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תיקון סעיף 102 - 
הוראת שעה

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 3 
2019(, יקראו את סעיף 102)א( לפקודה, כך שבהגדרה "בעל שליטה", בסופה יבוא "למעט 
עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ופיתוח כהגדרתה בסעיף 92א, לגבי מניה אשר 

ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד ומעביד;" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( 4 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016*

בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 1, אחרי סעיף 10 יבוא:1 הוספת סעיף 10א 

"הכרזה על שינויים 
בתחולת הוראות 

החוק 

הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת 10א  )א(  
על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 
40)ג( לחוק–יסוד: הממשלה, רשאית היא להכריז כי המלחמה 
או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות החוק 
המנויות בפסקאות שלהלן, בשינויים המפורטים בהן; הכריזה 
הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי 
חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות 

כאמור:

הסמכויות הנתונות בסעיפים 3)ב( ו–4 לרמטכ"ל,   )1(
שהרמטכ"ל  תת–אלוף,  בדרגת  לקצין  נתונות  יהיו 

הסמיכו לכך;

הסמכויות הנתונות בסעיף 3)ב( לקצין בדרגת סגן   )2(
אלוף, יהיו נתונות לקצין בדרגת סרן;

"שבעה  יקראו  שעות"   96" במקום  3)ג(,  בסעיף   )3(
ימים" ובמקום "96 השעות האמורות" יקראו "שבעת 

הימים האמורים" 

האפשרי  בהקדם  תובא,  )א(  קטן  סעיף  לפי  הכרזה  )ב( 
ולא יאוחר מ–48 שעות מעת שניתנה, לאישור ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת )בסעיף זה - הוועדה(; הוועדה רשאית 
לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה; תוקפה 
של הכרזה כאמור יפקע כעבור חמישה ימים מיום שניתנה, 
אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן; במניין השעות והימים 

לפי סעיף זה לא יבואו בחשבון שבתות ומועדים 

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 3 
2019(, יקראו את סעיף 102)א( לפקודה, כך שבהגדרה "בעל שליטה", בסופה יבוא "למעט 
עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ופיתוח כהגדרתה בסעיף 92א, לגבי מניה אשר 

ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד ומעביד;" 

תיקון סעיף 102 - 
הוראת שעה

תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( 4 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016*

הוספת סעיף 10א בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 1, אחרי סעיף 10 יבוא:1 

"הכרזה על שינויים 
בתחולת הוראות 

החוק 

הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת 10א  )א(  
על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 
40)ג( לחוק–יסוד: הממשלה, רשאית היא להכריז כי המלחמה 
או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות החוק 
המנויות בפסקאות שלהלן, בשינויים המפורטים בהן; הכריזה 
הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי 
חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות 

כאמור:

הסמכויות הנתונות בסעיפים 3)ב( ו–4 לרמטכ"ל,   )1(
שהרמטכ"ל  תת–אלוף,  בדרגת  לקצין  נתונות  יהיו 

הסמיכו לכך;

הסמכויות הנתונות בסעיף 3)ב( לקצין בדרגת סגן   )2(
אלוף, יהיו נתונות לקצין בדרגת סרן;

"שבעה  יקראו  שעות"   96" במקום  3)ג(,  בסעיף   )3(
ימים" ובמקום "96 השעות האמורות" יקראו "שבעת 

הימים האמורים" 

האפשרי  בהקדם  תובא,  )א(  קטן  סעיף  לפי  הכרזה  )ב( 
ולא יאוחר מ–48 שעות מעת שניתנה, לאישור ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת )בסעיף זה - הוועדה(; הוועדה רשאית 
לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה; תוקפה 
של הכרזה כאמור יפקע כעבור חמישה ימים מיום שניתנה, 
אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן; במניין השעות והימים 

לפי סעיף זה לא יבואו בחשבון שבתות ומועדים 

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 785, מיום א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(, עמ' 1092 

ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התש"ע, עמ' 634   1
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תוקפה של הכרזת הממשלה שאושרה לפי סעיף קטן )ב(  )ג( 
יפקע כעבור שלושה חודשים מיום שניתנה או במועד מוקדם 
יותר שנקבע בהכרזה או שנקבע באישור הוועדה; הממשלה 
להאריך  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  הוועדה  באישור  רשאית, 
את תוקפה של ההכרזה מזמן לזמן לתקופות שלא יעלו על 
שלושה חודשים בכל פעם, כל עוד מתקיימות המלחמה או 
הפעולות הצבאיות כאמור בסעיף קטן )א( או בתוך 30 ימים 

לאחר סיומן "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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