
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1000 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים), (שירות ביטחון שירות צו

1000 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ביטחון), לתכלית מוכר (שירות ביטחון שירות צו

1001 התשס"ו-2006. . . . . .   תיירות) (תיקון), מפעלי לענין מיוחדים אזורים תחומי (קביעת השקעות הון לעידוד צו

1001 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון פיתוח) אזורי (קביעת התחומים של הון השקעות לעידוד צו

 1002 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   החוק), תוקף (הארכת שעה) (הוראת לישראל והכניסה האזרחות צו

17 ביולי 2006 6500 התשס"ו בתמוז כ"א
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ביטחוניים-לאומיים), להשגת יעדים מוכר ביטחון (שירות שירות צו
התשס"ו-2006

התשמ"ו- משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק 26א(א)(2) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
שר  וכן עם הענין, לפי הבריאות, שר ועם החינוך שרת עם בהתייעצות החוק), 11986 (להלן -
הפעילויות ייעשו לא אם הזו, הענין לעת לנסיבות בשים לב כי ששוכנעתי ולאחר המשפטים,
יעדים ביטחוניים-לאומיים, כנדרש יושגו לא סדיר, בשירות צבא בידי יוצא זה בצו המנויות

לאמור: מצווה אני הכנסת, של והביטחון החוץ וועדת הממשלה ובאישור

לחוק: 26א(א)(2) סעיף לפי מוכר שירות הן להלן המנויות הפעילויות .1

ושירות קהילתי במסגרת הדרכה הוראה, חינוך, בתפקידי שירות בתחום החינוך - (1)
לקליטת המשרד הרווחה, משרד והתעסוקה, המסחר התעשיה משרד החינוך, משרד
ומשרד האמורים המשרדים בפיקוח שלהלן, הגופים במסגרת וכן ומוסדותיהם העליה
הקיימת לישראל; הקרן בע"מ; בישראל קהילתיים מרכזים למתנ"סים הביטחון: החברה
מדרשת קדומים; נאות הטבע; להגנת החברה לאומיים; וגנים הטבע לשמירת הרשות
מעיין ומרכז החינוך העצמאי מרכז משולבים; טבע לימודי לטם - עמותת בוקר; שדה

בארץ ישראל; החינוך התורני

חולים המצויים בפיקוח בבתי וסיעוד רפואה בתפקידי שירות בתחום הבריאות - (2)
הביטחון; מערכת ואנשי חיילים גם והמאשפזים הבריאות משרד

למען האגודה סיוע במסגרת - שירות בתפקידי צה"ל למען חיילי פעילות בתחום (3)
הביטחון. צה"ל, בפיקוח משרד חיילי למען המקיימת פעילות התנדבותית החייל

מיום פרסומו. לשנה זה צו תוקפו של .2

(14 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ח
פרץ ר עמי   (3―2664 (חמ

הביטחון שר                                                                                      
__________

.652 עמ' התשס"ה, ק"ת ;440 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 107;

התשס"ו-2006 ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון), שירות צו

התשמ"ו-11986  משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק סעיף 26א(א)(1) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של והביטחון החוץ וועדת הממשלה באישור החוק), - (להלן

מקצועיים, בתפקידים ייעודיים, מינהלה, בתפקידים בתפקידי צבאיות ביחידות שירות .1
הפעלת מודיעין, עיבוד מידע, טכנולוגיית ומערכות קשר מערכת הפעלת השאר: בין הכוללים
אלה לתפקידים ופעילויות הנלוות עתודאים בידי ופיתוח חשבונות, מחקר הנהלת מחשב,
כמשמעותו בסעיף מוכר שירות הוא להלן, כמפורט במסגרות - שמירה כגון: ביחידה הצבאית

לחוק: 26א(א)(1)

הביטחון; משרד (1)

משרד הביטחון; של יחידות סמך (2)

הממשלה. ראש משרד של סמך יחידות (3)

שירות מוכר
יעדים להשגת

ביטחוניים-
לאומיים

תוקף

שירות מוכר
לתכלית ביטחון

__________
.266 עמ' התשס"ד, ק"ת ;440 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107;
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מיום פרסומו. לשנתיים זה צו תוקפו של .2

(14 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ח
פרץ ר עמי   (3―2664 (חמ

הביטחון שר                                                                                      

לענין מיוחדים תחומי אזורים הון (קביעת השקעות לעידוד  צו
התשס"ו-2006 (תיקון), תיירות) מפעלי

בהסכמת התשי"ט-11959, הון, השקעות לעידוד לחוק סעיף 40ד לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור: מצווים אנו של הכנסת, ועדת הכספים ובאישור התיירות, שר

תיירות),  מפעלי לענין אזורים מיוחדים (קביעת תחומי הון השקעות לעידוד 4 לצו בסעיף .1
כ"ב יום "עד יבוא "(2006 ביולי   14) התשס"ו  בתמוז י"ח יום "עד במקום התשס"ג-22002, 

(14 באוקטובר 2006)." התשס"ז בתשרי

(12 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ט"ז

(3―200 (חמ

ישי י  אל
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________

 .133 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 234;

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 297.

,(2 מס' (תיקון פיתוח) אזורי (קביעת התחומים של הון השקעות לעידוד צו
התשס"ו-2006

ובאישור התשי"ט-11959, הון, השקעות לעידוד לחוק סעיף 40ד לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור: מצווים אנו הכנסת, של הכספים ועדת

התשס"ג-22002  פיתוח), אזורי של התחומים (קביעת הון השקעות לעידוד לצו 2 בסעיף .1
יבוא: (3) פסקה הצו העיקרי), אחרי - (להלן

ש–80%  יישוב - מיעוטים" "יישוב זו, מיעוטים; בפסקה  ביישובי תעשיה אזורי (4)"
פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה." אינם יהודים, על מתושביו

יום "עד יבוא (14 ביולי 2006)" התשס"ו בתמוז במקום "עד יום י"ח העיקרי, לצו 5 בסעיף .2
(14 באוקטובר 2006)". התשס"ז בתשרי כ"ב

(12 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ט"ז
(3―200 (חמ

ישי י  אל
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________

 .62 עמ' התשכ"ו, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 234;

 .504 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 300;

תוקף

4 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

5 תיקון סעיף
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החוק), תוקף (הארכת שעה) (הוראת לישראל והכניסה האזרחות צו
התשס"ו-2006

התשס"ג- (הוראת שעה), לישראל האזרחות והכניסה לחוק סעיף 5 לפי סמכותה בתוקף  
הממשלה לאמור: מצווה הכנסת, ובאישור החוק), (להלן - 12003

(16 בינואר 2007). התשס"ז בטבת כ"ו יום עד יוארך החוק .1

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
3-3416)        אהוד אולמרט (חמ
          ראש הממשלה

__________

.657 עמ' התשס"ה, ק"ת  ס"ח התשס"ג, עמ' 544;

הארכת תוקף
החוק
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