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צו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר 
מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות( )הוראת שעה( )תיקון(, 

התשע"ו-2015

לאחר  התשס"ח-12008,  המילואים,  שירות  לחוק  7)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת    1
בתקופה של שלוש שנים רצופות( )הוראת שעה(, התשע"ג-22013, בתוספת, אחרי פרט 

5 יבוא:  

")6( חייל המשרת בפלוגות תמר של משמר הגבול "

תוקפו של צו זה עד יום ח' בכסלו התשע"ו )20 בנובמבר 2015(    2
ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(

)חמ 3-3856(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()3( ו–17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני 

מתקין תקנות אלה: 

)סיווג קבלנים רשומים(  בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות    1
התשע"ו בתשרי  י"ז  יום  "עד  במקום  ברישה,  התשע"ב-22012,  שעה(,   )הוראת 

)30 בספטמבר 2015(" יבוא "עד יום כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(     2
ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(

)חמ 3-638-ת1(

ט נ ל ג ב  א ו י         
             שר הבינוי והשיכון  
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תיקון תקנה 1

תחילה

__________
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