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תקנות סימני המסחר )תיקון(, התשע"ח-2017

התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  מסחר  סימני  לפקודת   )3(72 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שרת המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 21940 -  .1
בסוג 1, במקום האמור בו יבוא:   )1(

גננות  בחקלאות,  וכן  ובצילום,  במדע  בתעשייה,  לשימוש  כימיים  "מוצרים 
וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; 
חומרים  והלחמה;  הרפיה  תכשירי  דליקות;  ולמניעת  דליקות  לכיבוי  תרכובות 
לעיבוד עור חיות; דבקים לשימוש בתעשייה; ֶמֶרק ומשחות מילוי אחרות; דשונת, 

דשנים אורגניים, דשנים; תכשירים ביולוגיים לשימוש בתעשייה ובמדע.";

בסוג 2, אחרי "קובעי צבע" יבוא "צבעים; דיו להדפסה, לסימון ולחריטה;";  )2(

בסוג 3, במקום האמור בו יבוא:  )3(

"תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינם רפואיים; משחות שיניים שאינן רפואיות; 
בשמים, שמנים אתריים; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; 

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף.";

")לרבות  והמילים  "שעווה"  יבוא  תעשייתיים"  ושומנים  "שמנים  אחרי   ,4 בסוג   )4(
בנזין למנועים("  - יימחקו; 

בסוג 7, במקום האמור בו יבוא:  )5(

רכב  לכלי  מנועים  למעט  מנועים,  כוח;  מופעלי  כלים  מכונות,  כלי  "מכונות, 
מכשירים  יבשתיים;  רכב  לכלי  למעט  תמסורת,  ורכיבי  מצמדים  יבשתיים; 
חקלאיים, שאינם כלי עבודה מופעלים ידנית; חממות לביצים; מכונות מכירה 

אוטומטיות.";

)6( בסוג 8, במקום האמור בו יבוא: 

"כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים, המופעלים ידנית; סכו"ם, נשק צד, למעט 
כלי נשק; תערים.";

וחומרים  לרישום  "חומרים  יבוא  ולרישום"  לאמנים  "חומרים  במקום   ,16 )7( בסוג 
לאמנים";

שולחן,  וכלי  בישול  "כלי  יבוא  ולמטבח"  לבית  ומכלים  "כלים  אחרי   ,21 )8( בסוג 
למעט מזלגות, סכינים וכפות;";

)9( בסוג 22, במקום "וטרפולין" יבוא "וברזנט";

)10( בסוג 29,  במקום "שמני ושומני מאכל" יבוא "שמנים ושומנים למזון";

)11( בסוג 30, בסופו יבוא  ")מים קפואים(".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ג בחשוון התשע"ח )12 בנובמבר 2017(

)חמ 3-1129-ת1(

ן ו ל א ר  י פ ו א  
רשם סימני המסחר  

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ג, עמ' 556.  1

2  ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"ז, עמ' 379.

תיקון התוספת 
הרביעית



243 קובץ התקנות 7888, י"ב בכסלו התשע"ח, 30.11.2017 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )מסירת מידע ועיבודו לצורך 
עמידה ביעד הייצוג(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9ד)ז( ו–17)ד()1( לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 
העוסקים  ארגונים  ועם  הנציבות  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 
בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -  .1
ביצוע  על  לאחראי  לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  מבין  השר  שמינה  מי   - "אחראי" 

בדיקת יעד הייצוג;

"בדיקת יעד הייצוג" - בדיקה כאמור בתקנה 4)א(;

"השר" - שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

"התקן נייד" - אחד מאלה:

מחשב המיועד לשימוש נייד, לרבות מחשב שהוא ציוד קצה רט"ן כהגדרתו   )1(
בסעיף 5)א1( לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-21972;

מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;  )2(

"חומר מחשב" ו"מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-31995;

"חוק שירות המדינה" - חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-41959;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-51981;

"יעד הייצוג" - כהגדרתו בסעיף 9ב)א( לחוק;

"מאגר מידע", "מנהל מאגר" - כהגדרתם בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות;

"מעסיק ציבורי גדול" - כהגדרתו בסעיף 9ב)א( לחוק;

"מעסיק ציבורי גדול מסוים"  - מעסיק ציבורי גדול כאמור בסעיף 9ה לחוק או שנקבע 
בצו לפי סעיף 9ו)ב( לחוק, ומשרד גדול שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 15א)ח2( 

לחוק שירות המדינה;

"משרד גדול" - כמשמעותו בסעיף 15א)א1()1( לחוק שירות המדינה;

"קובץ נתוני אנשים עם מוגבלות" - רשימת מספרי הזהות של מי שמתקיימים בהם 
תנאי המוגבלות לפי  התוספת הרביעית לחוק;

"קובץ נתוני עובדים"  - רשימת מספרי זהות של עובדי מעסיק ציבורי גדול מסוים  
למעט עובדים בתפקידים שאינם מובאים בחשבון לפי סעיפים 9ה או 9ו)ב( לחוק 

או לפי סעיף 15א)ח2( לחוק שירות המדינה.

קיבל המוסד לביטוח לאומי רשימה של גופים ציבוריים לפי סעיף 9ד)א( לחוק וראה כי   .2
אין ברשותו נתונים המאפשרים את שיוכם של עובדי המדינה בגוף המנוי ברשימה, 
נציב  יעביר  לחוק,   5 שבסעיף  ציבורי"  "גוף  להגדרה   )1( בפסקה  כאמור  ציבורי  לגוף 
מספרי  רשימת  את  לאומי  לביטוח  למוסד  מטעמו,  שהוסמך  מי  או  המדינה,  שירות 

הגדרות

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ו, עמ' 1262.  1

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.  3
4  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

5  ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

השלמת נתונים 
בדבר עובדי גופים 

ציבוריים
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עיבוד  למטרת  והכול  כאמור  שיוך  ביצוע  לשם  ציבורי,  גוף  אותו  עובדי  של  הזהות 
המידע לפי תקנות אלה.

כל אחד מהגופים המפורטים בסעיף 9ד)ב( לחוק יערוך את קובץ נתוני אנשים עם  )א(   .3
מוגבלות ויעבירו למוסד לביטוח לאומי עד המועד הקבוע באותו סעיף.

כל מעסיק ציבורי גדול מסוים יערוך את קובץ נתוני העובדים, ויעבירו למוסד  )ב( 
לביטוח לאומי עד המועד הקבוע בסעיף 9ד)ג( לחוק.

העברת הקבצים והנתונים כאמור בתקנה 2 ובתקנות משנה )א(  ו–)ב(  תיעשה  )ג( 
באמצעות תקשורת בין מחשבים, תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

בעת העברת הקבצים והנתונים כאמור בתקנה 2 ובתקנות משנה )א( ו–)ב( אחראים  )ד( 
מנהלי מאגרי המידע של כל אחד מהגופים כאמור באותן תקנות, ומנהל מאגר המידע 
של המוסד לביטוח לאומי, לאבטחת המידע בתהליך מסירתו בין המערכות כנדרש, 
כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשלמות המידע, לחשיפתו, להעתקתו או לשימוש 

בו בלא רשות כדין. 

האחראי יצליב את מספרי הזהות מקובץ נתוני אנשים עם מוגבלות עם מספרי  )א(    .4
הזהות של עובדי כל מעסיק ציבורי גדול וכל משרד גדול, בהתאם לנתונים שבידי 
את  האחראי  יצליב  מסוים,  גדול  ציבורי  מעסיק  לגבי  ואולם  לאומי,  לביטוח  המוסד 
נתוני  מקובץ  הזהות  מספרי  עם  מוגבלות,  עם  אנשים  נתוני  מקובץ  הזהות  מספרי 

עובדים שהעביר אותו מעסיק. 

מראש  הוגדרו  שלגביה  ממודרת  מחשובית  בסביבה  תיערך  הייצוג  יעד  בדיקת  )ב( 
לא  האפשר,  ככל  כי,  שיבטיח  באופן  לבצע,  שבאפשרותם  והפעולות  הגישה  מורשי 
ייחשף במהלכה לפני כל גורם, מידע שיש בו כדי לזהות אדם הכלול בקובץ נתוני 

אנשים עם מוגבלות או בקובץ נתוני עובדים. 

הבדיקה  תקינות  את  בחתימתו  האחראי  יאשר  הייצוג  יעד  בדיקת  בסיום  )ג( 
הציבוריים  המעסיקים  של  עמידתם  מידת  על  הודעה  לנציבות  וימסור  ותוצאותיה 
מידת  על  המדינה  שירות  לנציב  וכן  לחוק  9ד)ד(  סעיף  לפי  הייצוג  ביעד  הגדולים 
שירות  לחוק  15א)א1()3(  סעיף  לפי  הייצוג  ביעד  הגדולים  המשרדים  של  עמידתם 

המדינה, בלא מסירת מידע מעבר לכך.

סעיף  לפי  שהועברו  הנתונים  ברשימות  שמקורה  טכנית  תקלה  האחראי  גילה  )ד( 
9ד)א( עד )ג( לחוק, אשר אינה מאפשרת לבצע את בדיקת יעד הייצוג, או שגוף החייב 
בהעברת רשימות נתונים לפי הסעיף האמור לא העבירן, תתבצע הבדיקה בהתאם 
לנתונים שבידי המוסד, והערה בדבר התקלה או אי–העברת הרשימות כאמור תצוין 
לצד תוצאות הבדיקה ולצד ההודעה שתימסר לנציבות או לנציבות שירות המדינה, 

לפי העניין. 

המוסד לביטוח לאומי ישמור את כל המידע שהועבר לו לפי תקנות אלה במאגר  )א(   .5
מידע לפי סעיף 9ד)ו( לחוק; המידע במאגר המידע לא יועבר לכל מאגר מידע אחר ולא 

יוצלב עם כל מידע אחר, אלא לפי תקנות אלה ולשם ביצוע סעיף 9ד לחוק.

מאגר המידע לא יכלול כל מידע נוסף זולת המידע שהועבר אליו לפי סעיף 9ד  )ב( 
לחוק.

סמוך לאחר סיום בדיקת יעד הייצוג ימחק האחראי את המידע שבמאגר המידע,  )א(   .6
כך שלא תתאפשר אליו גישה מסביבת העבודה של עובדי המוסד לביטוח לאומי.

קובצי נתונים 
והעברתם

בדיקת ייעד הייצוג

גיבוי המידע 
ומחיקתו

שמירת מידע 
והשימוש בו
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אליו  שהגישה  בלבד,  בגיבוי  יישמר  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  שיימחק  המידע  )ב( 
מוגבלת ומנוטרת, במשך חצי שנה עד שנתיים לכל היותר מסיום בדיקת יעד הייצוג; 
או  המידע  במאגר  אלה,  תקנות  לפי  שהתקבל  מידע  כל  האחראי  ימחק  מכן  לאחר 

בגיבוי.

המוסד לביטוח לאומי יכין נוהל אבטחת מידע שיבטיח כי בדיקת יעד הייצוג,  )א(   .7
שמירת תוצאותיה במאגר מידע ומתן גישה אליהם, ייעשו כולם תוך הפעלת אמצעי 
מורשה  לא  לשימוש  הסיכון  את  האפשר  ככל  לצמצם  כדי  נאותים  מידע  אבטחת 

במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין.

נוהל אבטחת המידע יכלול, בין השאר, את כל אלה: )ב( 

מתן הרשאות גישה לקובץ נתוני אנשים עם מוגבלות, לקובץ נתוני עובדים,   )1(
למאגר המידע ולגיבוי;

הוראות למורשי הגישה לצורך הגנה על המידע במאגר, ולאופן ההתמודדות   )2(
עם אירועי אבטחת מידע שבהם נעשה שימוש במידע מן המאגר, בלא הרשאה 
או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע והכול לפי חומרת 

האירוע ומידת רגישות המידע;

בהם  ושימוש  המאגר  למערכות  ניידים  התקנים  חיבור  לעניין  הוראות   )3(
למידע  או  המאגר  למערכות  המיוחדים  הסיכונים  את  ההולמת  במתכונת 
מפני  מתאימים  הגנה  אמצעי  של  קיומם  ואת  הנייד  ההתקן  מחיבור  הנובעים 

סיכונים אלה;

הכשרה  בעל  גורם  ידי  על  תקופתיות  ביקורות  עריכת  לעניין  הוראות   )4(
בהוראות  עמידתו  את  לוודא  כדי  מידע,  אבטחת  בנושא  לביקורת  מתאימה 

תקנות אלה ובהוראות הדין לעניין אבטחת מידע.

בתקנה זו, "מורשי הגישה" - עובדי מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח  )ג( 
לצורך  לכך  שהוסמכו  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  מידע  אבטחת  אגף  ועובדי  לאומי 
ביצוע תפקידם לפי סעיף 9ד לחוק ותקנות אלה, ובלבד שהרשאת הגישה לכל תפקיד 

תהיה במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד.

י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5426(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת )הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת 
נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)ב(, 9 ו–13)א( לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-11994, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות לפיצוי נפגעי גזזת )הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת   .1
2)ב(,  בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ה-21995  עבודתן(,  וסדרי  ועדות 

נוהל אבטחה

ס"ח התשנ"ד, עמ' 227.  1

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 546.

תיקון תקנה 2



קובץ התקנות 7888, י"ב בכסלו התשע"ח, 30.11.2017  246

"או  יבוא  התובע"  של  מגוריו  שבאזור  המחוזית  הבריאות  לשכת  "באמצעות  אחרי 
באמצעות המרכז הלאומי לגזזת, או באמצעות אתר האינטרנט של המשרד".

בתקנה 6)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ערר כאמור יכול שיוגש גם באמצעות   .2
אתר האינטרנט של המשרד". 

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי "באמצעות לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו   .3
של הנפגע" יבוא "או באמצעות המרכז הלאומי לגזזת או באמצעות אתר האינטרנט 

של המשרד".

בתקנה 11)ב( לתקנות העיקריות, המילים "בדואר רשום" -  יימחקו.  .4
"תצהיר  שכותרתו  הקטע  במקום   ,2 ובטופס   1 בטופס  העיקריות,  לתקנות  בתוספת   .5

התובע" המסתיים ב"אמת" יבוא:

"תצהיר התובע

אני ............................... בעל ת"ז ........................ מצהיר כי כל הנאמר בכתב תביעה זה הוא אמת".

ו' בחשוון התשע"ח )26 באוקטובר 2017(
)חמ 3-2583-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

 

תקנות הגנת הצרכן )סייג לתחולת סעיף 18א)ג()1א( לחוק(, התשע"ח-2017

התשמ"א-11981  הצרכן,  הגנת  לחוק  ו–37  18א)ג()1א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה: 

לא  חשיכה,  שעות  שהן  18א)ג()1א(  בסעיף  האמורות  בשעות  טכנאי  ביקור  חובת   .1
חדר  למעט  הצרכן  של  לביתו  מחוץ  כולו  ניתן  לגביהם  שהשירות  טובין  על  תחול 
מדרגות וחדר כניסה והשירות כאמור כרוך בטיפול בחשמל בגז או בעבודה בגובה; 
לעניין זה, "עבודה בגובה" - כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, 

התשס"ז-22007.

מכוח  לרבות  אחר  דין  לפי  עוסק  של  מחובתו  לגרוע  כדי  אלה  תקנות  בהוראות  אין   .2
רישיון, כללים או אמות מידה שנקבעו מכוח אותו דין.

כ"ג בחשוון התשע"ח )12 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5020(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

סייג לתחולת סעיף 
18א)ג()1א( לחוק

חריג לסייג

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ה, עמ' 66.  1

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 757.

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 11

תיקון התוספת
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תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-11954 
)להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשל"ט-21979 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 1, אחרי ההגדרה "בית קירור" יבוא:

""המנהל" - כהגדרתו בחוק או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;".

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "יחטה" יבוא "יחטא".  .2
בתקנה 9)א( לתקנות העיקריות, המילים "האיכות, הסוג" - יימחקו.  .3

בתקנה 10)ב( לתקנות העיקריות -   .4
בפסקה )4(, המילה "ואיכותה" - תימחק;  )1(

"מדינת  יבוא  היבוא"  "ארץ  ובמקום  "המנהל"  יבוא  "מנהל"  במקום   ,)7( בפסקה   )2(
היעד".

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - בטלה.  .5
בתקנה 11א לתקנות העיקריות, הסיפה החל במילה "הראשונה" - תימחק.  .6

במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:  .7

המנהל רשאי לבצע ניתוח של הסיכונים הקיימים בתחום "ניתוח סיכונים   .13
ייצוא התוצרת לבריאות הצומח במדינות היעד ולעמידה 
הפיקוח  פעולות  תכנון  לשם  בין–לאומיות,  בהתחייבויות 

על קיום הוראות תקנות אלה."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -  .8
בכותרת, במקום "תוספת ראשונה" יבוא "תוספת"; )א( 

בסעיף 1, המילים "בכפוף להוראות המיוחדות לגבי כל סוג והסבילות המותרת"   )ב( 
- יימחקו, המילים "אופיינית למין ולזן" - יימחקו, אחרי "ומחלות" יבוא "האסורות 

במדינת היעד" ובמקום "במצב ובאיכות משביעי רצון" יבוא "במצב משביע רצון";

בסעיף 2, במקום האמור בו יבוא "תקני איכות נוספים ככל שהם נדרשים במדינת  )ג( 
היעד";

סעיפים 3 ו–4 - יימחקו. )ד( 

התוספת השנייה לתקנות העיקריות - בטלה.  .9
ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 2017(

)חמ 3-651-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 11א

החלפת תקנה 13

תיקון התוספת 
הראשונה

ביטול התוספת 
השנייה

ס"ח התשי"ד, עמ' 137.  1

2  ק"ת התשל"ט, עמ' 577.
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       צו מחלות בעלי חיים )דחיית תחילתם של סעיפים 16)ד(, 16ב ו–17)ג( 
לפקודה(, התשע"ח-2017

 ,)6 )מס'  חיים  בעלי  מחלות  פקודת  לתיקון  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  ו–17)ג(  16ב  16)ד(,  סעיפים  של  תחילתם   .1
התשמ"ה-21985, כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק, תידחה ליום ט"ו בסיוון התשע״ח 

)29 במאי 2018(.

תחילתו של צו זה ביום י"ב בכסלו התשע״ח )30 בנובמבר 2017(.   .2
י"א בכסלו התשע"ח )29 בנובמבר 2017(

)חמ 3-4864(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2017

התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת  68ב  סעיף  לפני  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 15,500 מקומות כליאה.  .1
בכסלו  כ"ב  יום  עד   )2017 בדצמבר   1( התשע"ח  בכסלו  י"ג  מיום  זה  צו  של  תוקפו   .2

התשע"ט )30 בנובמבר 2018(.

ט' בכסלו התשע"ח )27 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2239(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

צו שדה התעופה דב הוז )שינוי מועד המעבר(, התשע"ח-2017

מיוחדות(,  )הוראות  הוז  דב  התעופה  שדה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשע"ז-12017 

מצווה לאמור:

מועד המעבר האמור בסעיף 3)א( לחוק ישונה ליום י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018(.  .1
י"א בכסלו התשע"ח )29 בנובמבר 2017(

)חמ 3-5582(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקן כליאה

תוקף

ס"ח התשע"ז, עמ' 508.  1

שינוי מועד המעבר

דחיית מועד

תחילה

ס"ח התשע"ד, עמ' 34.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ד, עמ' 34; ק"ת התשע"ד, עמ' 1610; התשע"ה, עמ' 348; התשע"ז, עמ' 1742  2 
    ועמ' 1743.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשנ"ו, עמ' 103; התשס"ח, עמ' 608; ק"ת התשע"ז, עמ' 227.  1




