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התקנות קובץ
28 ביולי 2005 6404 התשס"ה בתמוז כ"א

838  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה―2005 תוקף), (הארכת (תיקון) התחרות) (קידום הדלק משק צו

התשס"ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  838 (תיקון), (הוראת שעה) לצרכנים) (אספקת חשמל החשמל משק כללי

 

עמוד   



תוקף), התשס"ה-2005 (הארכת (תיקון) התחרות) (קידום משק הדלק צו

התשנ"ח- (תיקון), (קידום התחרות) הדלק משק לחוק 4(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור ,11988

יום מוארך בזה עד התשנ"ד-21994, התחרות), (קידום הדלק משק לחוק 4 סעיף של תוקפו .1
(31 בינואר 2006). התשס"ו בשבט ב'

(27 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה כ'

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני   (3-2875 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   
__________

עמ' 287. התשנ"ח, ס"ח   1

.287 עמ' התשנ"ח, עמ' 270; התשנ"ד, ס"ח   2

(תיקון), לצרכנים) (הוראת שעה) החשמל (אספקת חשמל משק כללי
התשס"ה-2005

אלה: כללים מתקין אני התשנ"ו-1996, החשמל, לחוק סעיף 63 לפי סמכותי בתוקף  

במקום שעה), התשנ"ז-21996, (הוראת חשמל לצרכנים) (אספקת החשמל בכללי משק .1
(31 בדצמבר  התשס"ה בכסלו ל' יום "עד יבוא (30 ביוני 2005)" התשס"ה בסיון כ"ג יום "עד

."(2005

בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005). כ"ד ביום אלה כללים תחילתם של  .2

(6 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ט

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני   (3-188 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   
__________

.80 עמ' התשנ"ז, עמ' 208; התשנ"ו, ס"ח   1

התשנ"ט, 748 ועמ' 1317; עמ' התשנ"ח, ;50 עמ' התשנ"ז, ק"ת ;4021 עמ' התשנ"ב, עמ' 735; התשמ"ח, י"פ  2

559 ועמ'  עמ' התשס"ג, 180 ועמ' 912; עמ' התשס"ב, ;223 עמ' התשס"א, 327 ועמ' 678; עמ' התש"ס, ;1088 עמ'
.235 עמ' התשס"ה, 167 ועמ' 752; עמ' התשס"ד, ;822

תוקף הארכת
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תחילה
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