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עמוד

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) (מס'  ,)2התשע"א������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)3התשע"א���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) (תיקון) ,התשע"א���� 2011-
תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה) ,התשע"א������������������������������������������������������������������2011-

934
934
934
935

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) 108 ,ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

.1

בתקנה  4לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התשס"ח ,22007-במקום "ותוקפן
לשלוש שנים" יבוא "ותוקפן לארבע שנים".

א' בניסן התשע"א ( 5באפריל )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1778

__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ'  ;68התשס"א ,עמ' .498
ק"ת התשס"ח ,עמ'  86ועמ'  ;850התש"ע ,עמ' .876

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)3התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 471ג .1

בתקנה 471ג לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד- 21984-
()1

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) בעל דין שבדעתו לערער על החלטת שופט בעניין טענת פסלות או בעניין
היתר ייצוג יודיע על כך לבית המשפט ומשהודיע כך ,יימשך המשפט ,זולת אם
החליט השופט או המותב ,לפי העניין ,מנימוקים שיירשמו ,שיש להפסיקו;".

()2

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) נשיא בית המשפט העליון או מי שדן בערעור רשאי להורות ,לבקשת
המערער בכתב הערעור ,על הפסקת המשפט עד להחלטה בערעור".

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ט' בניסן התשע"א ( 13באפריל )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1778

__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"א ,עמ'  62ועמ' .704

צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית שאינה
רשות ציבורית) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף  2לחוק חופש המידע ,התשנ"ח-
 ,11998ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

בסעיף  2לצו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית שאינה רשות
ציבורית) ,התשס"ט ,22008-אחרי פסקה ( )2יבוא:

__________
1
2

934

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;226התשס"ז ,עמ' .432
ק"ת התשס"ט ,עמ' .87

קובץ התקנות  ,6996כ"ד בניסן התשע"א28.4.2011 ,

"()3
()4
.2

אלתא מערכות בע"מ (;)510487986
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (".)520042185

האמור בסעיף  4יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 4

"(ב) חברת מקורות פיתוח וייזום בע"מ ( )513429035אינה רשות ציבורית אלא לעניין
פעילות שהמידע המבוקש לגביה נוגע לאמור בסעיף קטן (א) או לתחום איכות הסביבה,
בריאות הציבור או בטיחות.
(ג) החברות המפורטות להלן בטור א' אינן רשות ציבורית אלא לעניין פעילות
שהמידע המבוקש לגביה נוגע למפורט בטור ב' לצדן:
טור א'

( )1התעשייה האוירית לישראל בע"מ
()520027194

טור ב'

המפעלים "בדק"" ,מת"א"" ,תעשיות
גולן";
החטיבה האזרחית.

( )2התעשיה הצבאית לישראל בע"מ
()520036369

המפעל "יצחק"".

י"ח באדר ב' התשע"א ( 24במרס )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-2926

תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג)( )3לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק),
באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1
.2

בתקנות אלה" ,עסק"  -כמשמעותו בסעיף (2א) לחוק.
(א)

אזהרה כאמור בסעיף (2ג)( )3לחוק תוצג בהודעה במקום בולט לעין ומואר.

הגדרה
הודעת אזהרה

(ב) נוסח ההודעה ,לרבות התמונה ,הצבעים ושאר פרטי העיצוב ,יהיו כמפורט
בתוספת.
(ג) בהודעה יתקיימו כל אלה:
()1

מידות השלט יהיו  40סנטימטרים (רוחב) ×  50סנטימטרים (אורך);

( )2השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ– 1.90מטר ולא יעלה  2.20מטרים מן
הרצפה.
.3

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בניסן התשע"ג ( 24במרס .)2013

תוקף

.4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

__________
1

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התש"ע ,עמ' .644

קובץ התקנות  ,6996כ"ד בניסן התשע"א28.4.2011 ,

935

תוספת
)2 (תקנה
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