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2016ו-,,התשע שעה()תי?!וו(, לחוס()הוראת חתוספת לישראל)שינוי הכניסה צו :הנדון

 הקובע 2011חתשע״א- (,22 ,מס לישראל)תיקון הכניסה חוק בכנסת התקבל 2011 באוגוסט 3 ביום

 לישראל, כניסה בענייני רשות של החלטה על בעררים שידון לעררים דין בית ימנה המשפטים שר כי

 לחוק בתוספת המפורט כפי והכל אורחות, בענייני או ממנה יציאה או בישראל וישיבה שהייה

.1952התשי״׳ב- לישראל, הכניסה

 ובאישור הפגים שר עם בהתייעצות המשפטים, שרת את מסמיך לישראל הכניסה לחוק מלה סעיף

 29 ביום לישראל. הכניסה לחוק התוספת את נצו לשנות הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים ועדת

 2014חתשע״ד- שעה(, )הוראת לחוק( התושפת )שינוי לישראל הכניסה צו פורסם 2014 במאי

לשנתיים. שעה כהוראת

 אשר 2016התשע״ו~ שעה()תיקון(, לחוק{)הוראת התוספת לישראל)שינוי הכניסה צו טיוטת מצ״׳ב

קבע. להוראת חשעה הוראת הפיכת תכליתה

ב(.״התייעצות)מצ חובת קיום בדבר הפנים שר אישור את קיבלה הצו טיוטת

אישורח. לשם הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים ת1וע שולחן על הטיוטה הנחת על אודה

 02-6285438 פקס: ,02-6466527-30 ־‘טל ,91490 מיקוד ירושלים 49029 ת.ד. ,29 א*דין צאלח רח*
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2016התשע״ו- שעוז()תיקיו(, לחוק()הוראת התוספת לישראל)שמוי הכניסה צו

 - )להלן 11952התשי״ב- לישראל, הכניסה לחוק לה13 סעיף לפי סמכותי בתוקף

המסת, של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור הפנים שר עם בהתייעצות החוק(,

:לאמור מצווה אני

השם תיקון

 1 סעיף תיקון

2 סעיף מחיקת

.1

.2

.3

 *2014התשע״ד־ שעה(, לחוק()הוראת התוספת לישראל)שמוי הכניסה צו של בשמו

יימחקו. - שעה(״ ״)הוראת המילים העיקרי(, הצו - )להלן

 :״יבוא לחוק התוספת ״במקום :יבוא הרישה, במקום העיקרי, לצו 1 בסעיף

יימחק. העיקרי- לצו 2 סעיף
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