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4 באוגוסט 76992016כ"ט בתמוז התשע"ו

עמוד

 צו הכניסה לישראל )פטור מתקופת אשרה מרבית לפי הסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת
1742 הרפובליקה העממית של סין(, התשע"ו-2016                                                                                                  

1742 צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוז הצפון( )תיקון(, התשע"ו-2016                               

 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו(
1743 )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                                                        

1743 תקנות הגנת הצרכן )חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                         

תיקוני טעויות
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__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1222; התש"ע, עמ' 92   2

צו הכניסה לישראל )פטור מתקופת אשרה מרבית לפי הסדר 
אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין(, 

התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, 
ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מהוראות פטור  רגיל,  סיני  בדרכון  המחזיק  סין  של  העממית  הרפובליקה  אזרח    1 
רב–פעמית  כניסה  אשרת  קבלת  לצורך  האשרה,  תקופת  בדבר  לחוק  2)א()2(  סעיף 
לתקופה מרבית של עשר שנים ובלבד שמשך תקופת כל ביקור לא תעלה על תשעים 
ימים, לפי הסדר אשרות לכניסות מרובות בין ממשלת ישראל לממשלת הרפובליקה 

העממית של סין 

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-5248(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוז הצפון( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-11995, 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

הצפון(,  במחוז  משפט  בתי  )הסמכת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לצו  בתוספת    1
התשנ"ז-21997 -

)1( בטור ב', לצד "בית משפט השלום בקרית שמונה", במקום "נפת צפת ונפת רמת 
האזוריות  והמועצות  שמונה  קריית  עיריית  תחום  הגולן,  רמת  "נפת  יבוא  הגולן" 

מבואות החרמון והגליל העליון";

השלום  משפט  "בית  יבוא  א'  שבטור  שמונה"  בקרית  השלום  משפט  "בית  אחרי   )2(
בצפת" ולצדו יבוא בטור ב' "נפת צפת, למעט תחום עיריית קריית שמונה והמועצות 

האזוריות מבואות החרמון והגליל העליון" 

תלויים  הליכים  על  אף  יחול  והוא  פרסומו  מיום  ימים   30 בתוך  זה  צו  של  תחילתו    2
ועומדים ביום התחילה למעט הליכים כאמור שהתקיים בהם דיון הוכחות 

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-2663-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים                                      

פטור

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

תיקון התוספת

תחילה ותחולה
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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הודעת מבטח בדבר מתן יחס 
שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו( )תיקון(, התשע"ו-2016

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  19לה)ז()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הודעת מבטח בדבר מתן יחס    1
שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו(, התשע"ו-22016, בפסקה )2( לכתובות המפורטות 

בסוף ההודעה לשם הגשת תלונה או בירור בנושא ביטוח -

במקום "לשכת המנכ"ל )המנהל הכללי(" יבוא "לשכת היועץ המשפטי למשרד   )1(
המשפטים";

במקום מס' טל' "02-6466533" יבוא "02-6466650" ובמקום מס' פקס' "02-6467002"   )2(
יבוא "02-6467023" 

י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(
)חמ 3-4814(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הגנת הצרכן )חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 4ד ו–37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

 - )להלן  התשע"ב-22012  בפיקוח(,  מזון  מוצר  גילוי  )חובת  הצרכן  הגנת  בתקנות    1
יבוא בפיקוח("  מזון  מוצר  גילוי  ")חובת  במקום  התקנות,  בשם  העיקריות(,   התקנות 

")חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח("  

בפתיח לתקנות העיקריות, במקום "סעיפים 4 ו–37" יבוא "סעיפים 4, 4ד ו–37"     2
בתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "מוצר מזון" יבוא "מצרך מזון" ושינויי הצורה    3

הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -   4
בכותרת השוליים, במקום "הגדרה" יבוא "הגדרות";  )1(

בסופה יבוא:   )2(

""שטח מכירה" - שטח שבו מוצגים למכירה מצרכים, ובכלל זה, שטחי קירור 
או שטחי הקפאה;" 

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 454   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1267   2

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשס"ה, עמ' 288   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 768   2

תיקון השם

תיקון הפתיח

שינוי מונח

תיקון תקנה 1
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אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:   5

"חשיפה נאותה 
של מצרך מזון 

בפיקוח  

1א  )א( עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח יקצה, בתוך שטח מכירה 
מכירה  שטח   - )להלן  מסוים  מסוג  מצרכים  מרוכזים  שבו 
רגיל(, שטח מכירה ייעודי למצרכי מזון בפיקוח מאותו הסוג 
)להלן - שטח מכירה ייעודי(, גם אם מצרך המזון שבפיקוח 

אזל מן המלאי באופן זמני; שטח מכירה ייעודי כאמור -

משטח  מובחן  באופן  ומופרד  מסומן  תחום,  יהיה   )1(
המכירה הרגיל; 

שטח  בתוך  לעין  ובולט  מרכזי  במיקום  ימוקם   )2(
המכירה הרגיל 

יציגו  מסוים  מסוג  בפיקוח  מזון  מצרך  המוכר  )ב( עוסק 
למכירה רק בשטח המכירה הייעודי 

יציג  לא  מסוים,  מסוג  בפיקוח  מזון  מצרך  המוכר  )ג( עוסק 
למכירה מצרך אחר בשטח המכירה הייעודי "

בתקנה 2, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   6
")א1( גודל השלט, כאמור בתקנת משנה )א( לא יפחת מעמוד בגודל A4 ורקעו יהיה 
והיא  ממשלתי"  בפיקוח  "מחיר  יהיה  שנוסחה  כותרת  תופיע  השלט  בראש  בהיר; 
תודגש בקו תחתי; גודל האותיות בכותרת, לא יפחת מגודל גופן 65 או 2 1 סנטימטרים 

וצבען יהיה כהה 

יפחת  לא  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  השלט  בתוכן  והספרות  האותיות  )א2( גודל 
מגודל גופן 26 או 5 מילימטרים וצבען יהיה כהה "

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן     7
ו' בתמוז התשע"ו )12 ביולי 2016(

)חמ 3-2408-ת2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  

תיקוני טעויות

בקובץ  שפורסמו  התשע"ו-2016,  בצובר(,  מזיקים  נוזליים  )חומרים  הנמלים  בתקנות 
התקנות 7692, התשע"ו, עמ' 1650 -

בתקנה 2, הסימון ")א(" לצד תקנה 2 - צריך להימחק;  )1(

בתקנה 63, הסימון ")א(" לצד תקנה 63 - צריך להימחק "  )2(

)חמ 3-4500(

הוספת תקנה 1א

תיקון תקנה 2

תחילה




