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תקנות התכנון והבנייה )הליך רישוי בדרך מקוצרת( )תיקון(, 
התשע"ח-2018  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 145ב)ג( ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות 

אלה:

 - )להלן  התשע"ז-22017  מקוצרת(,  בדרך  רישוי  )הליך  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

ההגדרה "ימים" - תימחק;  )1(

יבוא  בתחילתה  מיתאר"",  "תרשים  ראשית",  "תכנית  מדידה",  ""מפת  בהגדרה   )2(
""יום"".

כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5352(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ח-2018

מתקין  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה  מס  לפקודת  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנת משנה )ג(, במקום ")א( או )ב(" יבוא ")א( עד )ב(". 

על  יחולו  והן   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  ד'  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2019 או לאחריה.

ו' באב התשע"ח )18 ביולי 2018(
)חמ 3-4951(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו הגנה על בריאות הציבור )מזון( )תחילת הוראות החוק לעניין ייצור, 
ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 319)ה()1( לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו- 
12015 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון תקנה 1

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 1338.

התשע"ז,  ;1184 עמ'  התשע"ו,  ק"ת   ;90 עמ'  התשע"ו,  ס"ח   ;749 עמ'   ,6 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    1 

     עמ' 1134; התשע"ח, עמ' 240 ועמ' 1168.

תיקון תקנה 3

תחילה ותחולה

 1  ק"ת התשע"ה, עמ' 14.
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הוראות החוק לעניין ייצור, ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים יחולו  מיום  .1 
כ' באלול התשע"ח )31 באוגוסט 2018(.

תחילתו של צו זה ביום י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(.  .2
י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018(

)חמ 3-5461(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

צו נתוני אשראי )הקדמה של תחילת הוראות לפי החוק והוראות הממונה 
לעניין מסירת מידע ממקורות המידע למאגר(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 123)ב( לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, 
ובהסכמת שרת המשפטים, אני מצווה לאמור:

תחילתן של ההוראות לפי החוק, לרבות הוראות הממונה, המפורטות בטור א' בטבלה   .1
שבתוספת, תהיה מוקדמת למועד האמור בסעיף 123)א( לחוק, ותהיה כנקוב בטור ב' 

לצדו.

תוספת
)סעיף 1(

טור א'
ההוראות

טור ב'
מועד התחילה

)1( הוראות לפי סעיפים 3, 16 ו–21 לחוק לעניין 
איסוף, החזקה ושמירה של נתוני האשראי 

במאגר

 כ' באלול התשע"ח
)31 באוגוסט 2018(;

)2( הוראות לפי סעיפים 19)א()1( עד )3(, 19)א()6( 
עד )8(, 19)ב(, 55 ו–125)ד( לחוק, לעניין העברת 

נתוני אשראי למאגר בידי מקורות מידע ותיקון 
המידע על ידי מקורות המידע 

 כ' באלול התשע"ח
)31 באוגוסט 2018(;

)3( הוראות לפי פרק ט' לחוק לעניין שמירת סודיות 
ואבטחת מידע

 כ' באלול התשע"ח
)31 באוגוסט 2018(;

 ביום נתינתן או במועד)4( הוראות לפי סעיפים 19)ו( ו–)ז(, 20 ו–68 לחוק 
 מאוחר יותר שנקבע בהן,

אם נקבע;

)5( הוראות לפי פרק י"ד לחוק לעניין הטלת 
 עיצומים כספיים, לפי סעיפים 91)1(, 92)ב()6(

עד )8(, )21(,  )23( ו–)26(

 כ' באלול התשע"ח
)31 באוגוסט 2018(.

כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5708(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תחילת הוראות 
החוק

תחילה

 הקדמה של
תחילת הוראות

 1  ס"ח התשע"ו, עמ' 838.
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אכרזת היערות )סייג לתחולה - שמורת יער ג'ילבון ושמורת יער רבא(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באפריל   16( התרפ"ו  באייר  ב'  ביום  שניתנה  היערות  לפקודת   3 סעיף  לפי  האכרזה   .1
1926(2, לא תחול על השטחים המפורטים להלן הנמצאים תחת שם האזור "ג'ילבון" 
המסומן  לשטח  בהתאם  ג'ילבון,  היער  בשמורת  המצויים   ,31 הסידורי  המספר  תחת 
פקיד  של  במשרדו  המופקדת  המפה  גבי  על  אדומים  רשת  וקווי  צהובים  בגבולות 

היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: 

שטח בגודל 206,389 מ"ר בחלקות מספר 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 62   )1(
בגוש 20883 ובחלקות 31, 50, 54 בגוש 20884, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים 
הכפר ופיתוח  החקלאות  במשרד  היערות  פקיד  של  במשרדו  המופקדת  מפה  גבי   על 

)להלן - המפה(; 

ובחלקות  20926 בגוש   35  ,20  ,13 מספר  בחלקות  מ"ר   82,634 בגודל  שטח   )2( 
מספר 26, 27, 29 בגוש 20927 וחלקה מספר 28 בגוש 20915, בהתאם לשטח המסומן 

בקווי רשת אדומים על גבי המפה. 

י"א באב התשע"ח )23 ביולי 2018(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

סייג לתחולה

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 690; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.

2  ע"ר 1926, עמ' 180.
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