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צו הגנה על בריאות הציבור )מזון( )תחילת הוראות החוק לעניין ייצור, 
ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 319)ה()1( לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו- 
12015 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הוראות החוק לעניין ייצור, ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים יחולו ביום  .1 
י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(.

תחילתו של צו זה ביום י"ג באדר התשע"ח )28 בפברואר 2018(.  .2
ה' בניסן התשע"ח )21 במרס 2018(

)חמ 3-5461(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

צו תובענות ייצוגיות )תיקון התוספת השנייה לחוק(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשס"ו-12006  ייצוגיות,  תובענות  לחוק   )2(30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  התייעצות  לאחר  החוק(, 

אני מצווה לאמור:

בפרט 11 בתוספת השנייה לחוק, בסופו יבוא "וכן תביעה נגד רשות מקרקעי ישראל   .1
להשבת סכומים שגבתה שלא כדין אף אם אינם בגדר תשלום חובה; תביעה כאמור 
ישראל,  מקרקעי  רשות  חוק  לפי  פעילותה  במסגרת  ישראל,  מקרקעי  רשות  נגד 

התש"ך-21960,  תוגש לפי פרט זה בלבד".

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(. )א(   .2
צו זה לא יחול על בקשה לאישור שהוגשה לבית המשפט ועל תובענה ייצוגית  )ב( 

אשר היתה תלויה ועומדת לפני בית משפט ערב יום התחילה.

כ"ח באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-5217(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילת הוראות 
החוק

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשע"ו, עמ' 90; התשע"ח, עמ' 4; ק"ת התשע"ו, עמ'   1

.1184

תיקון התוספת 
השנייה לחוק

תחילה וסייג 
לתחולה

ס"ח התשס"ו, עמ' 264.  1

ס"ח התש"ך, עמ' 57.  2




