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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ט-2018

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

אחרי העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ט-22018  האזרחי,  הדין  סדר  בתקנות   .1 
סעיף 148 יבוא:

"החלטה בבקשת 
רשות ערעור לאחר 

שתי ערכאות

ערעור  רשות  בקשת  לדחות  העליון  המשפט  בית  החליט  148א. 
משפט  כבית  בשבתו  מחוזי  משפט  בית  של  החלטה  על 
את  רק  בהחלטתו  לכלול  המשפט  בית  רשאי  לערעורים, 
קביעתו בדבר דחיית בקשת רשות הערעור, ובלבד שלדעתו 

מתקיימים שני אלה לגבי ההחלטה שעליה מערערים:

משפטית  שאלה  מעוררות  אינן  בהחלטה  הקביעות   )1(
עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים;

מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין."  )2(

בתקנה 166 לתקנות העיקריות -  .2
אחרי פסקה )4( יבוא:   )1(

")4א( התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל שאירע בתחום המדינה;".

במקום פסקה )5( יבוא:   )2(

או  משירות  ממוצר,  בישראל  לתובע  שנגרם  נזק  על  מבוססת  ")5( התובענה 
מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל 
וכן שהנתבע, או אדם קשור לו, עוסק בסחר בין–לאומי או במתן שירותים בין–

לאומיים בהיקף משמעותי; לעניין זה, "אדם קשור" - אם הנתבע הוא תאגיד, 
כל אחד מאלה:

אדם השולט בתאגיד;  )1(

תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה )1(;  )2(

תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות )1( ו–)2(."  )3(

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5000(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2018 

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 19,   .1
במקום "שלושים" יבוא "שישים".

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 422.  2

הוספת תקנה 148א

תיקון תקנה 166

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ט, עמ' 470 ועמ' 1364.  2

תיקון תקנה 19
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בתקנה 221 לתקנות העיקריות, במקום "שלושים" יבוא "שישים".   .2
אחרי תקנה 407 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

"החלטה בבקשת 
רשות ערעור לאחר 

שתי ערכאות

407א. החליט בית המשפט העליון לדחות בקשת רשות ערעור 
משפט  כבית  בשבתו  מחוזי  משפט  בית  של  החלטה  על 
את  רק  בהחלטתו  לכלול  המשפט  בית  רשאי  לערעורים, 
קביעתו בדבר דחיית בקשת רשות הערעור, ובלבד שלדעתו 

מתקיימים שני אלה לגבי ההחלטה שעליה מערערים:

משפטית  שאלה  מעוררות  אינן  בהחלטה  הקביעות   )1(
עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים;

מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין."  )2(

בתקנה 500 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )7( יבוא:   .4
או  משירות  ממוצר,  בישראל  לתובע  שנגרם  נזק  על  מבוססת  ")7א( התובענה 
מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכן 
שהנתבע, או אדם קשור לו, עוסק בסחר בין–לאומי או במתן שירותים בין–לאומיים 

בהיקף משמעותי; לעניין זה, "אדם קשור" - אם הנתבע הוא תאגיד, כל אחד מאלה:

אדם השולט בתאגיד;  )1(

תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה )1(;  )2(

תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות )1( ו–)2(."  )3(

תחילתן של תקנות 1 ו–2 לתקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(,   .5
והן יחולו על הליכים שיוגשו ביום התחילה או לאחריו.

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

תקנות הטיס )אי–תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 177 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, ולפי הצעת 
הרשות לפי סעיף 168)ב( לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -  .1
"אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי" - אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה: 

מעורבים בו כלי טיס אזרחי וכטב"ם מדינתי;  )1(

מעורב בו כטב"ם מדינתי אגב שימוש בשדה תעופה, במנחת או במיתקן עזר   )2(
לטיסה אזרחיים;

בידי  נת"א  שירותי  בו  שניתנים  אווירי  במרחב  מדינתי  כטב"ם  בו  מעורב   )3(
יחידת נת"א שהפעלתה טעונה רישיון לפי סעיף 26 לחוק;

תיקון תקנה 221

הוספת תקנה 407א

תחילה ותחולה

הגדרות

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

תיקון תקנה 500
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"אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי" - אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה: 

מעורבים בו כטב"ם מדינתי וכלי טיס צבאי;  )1(

או  במנחת  צבאי,  תעופה  בשדה  שימוש  אגב  מדינתי  כטב"ם  בו  מעורב   )2(
במיתקן עזר לטיסה שהם תשתית צבאית;

בידי  נת"א  שירותי  בו  שניתנים  אווירי  במרחב  מדינתי,  כטב"ם  בו  מעורב   )3(
צבא הגנה לישראל;

"גוף ביטחוני" - אחד מאלה: 

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;  )1(

השירות, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-22002;  )2(

"גורם ממונה צבאי" - כהגדרתו בסעיף 130 לחוק;

"כטב"ם מדינתי" - כלי טיס של מדינת ישראל שהוא כלי טיס בלתי מאויש המופעל 
בידי גוף ביטחוני. 

ההוראות לפי החוק לא יחולו על כטב"ם מדינתי ועל ציוד תעופתי השייך לו, בהתאם   .2
לאמור בתקנות אלה.

גוף ביטחוני המפעיל כטב"ם מדינתי יבטיח -  .3
את הכשירות האווירית של הכטב"ם המדינתי;   )1(

את הידע המקצועי ואת מיומנות ההטסה של מי שמפעיל כטב"ם מדינתי מטעמו;   )2(

הכטב"ם  הפעלת  כי  זה  ובכלל  המדינתי,  הכטב"ם  של  ההפעלה  בטיחות  את   )3(
המדינתי תיעשה בהתחשב בבטיחות התעופה האזרחית ובבטיחות התעופה הצבאית, 

ובכפוף לצורך ביטחוני או מבצעי.

על אף האמור בתקנה 2 -  .4
כטב"ם  הפעלת  לגבי  יחולו  לחוק  179)ג()3(  וסעיף  לחוק  ד'  פרק  לפי  ההוראות   )1(

מדינתי; 

על חקירת אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי ועל חקירת אירוע בטיחותי מעורב-  )2(
מדינתי-צבאי יחולו הוראות התוספת; 

גוף ביטחוני ישלם אגרה שנקבעה לפי החוק בעד שירות שנותנת הרשות ושהוא   )3(
מבקש לקבל, אף אם אינו חייב להידרש לשירות כאמור.  

תוספת 
)תקנה 4)2((

בתוספת זו -   .1

"אירוע בטיחותי", "אירוע בטיחותי חמור" - כהגדרתם בסעיף 103 לחוק;

"גורם ממונה מדינתי" - ראש גוף ביטחוני או מי שהוא הסמיך לכך מטעמו, לפי העניין;

"היבטים מדינתיים" - היבטים הנוגעים למעורבותו של גוף ביטחוני באירוע בטיחותי 
מעורב-מדינתי או באירוע בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי, ובכלל זה מעורבותו 
בטיחותי  באירוע  או  מעורב-מדינתי  בטיחותי  באירוע  מדינתי  כטב"ם  של 

מעורב-מדינתי-צבאי.

אי–תחולת החוק

חובות גוף ביטחוני 
בהפעלת כטב"ם 

מדינתי

סייגים לאי–תחולת 
החוק

הגדרות 

ס"ח התשס"ב, עמ' 179.  2
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עובד גוף ביטחוני או מי שפועל מטעמו בהפעלת כטב"ם מדינתי שהיה עד לאירוע  )א(   .2
בטיחותי מעורב-מדינתי או לאירוע בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי או שהיה מעורב 
באירוע כאמור, ימסור הודעה על כך לגורם ממונה מדינתי, שיעבירה לחוקר הראשי 

או לגורם ממונה צבאי, לפי העניין -

אם מדובר באירוע בטיחותי שאינו אירוע בטיחותי חמור - בכתב או בעל   )1(
פה, בתוך 24 שעות מרגע שנמסרה לו ההודעה כאמור; 

אם מדובר באירוע בטיחותי חמור - בעל פה, בלא דיחוי מרגע שנמסרה לו   )2(
ההודעה כאמור. 

נודע לחוקר הראשי או לגורם ממונה מדינתי על אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי,  )ב( 
אירוע  על  צבאי  ממונה  לגורם  או  מדינתי  ממונה  לגורם  הראשי,  לחוקר  נודע  או 
בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי, יודיע מי מהם על כך לגורמים האחרים, לפי העניין, 

בהקדם האפשרי.

החוקר הראשי רשאי לערוך חקירה בטיחותית נפרדת של אירוע בטיחותי מעורב- )א(   .3
מדינתי, ויחולו על החקירה הוראות פרק ז' לחוק, בכפוף להוראות סעיף 4 לתוספת; 
גורם ממונה מדינתי רשאי לערוך תחקיר נפרד של אירוע כאמור, בהתאם להוראות 
החלות לגביו לעניין זה )להלן - תחקיר פנימי(, ואולם לא יפנה גוף ביטחוני למי שאינו 
עובד הגוף הביטחוני או למי שאינו פועל מטעמו בהפעלת כטב"ם מדינתי, בבקשה 
הנדרשים  האזרחית  התעופה  בטיחות  היבטי  שעניינם  מסמכים  או  ידיעות  לקבל 
לתחקיר הפנימי, ושאינם דרושים לגוף הביטחוני לשם מילוי תפקיד אחר שלו לפי דין, 

אלא בהסכמת החוקר הראשי. 

פתח החוקר הראשי בחקירה בטיחותית או החל הגורם הממונה המדינתי בתחקיר  )ב( 
פנימי, יודיע מי מהם על כך לגורם השני.

החוקר  ידי  על  מעורב-מדינתי  בטיחותי  אירוע  של  בטיחותית  חקירה  נערכת  )ג( 
הראשי, או נערך תחקיר פנימי של אירוע כאמור על ידי גורם ממונה מדינתי -  

רשאי עורך החקירה הבטיחותית או התחקיר הפנימי, לפי העניין -   )1(

להסכים כי הגורם השני ישתתף בחקירה או בתחקיר הפנימי שהוא מנהל; )א( 

לסייע, בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין, לחקירה או לתחקיר הפנימי  )ב( 
כאמור;

והכול בכפוף להסכמה בין שני הגורמים;

לעניין אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי שמעורבים בו כלי טיס אזרחי וכטב"ם   )2(
או  הבטיחותית  החקירה  עורך  יסייע   - חמור  בטיחותי  אירוע  ושהוא  מדינתי 
התחקיר הפנימי לגורם השני בחקירה כאמור או בתחקיר הפנימי, לפי העניין, 
הגורם  או  הראשי  החוקר  נוכח  כן  אם  אלא  דין,  כל  לפי  לסמכויותיו  בהתאם 
כי  או  כאמור  מסיוע  דין  לפי  מניעה  קיימת  כי  העניין,  לפי  המדינתי,  הממונה 

הדבר יכול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.

על חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב-מדינתי שעורך החוקר הראשי יחולו   .4
הוראות פרק ז' לחוק, בכפוף לאמור בסעיפים 1 עד 3 לתוספת, ובשינויים אלה:

החוקר הראשי לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 113 לחוק כלפי כטב"ם מדינתי;   )1(

החוקר הראשי, ממלא מקומו או חוקרים שהוסמכו לפי סעיף 115 לחוק, לא יפעילו   )2(
גוף  עובד  כלפי  לרבות  ביטחוני,  גוף  כלפי  לחוק  ז'  פרק  לפי  להם  הנתונות  סמכויות 

הודעה על אירוע 
בטיחותי מעורב-

מדינתי  

חקירה או תחקיר 
של אירוע בטיחותי 

מעורב-מדינתי 

חקירה בטיחותית 
של אירוע בטיחותי 

מעורב-מדינתי 
שעורך החוקר 

הראשי 
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ביטחוני, מי שפועל מטעמו של גוף ביטחוני בהפעלת כטב"ם מדינתי, כטב"ם מדינתי, 
ציוד תעופתי המשמש בכטב"ם מדינתי וביצוע פעולות בדק ותחזוקה בכטב"ם מדינתי;

שבידיו  מידע  בקשתו,  לפי  הראשי,  לחוקר  למסור  רשאי  מדינתי  ממונה  גורם   )3(
הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב-מדינתי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך 
לגורם  למסור  הראשי  החוקר  ורשאי  הראשי  החוקר  שעורך  החקירה  את  לקדם  כדי 
מעורב-מדינתי,  בטיחותי  לאירוע  הנוגע  שבידיו  מידע  בקשתו,  לפי  מדינתי,  ממונה 
שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך כדי לקדם את התחקיר הפנימי שעורך 

הגורם הממונה המדינתי;   

על היבטים הנוגעים למעורבותם של גורמים בצבא הגנה לישראל או מי מטעמם   )4(
כן  אם  אלא  לחוק,  ז'  לפרק  ז'  סימן  הוראות  יחולו  מעורב-מדינתי,  בטיחותי  באירוע 
הם,  כי  הצבאי  הממונה  והגורם  המדינתי  הממונה  הגורם  הראשי,  החוקר  הסכימו 
כולם או חלקם, ינהלו את חקירת האירוע הבטיחותי או חלק ממנה, בהתאם לתנאים, 

מגבלות והסדרים כפי שיסכימו ביניהם;

על אף האמור בסעיפים 118)ב( ו–119 לחוק, החוקר הראשי לא יכלול בטיוטת הדוח   )5(
הסופי המיועדת למסירה לתגובות לפי סעיף 118)ב( לחוק או בדוח הסופי, מסקנות, 
המלצות וכל פרט אחר הנוגע להיבטים מדינתיים של האירוע, למעט עובדות, אלא 

בהסכמת הגורם הממונה המדינתי השייך לעניין.

מגבלות  לתנאים,  בהתאם  יתוחקר  מעורב-מדינתי-צבאי,  בטיחותי  אירוע  )א(   .5
והגורם  לעניין  השייך  המדינתי  הממונה  הגורם  ביניהם  שיסכימו  כפי  והסדרים 

הממונה הצבאי. 

גורם ממונה מדינתי רשאי למסור לגורם ממונה צבאי, לפי בקשתו, מידע שבידיו  )ב( 
הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור 
ורשאי  הצבאי  הממונה  הגורם  שעורך  הפנימי  התחקיר  את  לקדם  כדי  בכך  שיש 
הגורם הממונה הצבאי למסור לגורם ממונה מדינתי, לפי בקשתו, מידע שבידיו הנוגע 
לאירוע בטיחותי מעורב-מדינתי-צבאי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך 

כדי לקדם את התחקיר הפנימי שעורך הגורם הממונה המדינתי.   

כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5684(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  פי  על  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית יבנה, אנו מצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
 - )להלן  זה  לצו  בתוספת  המתואר  במתחם   ,404-0117507 תכנית  לפי  מגורים  דירת 

המתחם(.

תוקפו של צו זה עד יום ב' בניסן התשפ"ד )10 לאפריל 2024(, זולת אם בוטלה ההכרזה2,   .2
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

חקירת אירוע 
בטיחותי מעורב-

מדינתי-צבאי 

פטור מהיטל 
השבחה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 1244.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1769.  2

תוקף
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תוספת
)סעיף 1(

מתחם הכרמל ביבנה, גוש 4945 חלקות 63, 146, 148.

י' בכסלו התשע"ט )18 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הר טורען, לפי תכנית מס' ג/12955(, התשע"ט-2018

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹,  בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בגליל התחתון ממערב ליישוב טורען, צבוע בירוק   .1
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים, בתשריט מספר ש/צפ/ג/12955 הערוך 
בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(, ביד שר 

האוצר,  הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
ובמשרדי  עילית,  בנצרת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

הגליל  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
התחתון, שבו חלה תכנית מס' ג/12955, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים מס' 6061, מיום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(, עמ' 1857, והוא כולל 

גושים וחלקת רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 1;גוש 16588 -

חלקי חלקה 1;גוש 16589 -

חלקי חלקה 1;גוש 16593 -

חלקה במלואה 2;  חלקי חלקה 1;גוש 16594 -

חלקה במלואה 3;  חלקי חלקה 1;גוש 16595 -

חלקות במלואן 4-1;  גוש 16596 -

חלקי חלקות 1, 8, 11, 12;גוש 16597 -

חלקי חלקות 1, 6;גוש 16598 -

חלקי חלקה 1.גוש 16599 -

י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5684(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזה על שמורת 
טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  2
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 15(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר האנרגיה, שר 
התקשורת ושר הבריאות, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני 

מכריז לאמור:

במקום ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות   .1
מפברואר 2012, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 22015,  

כלליות  דרישות  בטיחות:   - המידע  טכנולוגיית  ציוד   -  1 חלק   60950 ת"י  ובמקום 
מנובמבר 32015, יבוא:

"ת"י 62368 חלק 1 - ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות 
בטיחות, מנובמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים4.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם התקנים   .3
לצד   ,)2019 ביוני   20( התשע"ט  בסיוון  י"ז  יום  ועד  התחילה  מיום  יחולו  המוחלפים 

התקן שלפי אכרזה זו.

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי(, התשע"ט-2018

הבריאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

ת"י 1145 - סימון מזון ארוז מראש, מיולי 1982 לרבות ג"ת מס' 2, מספטמבר 1989, ג"ת   .1
מס' 3, מיולי 1995, ג"ת מס' 4, מיוני 1996, ג"ת מס' 5, מדצמבר 2000, ג"ת מס' 6, ממאי 
ג"ת  פרסום  ידי  על  תוקן   ,22013 ממרס   ,8 מס'  ג"ת   ,2008 מספטמבר   ,7 מס'  ג"ת   ,2002

מספר 9 )להלן - התקן(, מנובמבר 2018.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
ככל  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   60 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
שאכרזה זו מקימה חובת סימון חדשה של מוצרים מכוח סעיף 2 לחוק קביעת מועד 
כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה-42014, בין אם לראשונה 
ובין אם שינוי של הסימון הנדרש, הרי שחובת הסימון החדשה תחול מיום י"ז בטבת 

התשפ"א )1 בינואר 2021(.

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 4318.  2
י"פ התשע"ו, עמ' 1356.  3
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  4

הפקדה

תחילה

שינוי תקן

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3977.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
ס"ח התשע"ה, עמ' 120.  4
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