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צו הסכמים קיבוציים )הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 6(, התשס"א-12001  
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התקופה הנקובה בסעיף 3)ב( לחוק, מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים   .1
מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(.

תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(

)חמ 3-3232(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות 
לבתי עסק(, התשע"ח-2017

התשל"ב-11972   משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק  52א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק, אני מודיע 

לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ד  ביום  החל  עסק  בבתי  השכירות  דמי  להעלאת  המרבי  השיעור   .1 
)1 בינואר 2018( הוא: "0.3%".

ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(
)חמ 3-707-ת3(

ק ני ז ר י  ג ח  
המנהל הכללי של משרד  

הבינוי והשיכון  

תיקון טעות

והמועצות  אופקים  עיריית  לבין  נתיבות  עיריית  בין  הכנסות  )חלוקת  העיריות  בצו 
התשע"ז,   ,7846 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשע"ז-2017,  נגב(,  ושדות  מרחבים  האזוריות 
עמ' 1426, בסעיף 2)א(, בפסקה )3(, במקום "גוש 100241 - למעט חלקות 2, 4, 29, 31, 34, ו–36" 

צריך להיות "גוש 100241 - חלקות 2, 4, 29, 31, 34 ו–36".

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5468(

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

העלאת השיעור 
המרבי

הארכת התקופה

תחילה

ס"ח התשס"א, עמ' 123; ק"ת התשע"ז, עמ' 401.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התשנ"ט, עמ' 98; ק"ת התשע"ד, עמ' 320.  1




