאינו״ יבוא ״שהתושב הזר אינו״.
2

אהוד אולמרט
ממלא מקום ראש הממשלה

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

מ ש ה קצב
נשיא המדינה

גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום יי בשבט התשס״ו) 8בפברואר  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה —  ,214מיום י״ג בחשון התשס״ו ) 15בנובמבר  ,(2005עמי .162
ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;168התשס״ה ,עמי .258
ס״ח התשי״ב ,עמי  ;354התשס״ה ,עמי .746

חוק לתיקון פקודת המשטרה )מם׳  ,(22התשם״ו*2006-
ת י ק ו ן

ס ע י ף  9 0א

תיקון סעיף90ד

ו .בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל״א-ו97ו )להלן  -הפקודה( ,בסעיף 90א,
בהגדרה ״הוראות להפעלה משולבת״ ,במקום ״המחייבות טיפול״ יבוא ״המסדירות את אופן
הטיפול״.
ו

 .2בסעיף 90ד)ז( לפקודה ,במקום ״בסעיף 90ב)ב()ו()(4) ,(3) ,(2),ב( (5),או )(6״ יבוא ״בסעיף
90ב)ב()ו()(4) ,(2),ב( או)(5״.

אהוד אולמרט
ממלא מקום ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשם״ו) 8בפברואר  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה —  ,228מיום י״ח בכסלו התשם״ו ) 19בדצמבר  ,(2005עמ׳ .220
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ׳  ;390ם״ח התשם״ו ,עמ׳ .156
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תיקון טעות בחוק בתי משפט לענינים מינהליים)תיקון מם׳  ,(15התשם״ה*2005-
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו .בחוק בתי משפט לענינים מינהליים )תיקון מסי 5ו( ,התשס״ה) 2005-להלן  -תיקון
מסי 5ו( -
ו

)ו( בסעיף 0)4ו( המתקן את פרט ו 2בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט
לענינים מינהליים ,התש״ס , 2000-בפסקת משנה )- (3
2

)ו(

במקום ״אחרי פסקה )ו(״ צריך להיות ״אחרי פסקה )2א(״;

)(2

פסקה ״)(2״ המובאת בו צריכה להיות ״)2ב(״.

) (2בסעיף  34המתקן את סעיף )6ב( לחוק הרשויות המקומיות)ערר ע ל קביעת ארנונה
כללית( ,התשל״ו976-ו  ,במקום ״התשכ״א-ו96ו״ צריך להיות ״התשל״ו976-ו״.
3

.2

תחילתו ש ל תיקון הטעות ביום תחילתו ש ל תיקון מסי 5ו.

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

״ התקבל בכנסת ביום יי בשבט התשס״ו) 8בפברואר .(2006
ס״ח התשס״ה ,עמי .738
ס״ח התש״ס ,עמי .190
ס״ח התשל״ו ,עמי .252
1

2

3

תיקון טעות דפום
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו .בחוק
 R a d i oו ( קילוהרץ״ צריך להיות ״
קילוהרץ״.

הקרינה
)

הבלתי
0

מייננת ,התשס״ו , 2006-בתוספת ,בפרט  ,5במקום
 R a d i o Frequency -RF)0ו
ו

ציפי לבני
שרת המשפטים

1

ס״ח התשס״ו ,עמי .158
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