
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

950 התשס"ז-2007 . . . . . . . .   (תיקון), בלבד) הזוכה הלשכה לבקשת על ידי שיינקטו (הליכים לפועל ההוצאה צו

950 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחוק), התוספות (שינוי ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת צו

951 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   התגוננות) (הוראת שעה), הרוקחים (ניפוק תכשירי תקנות

(2 (מס' שעה) (הוראת לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים  תקנות הדואר
952 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(5 מס' (תיקון
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בלבד) הזוכה לבקשת הלשכה ידי שיינקטו על (הליכים לפועל ההוצאה צו
התשס"ז-2007 (תיקון),

מצווה אני התשכ"ז-11967, לפועל, ההוצאה לחוק 8(ד) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:

הזוכה  לבקשת הלשכה ידי (הליכים שיינקטו על לפועל ההוצאה 2 לצו סעיף במקום .1
יבוא: התשס"א-22001, בלבד),

הלשכות.""הפעלה בלשכות בכל בו כאמור יבוצעו 1 בסעיף כמפורט בקשות .2

(16 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ח
פרידמן דניאל  (3-276 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.282 עמ' התש"ס, 1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;

.125 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 522;

לחוק), התוספות (שינוי ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת  צו
התשס"ז-2007

התשנ"ח- ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק סעיף 18(א) לפי סמכותי בתוקף  
שר התשתיות  עם והשיכון, הבינוי שר עם הביטחון, שר עם בהתייעצות - החוק), 11998 (להלן
החינוך, שרת ועם  התקשורת שר עם בדרכים, והבטיחות התחבורה שר עם  הלאומיות,
ראש  באישור גם ו–4 - 2 ,1 סעיפים ולענין הכנסת, ואיכות הסביבה של הפנים ועדת באישור

לאמור: מצווה אני הממשלה,

- 6 בפרט לחוק, הראשונה בתוספת .1

- תימחק; פסקה (ה) (1)

יבוא: בסופו (2)

למעט המעברים, לאבטחת שנוגע ככל הביטחון, שבמשרד המעברים מינהלת "(ז)
(14 בדצמבר 2005)". התשס"ו בכסלו י"ג מיום ממשלה החלטת לפי מידע, אבטחת

לחוק - השניה 2. בתוספת
יבוא: 13 פרט במקום (1)

בע"מ; לנפט זיקוק בתי חברת א. .13"

אשדוד בע"מ."; זיקוק בית חברת פז ב.

- 15 בפרט (2)

תימחק; פסקה (ה) - (א)

יבוא: בסופו (ב)

המעברים, לאבטחת שנוגע שבמשרד הביטחון, ככל המעברים מינהלת "(ח)
 14) התשס"ו בכסלו י"ג מיום ממשלה החלטת לפי מידע, אבטחת למעט

."(2005 בדצמבר
__________

.204 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348;

2 החלפת סעיף

התוספת שינוי
הראשונה

התוספת שינוי
השניה
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יבוא: בסופה (3)

ישראל. למיפוי המרכז .18"

ישראל בע"מ." חברת רכבת .19

יבוא: בסופה לחוק, השלישית בתוספת .3

העברית; האוניברסיטה א. .4"

תל–אביב; אוניברסיטת ב.

חיפה; אוניברסיטת ג.

הטכניון; ד.

מכון וייצמן; ה.

בר–אילן; אוניברסיטת ו.

בן–גוריון." אוניברסיטת ז.

לחוק - הרביעית 4. בתוספת

בטל; - 1 פרט (1)

יבוא: 6 פרט במקום (2)

בע"מ. לנפט זיקוק בתי חברת א. .6"

בע"מ." אשדוד זיקוק בית פז חברת ב.

יבוא: בסופה (3)

(ישראל) בע"מ." נאוטילוס חברת מדיטרניאן .15"

פרסומו. ממועד ימים 14 זה צו של תחילתו .5

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
כטר די אבי  (3-3288 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   

(הוראת שעה), התגוננות) תכשירי (ניפוק  תקנות הרוקחים
התשס"ז-2007

התשמ"א-11981 (להלן  חדש], [נוסח הרוקחים לפקודת סעיף 55(2) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: מתקין תקנות הפקודה), אני -

אלה - 1. בתקנות
אלה; תקנות לענין שאישר המנהל מרקחת, בית שאינו אחר או מקום עסק - חלוקה" "נקודת

המפורטים מן החיסונים או חומר פעיל המכילים מן התכשירים אחד כל - התגוננות" "תכשירי
להלן:

;(Oseltamivir) (1) אוסלטמוויר

התוספת שינוי
השלישית

התוספת שינוי
הרביעית

תחילה

__________
.106 עמ' התשנ"ט, ס"ח ;694 עמ' חדש 35, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

הגדרות
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;(Amantadine) (2) אמנטדין

.(Pandemic Flu Vaccine) פנדמית שפעת מפני (3) חיסון

47ב(א) ,47 ,45 ,23 סעיפים הוראות יחולו לא חלוקה מנקודת התגוננות תכשירי ניפוק על .2
לפקודה. ו–(ג)

הנוגע בכל וכן ההתגוננות תכשירי של והובלה לאחסנה הנוגע בכל הוראות ייתן המנהל .3
בנקודת החלקה. התכשירים לתיעוד ניפוק

בטבת התש"ע (1 בינואר 2010). ט"ו יום עד בתוקפן יעמדו 4. תקנות אלה

(28 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"א
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-11 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ז-2007 ,(5 מס' (תיקון (2 (מס' שעה) (הוראת

ובאישור התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) ו–(ג) לפי סעיפים 37(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר

לחוק) ו–(ג) סעיף 37(א) לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר 1. בתקנה 3 לתקנות
התשס"ז (8 ביוני  בסיון עד יום כ"ב ”ותוקפן התשס"ו-22006, במקום ,(2 (מס' שעה) (הוראת

(1 ביולי 2007)". התשס"ז בתמוז עד יום ט"ו ”ותוקפן יבוא "(2007

(7 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"א
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

736 ועמ' 883. עמ' ,617 עמ' ,(344) 258 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 932;

תכשירי ניפוק
התגוננות

אחסנה תיעוד
והובלה

תוקף

3 תיקון תקנה




