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 חוק הארכת תקופות )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש( 
)אישורים רגולטוריים(, התש"ף-2020*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1רהגדרות

"אישוררגולטורי"-כלאחדמאלה:

אישוראורישיוןהנדרשלפיחוקלצורךביצועפעילותאופעולהבידיאדם, )1(
לרבותאישוראורישיוןכאמורהניתןלגבימכשיר,שנתנהרשותציבורית,לאותו
אדם,ובלבדשהאישוראוהרישיוןכאמורניתןמלכתחילהלתקופההעולהעל

חודש;

אישורבכתבבדברפטורמביצועפעילותאופעולה,שנתנהרשותציבורית )2(
לפידיןלאדם,ובלבדשהפטורכאמורניתןמלכתחילהלתקופההעולהעלחודש;

אישורהמנויבתוספתהראשונה; )3(

"הוועדה"-ועדהשלהכנסתשהנושאנמצאבתחוםסמכויותיה,כפישתקבעועדת
הכנסת;

"רישיון"-הרשאה,ובכללזהרישיון,זיכיוןאוהיתראוכלמסמךדומהאחראףאם
כינויושונה;

"רשותציבורית"-כלאחדמהגופיםשלהלןובכללזהמישממונהעלהגוףאועומד
בראשהגוף,וכןעובדאונושאמשרהבגוףכאמור,ולרבותמישגוףכאמוראצל

לואתסמכותו:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )1(

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

ועדה,מועצהאומינהלהשמונתהאושהוקמהלפיחוק; )4(

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםי"דבאדרהתש"ף)10במרס2020(עדיוםח'
בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(ר

פרק ב': הארכת תוקף אישורים רגולטוריים - הוראת שעה

הארכתתוקף
אישורים

רגולטוריים-
הוראתשעה

עלאףהאמורבכלדין,תקופתתוקפושלאישוררגולטורישמועדפקיעתו)א(2ר )1(
חלבתקופהשלהלן,תוארךבתקופהאועדהמועדכמצויןלצידה)בסעיףזה-
תקופתההארכה(,ויראואותו,לכלדברועניין,כאילועמדבתוקףגםבתקופה
הקובעת,אלאאםכןהותלהאובוטלאושחדללהתקייםתנאיהמפקיעאת
תוקפו,אושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,לפי

כלדין:

התקופההקובעת-שלושהחודשיםנוספיםממועדהפקיעה,אועד )א(
יוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,לפיהמאוחר;

שבועות עשרה - הקובעת התקופה תום שלאחר החודשים שני )ב(
נוספיםממועדהפקיעהר

התקבלבכנסתביוםז'בתמוזהתש"ף)29ביוני2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1329,מיוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(,עמ' 32ר



145 ספרהחוקים11פ2,ח'בתמוזהתש"ף,2020ר ר30

ראשהממשלהרשאי,בצו,באישורהממשלהובאישורהוועדה,להאריךאת )2(
התקופההקובעתלענייןפסקה)1(,בתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשלושה
חודשים,אםנוכחכימתקיימותנסיבותמשקיותחריגותאונסיבותמיוחדות

אחרותהמצדיקותזאתר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישור)ב( )1(
הרגולטורירשאיתלהחליט,ביוזמתהאולבקשתבעלאישוררגולטורי,כיאישור
רגולטורימסויםיעמודבתוקפולתקופהקצרהמתקופתההארכהאוכיהוראות
את השאר בין ששקלה ובלבד אישור, אותו לעניין יחולו לא )א( קטן סעיף
האפשרותשלבעלהאישורהרגולטורילעמודבתנאיםלמתןהאישורואתהנטל

המוטלעליולחידושהאישור,בשלהשפעותנגיףהקורונהר

החלטתהרשותהציבוריתכאמורבפסקה)1(תיכנסלתוקףמהמועדשבו )2(
לפי בהחלטה, שצוין מהמועד או הרגולטורי האישור לבעל כך על הודיעה
המאוחר;ההודעהתימסרלבעלהאישורהרגולטוריזמןסבירמראש,בהודעה

מנומקתבכתבר

לענייןאישוריםהמנוייםבתוספתהראשונהיראואתהגורםהמנוילצד )3(
האישורכרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןאותואישורר

ההוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לאיחולולענייןאישוררגולטוריאו)ג( )1(
סוגיאישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשנייה,ואםמנוייםלצדהאישוראו
סוגיהאישוריםתנאים-לאיחולולענייןאותואישוראוסוגיאישוריםבהתקיים

אותםתנאיםר

ההוראותלפיסעיףקטן)א()2(לאיחולולענייןאישוררגולטוריאוסוגי )2(
אישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשלישיתר

בעלאישוררגולטורישתקופתתוקפוהוארכהלפיהוראותסעיףזה,אינוחייב )ד(
בהגשתבקשהלענייןההארכהאובתשלוםאגרהבעדההארכהכאמורר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלחובה,תשלוםאוהוראהאחרתשחלים )ה(
עלבעלאישוררגולטורילפיחוקאושנקבעובאישורהרגולטורישתוקפומוארךלפי

הוראותסעיףזה,בכלתקופתתוקפושלהאישורהרגולטוריר

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלרשותציבוריתלפידיןלשנותאת3רשמירתדינים
תקופתתוקפושלאישוררגולטורי,לחדשו,לסרבלחדשואולקבועבותנאיםר

דחייתמועד
לביצועבדיקה

תקופתיתשל
מיתקןגז-הוראת

שעה

עלאףהאמורבסעיף14)5(לחוקהגזובת"יפ15,חלהמועדהאחרוןלביצועבדיקה4ר )א(
תקופתיתלגבימיתקןגזבתקופההקובעת,רשאיספקגזלהמשיךלספקגזלמיתקןהגז
גםלאחרשחלפההתקופהשנקבעהלפיהסעיףאוהתקןהאמוריםלביצועהבדיקה
התקופתיתלאותומיתקןגז,למשךשלושהחודשיםהחלמהמועדהאחרוןלביצוע
הבדיקההתקופתיתאוהחלמיוםתחילתושלחוקזה,לפיהמאוחר)בסעיףזה-תקופת
הדחייה(;ואולם,התקבלהאצלספקהגזקריאהבנוגעלתקלהאוחששלתקלהבמיתקן
הגז,אושנודעלועלכךבדרךאחרת,והתקלהאוהחששמחייביםלבדוקבלאדיחוי
אתמיתקןהגז,לאיחולועלמיתקןהגזהוראותסעיףקטןזהמהמועדשבונודעלספק

הגזכאמורר

ספקהגזיודיעלצרכנים,בכתב,עלהמועדהמעודכןלביצועבדיקהתקופתית )ב(
לפיסעיףזהורשאיהואלהודיעכאמורבחשבוניתאובהודעתהתשלוםשהואשולח

לצרכניור

ראשהממשלהרשאי,בצו,באישורהממשלהובאישורהוועדה,להאריךאת )2(
התקופההקובעתלענייןפסקה)1(,בתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשלושה
חודשים,אםנוכחכימתקיימותנסיבותמשקיותחריגותאונסיבותמיוחדות

אחרותהמצדיקותזאתר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישור)ב( )1(
הרגולטורירשאיתלהחליט,ביוזמתהאולבקשתבעלאישוררגולטורי,כיאישור
רגולטורימסויםיעמודבתוקפולתקופהקצרהמתקופתההארכהאוכיהוראות
את השאר בין ששקלה ובלבד אישור, אותו לעניין יחולו לא )א( קטן סעיף
האפשרותשלבעלהאישורהרגולטורילעמודבתנאיםלמתןהאישורואתהנטל

המוטלעליולחידושהאישור,בשלהשפעותנגיףהקורונהר

החלטתהרשותהציבוריתכאמורבפסקה)1(תיכנסלתוקףמהמועדשבו )2(
לפי בהחלטה, שצוין מהמועד או הרגולטורי האישור לבעל כך על הודיעה
המאוחר;ההודעהתימסרלבעלהאישורהרגולטוריזמןסבירמראש,בהודעה

מנומקתבכתבר

לענייןאישוריםהמנוייםבתוספתהראשונהיראואתהגורםהמנוילצד )3(
האישורכרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןאותואישורר

ההוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לאיחולולענייןאישוררגולטוריאו)ג( )1(
סוגיאישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשנייה,ואםמנוייםלצדהאישוראו
סוגיהאישוריםתנאים-לאיחולולענייןאותואישוראוסוגיאישוריםבהתקיים

אותםתנאיםר

ההוראותלפיסעיףקטן)א()2(לאיחולולענייןאישוררגולטוריאוסוגי )2(
אישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשלישיתר

בעלאישוררגולטורישתקופתתוקפוהוארכהלפיהוראותסעיףזה,אינוחייב )ד(
בהגשתבקשהלענייןההארכהאובתשלוםאגרהבעדההארכהכאמורר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלחובה,תשלוםאוהוראהאחרתשחלים )ה(
עלבעלאישוררגולטורילפיחוקאושנקבעובאישורהרגולטורישתוקפומוארךלפי

הוראותסעיףזה,בכלתקופתתוקפושלהאישורהרגולטוריר

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלרשותציבוריתלפידיןלשנותאת3ר
תקופתתוקפושלאישוררגולטורי,לחדשו,לסרבלחדשואולקבועבותנאיםר

שמירתדינים

עלאףהאמורבסעיף14)5(לחוקהגזובת"יפ15,חלהמועדהאחרוןלביצועבדיקה4ר )א(
תקופתיתלגבימיתקןגזבתקופההקובעת,רשאיספקגזלהמשיךלספקגזלמיתקןהגז
גםלאחרשחלפההתקופהשנקבעהלפיהסעיףאוהתקןהאמוריםלביצועהבדיקה
התקופתיתלאותומיתקןגז,למשךשלושהחודשיםהחלמהמועדהאחרוןלביצוע
הבדיקההתקופתיתאוהחלמיוםתחילתושלחוקזה,לפיהמאוחר)בסעיףזה-תקופת
הדחייה(;ואולם,התקבלהאצלספקהגזקריאהבנוגעלתקלהאוחששלתקלהבמיתקן
הגז,אושנודעלועלכךבדרךאחרת,והתקלהאוהחששמחייביםלבדוקבלאדיחוי
אתמיתקןהגז,לאיחולועלמיתקןהגזהוראותסעיףקטןזהמהמועדשבונודעלספק

הגזכאמורר

דחייתמועד
לביצועבדיקה

תקופתיתשל
מיתקןגז-

הוראתשעה

ספקהגזיודיעלצרכנים,בכתב,עלהמועדהמעודכןלביצועבדיקהתקופתית )ב(
לפיסעיףזהורשאיהואלהודיעכאמורבחשבוניתאובהודעתהתשלוםשהואשולח

לצרכניור

ספרהחוקים11פ2,ח'בתמוזהתש"ף,2020ר ר30



ספרהחוקים11פ2,ח'בתמוזהתש"ף,2020ר ר30 14 

הוראותסעיףזהיחולוגםעלאספקתגזשבוצעהלפנייוםתחילתושלחוקזה )ג(
למיתקןגזכאמורבסעיףקטן)א(,שהמועדהאחרוןלביצועבדיקהתקופתיתלגביוחל

בתקופההקובעתר

בסעיףזה- )ד(

"גז"-גזפחמימנימעובהכהגדרתובחוקהגז;

"חוקהגז"-חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-9פ119;

"מיתקןגז"-מיתקןגזהמשמשלצריכתגזלשימושביתי;

"ספקגז"-מישהואבעלרישיוןספקגזלפיפרקג'לחוקהגז;

"ת"יפ15"-תקןישראלית"יפ15חלק4-"מיתקניםלגזיםפחמימנייםמעובים)גפ"מ(:
בדיקות"ר

פרק ג' : ביקורת שיפוטית 

עלהחלטהשלרשותציבוריתלקבועלפיהוראותסעיף2)ב(,לענייןאישוררגולטורי5רביקורתשיפוטית
מסוים,תקופתדחייהקצרהיותרמהתקופההאמורהבסעיף2)א(,אולקבועכאמור
שהוראותאותוסעיףלאיחולולענייןאישוררגולטורימסויםניתןלעתוראולערער
לערכאההמוסמכתלפיהחוקשמכוחוניתןהאישורהרגולטורילדוןבהחלטותהנוגעות

לאותואישורר

פרק ד': הוראות שונות

לאחר רתיקוןהתוספות בצו, רשאי, רגולטורי אישור ניתן שמכוחו החיקוק ביצוע על הממונה השר
התייעצותעםראשהממשלהובאישורהוועדה,לתקןאתהתוספתהראשונה,את
התוספתהשנייהואתהתוספתהשלישית)בסעיףזה-התוספות(,לענייןאותואישור,
האישור של בתוקפו תפגע לא השנייה לתוספת רגולטורי אישור שהוספת ובלבד

הרגולטוריעדלמועדתיקוןאותהתוספת;ואולם-

היתההרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישורהרגולטוריתאגידשהוקםלפי )1(
חוק,רשאיהשרהממונהעלהתחוםשבופועלהתאגידשהוקםלפיחוק,באישור

הוועדה,לתקןאתהתוספותלענייןאותואישור;

היתההרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישורהרגולטורירשותמקומית,רשאי )2(
שרהפנים,בהתייעצותעםראשהממשלהובאישורהוועדה,לתקןאתהתוספותלעניין

אותואישורר

תוספת ראשונה
)סעיף1)2(-ההגדרה"אישוררגולטורי"(

עליו שמותקן לרכב או למכלית תקופתית לבדיקה מוסמכת מעבדה אישור )1(
3)ג()3( מיכל,להובלתחומרמסוכן,בדברכשירותועמידהבדרישותכאמורבתקנה
לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-22001,לפיתקןישראלית"י19פאובהתאםלאמנה
להובלתחומריםמסוכניםבכבישים)ADR(-המפקחכהגדרתובחוקשירותיהובלה,

התשנ"ז-31997;

ס"חהתשמ"ט,עמ'פ10ר 1

ק"תהתשס"א,עמ' 44ר 2

ס"חהתשנ"ז,עמ'222ר 3
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51לתקנותהבטיחותבעבודה תעודתהכשרהשנתןמוסדהכשרהלפיתקנה )2(
)עבודהבגובה(,התשס"ז-32007,ואישורשניתןלעובדבגובהבהתאםלתקנה )ב(ו–)ג(

לתקנותהאמורות-מפקחעבודהראשיכמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודה;

בעבודה הבטיחות לתקנות תקנה )א( לפי הסמכה רשות שנתנה הסמכה )3(
)עגונראים,מפעילימכונותהרמהאחרותואתתים(,התשנ"ג-41992,לאתתאולעגורנאי,
לענייןהפעלתעגורןמסוגג'ו־ד'-מפקחעבודהראשיכמשמעותובפקודתהבטיחות

בעבודה;

בדיקהסביבתיתתעסוקתיתבהתאםלהוראותלפיפקודתהבטיחותבעבודה )4(
]נוסחחדש[,התש"ל-51970)להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(-מפקחעבודהראשי

כמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודה;

תסקירעלבדיקהשניתןבידיבודקמוסמךלפיפקודתהבטיחותבעבודה,ובלבד )5(
שלאהוצאלגביהמכשירשלגביוניתןהתסקיר,בשנההאחרונה,צושיפוראוצו
בטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-1954 -מפקחעבודהראשי

כמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודהר

תוספת שנייה
)סעיף2)ג()1((

אישוררגולטורילפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5 719,ואישוררגולטורילפי )1(
חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-2014פ;

היתראואישורלפיסעיפים14,13או19לחוקצערבעליחיים)ניסוייםבבעלי )2(
חיים(,התשנ"ד-91994;

היתרהפעלהכמשמעותובסעיףפגלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-3 1019; )3(

הכרהבמוסדמוכרלפיתקנה10גלתקנותהרופאים)אישורתוארמומחהובחינות(, )4(
התשל"ג-111973;

פנקסימאיאואישורשירותהניתןלפיתקנותהספנות)ימאים(,התשס"ב-122002, )5(
אומוארךלפיאותןתקנות;

רישיוןלפיחוקהנהיגההספורטיבית,התשס"ו-132005; ) (

חומרים פסולת ויצוא )יבוא המסוכנים החומרים תקנות לפי היתר תעודת )7(
מסוכנים(,התשנ"ד-141994;

היתרלפיתקנות4,3או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיבייםומוצריהם(, )פ(
התש"ם-0פ1519,וכןהיתרלמתןשירותקרינהלפיתקנהפלתקנותהאמורותלעניין

שירותהמנויבפרטים5, ו־7לתוספתהשנייהלאותןתקנות;

51לתקנותהבטיחותבעבודה תעודתהכשרהשנתןמוסדהכשרהלפיתקנה )2(
)עבודהבגובה(,התשס"ז-42007,ואישורשניתןלעובדבגובהבהתאםלתקנה )ב(ו–)ג(

לתקנותהאמורות-מפקחעבודהראשיכמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודה;

בעבודה הבטיחות לתקנות תקנה )א( לפי הסמכה רשות שנתנה הסמכה )3(
)עגורנאים,מפעילימכונותהרמהאחרותואתתים(,התשנ"ג-51992,לאתתאולעגורנאי,
לענייןהפעלתעגורןמסוגג'ו־ד'-מפקחעבודהראשיכמשמעותובפקודתהבטיחות

בעבודה;

בדיקהסביבתיתתעסוקתיתבהתאםלהוראותלפיפקודתהבטיחותבעבודה )4(
]נוסחחדש[,התש"ל-1970 )להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(-מפקחעבודהראשי

כמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודה;

תסקירעלבדיקהשניתןבידיבודקמוסמךלפיפקודתהבטיחותבעבודה,ובלבד )5(
שלאהוצאלגביהמכשירשלגביוניתןהתסקיר,בשנההאחרונה,צושיפוראוצו
בטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-71954-מפקחעבודהראשי

כמשמעותובפקודתהבטיחותבעבודהר

תוספת שנייה
)סעיף2)ג()1((

אישוררגולטורילפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5 19פ,ואישוררגולטורילפי )1(
חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-92014;

היתראואישורלפיסעיפים14,13או19לחוקצערבעליחיים)ניסוייםבבעלי )2(
חיים(,התשנ"ד-101994;

היתרהפעלהכמשמעותובסעיףפגלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-3 1119; )3(

הכרהבמוסדמוכרלפיתקנה10גלתקנותהרופאים)אישורתוארמומחהובחינות(, )4(
התשל"ג-121973;

פנקסימאיאואישורשירותהניתןלפיתקנותהספנות)ימאים(,התשס"ב-132002, )5(
אומוארךלפיאותןתקנות;

רישיוןלפיחוקהנהיגההספורטיבית,התשס"ו-142005; ) (

חומרים פסולת ויצוא )יבוא המסוכנים החומרים תקנות לפי היתר תעודת )7(
מסוכנים(,התשנ"ד-151994;

היתרלפיתקנות4,3או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיבייםומוצריהם(, )פ(
התש"ם-0פ19 1,וכןהיתרלמתןשירותקרינהלפיתקנהפלתקנותהאמורותלעניין

שירותהמנויבפרטים5, ו־7לתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ק"תהתשס"ז,עמ'757ר 4

ק"תהתשנ"ג,עמ'202ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש 1,עמ'337ר  

ס"חהתשי"ד,עמ'202ר 7

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר פ

ס"חהתשע"ד,עמ'750ר 9

ס"חהתשנ"ד,עמ'פ29ר 10

ס"חהתשכ"ג,עמ'104ר 11

ק"תהתשל"ג,עמ'1924ר 12

ק"תהתשס"ב,עמ'500ר 13

ס"חהתשס"ו,עמ'110ר 14

ק"תהתשנ"ד,עמ'1152ר 15

ק"תהתש"ם,עמ'992ר 1 
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היתרלפיתקנהפא)א1(לתקנותהדיג,171937; )9(

היתרלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)הסדרתתנועתבעליחייםבישראל(, )10(
התשמ"ב-2פ19פ1;

היתרלפיתקנותמחלותבעליחיים)רישום,סימוןוהובלהשלבקר(,התשל"ו- )11(
;19197 

היתרלפיתקנה24לתקנותמחלותבעליחיים)הקמהוהפעלהשלמשקיטיפוח, )12(
הפצה,רבייהוגידולשלעופות(,התשמ"א-1פ2019;

רישיוןלפיתקנותמחלותבעליחיים)יבואבעליחיים(,התשל"ד-211974; )13(

היתרלפיסעיף9)א(או9אלחוקעבודתנשים,התשי"ד-221954; )14(

אישוררגולטורישניתןלפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו- 23199,ולפיחוקהחשמל, )15(
התשי"ד-241954;

33לחוקגניםלאומיים, היתרלייבואאולייצואשלערךטבעמוגןלפיסעיף )1 (
שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-פ25199,לענייןערךטבעכאמור
שחלהלגביואכרזתגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה)יישום
האמנהבדברסחרבין־לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-2004 2;

אישוררגולטורילפיתקנותהנמלים)בטיחותהשיט()הוראתשעה(,התש"ף- )17(
;272020

אישוררגולטורילפיצוהתעבורה)הארכתתקופתתוקףרישיוןרכב(,התש"ף- )פ1(
2020פ2;

אישוררגולטורילפיתקנותהתעבורה)הוראתשעהמס'2(,התש"ף-292020; )19(

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-301954; )20(

בדיקותרפואיותשלעובדיםהחשופיםלגורםמזיק,שנדרשותלפיפקודתהבטיחות )21(
בעבודה;

תסקירבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחלפיפקודתהבטיחותבעבודה; )22(

היתריםלפיחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-311951; )23(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו- 32199; )24(

ע"ר1937,תוס'2,עמ' פר 17

ק"תהתשמ"ב,עמ'פ111ר פ1

ק"תהתשל"ו,עמ'פ7 2ר 19

ק"תהתשמ"א,עמ'72פר 20

ק"תהתשל"ד,עמ'991ר 21

ס"חהתשי"ד,עמ'154ר 22

ס"חהתשנ"ו,עמ'פ20ר 23

ס"חהתשי"ד,עמ'190ר 24

ס"חהתשנ"ח,עמ'202ר 25

ק"תהתשס"ד,עמ'07 ר 2 

ק"תהתש"ף,עמ'794ר 27

ק"תהתש"ף,עמ'  7ר פ2

ק"תהתש"ף,עמ'  7ר 29

ס"חהתשי"ד,עמ'4 ר 30

ס"חהתשי"א,עמ'204ר 31

ס"חהתשנ"ו,עמ'201ר 32
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אישוררגולטורישניתןלפיחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-312002; )25(

הסמכהשניתנהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-321997; )2 (

לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי הניתנים רישיונות )27(
מוגבלים(,התשמ"ג-3פ3319ר

אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-341952; )פ2(

תעודתכושרטיסהשניתנהלפיסעיף3 לחוקהטיס,התשע"א-352011)בתוספת )29(
זו-חוקהטיס(;

פטורשניתןלפיסעיף5 1לחוקהטיס; )30(

רישיוןהפקהאורישיוןהספקהלפיסעיף23לחוקהמים,התשי"ט-1959 3; )31(

אישוררגולטורילפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-פ37195; )32(

הספורט, לחוק 1 בסעיף הסמכה" "תעודת בהגדרה כאמור ספר בבית הכרה )33(
התשמ"ח-פפ19פ3;

היתרלפיחוקהדרכים)שילוט(,התשכ"ו-  3919ר )34(

תוספת שלישית
)סעיף2)ג()2((

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

אישוררגולטורישניתןלפיחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-332002; )25(

הסמכהשניתנהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-341997; )2 (

לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי הניתנים רישיונות )27(
מוגבלים(,התשמ"ג-3פ3519;

אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-1952 3; )פ2(

תעודתכושרטיסהשניתנהלפיסעיף3 לחוקהטיס,התשע"א-372011)בתוספת )29(
זו-חוקהטיס(;

פטורשניתןלפיסעיף5 1לחוקהטיס; )30(

רישיוןהפקהאורישיוןהספקהלפיסעיף23לחוקהמים,התשי"ט-1959פ3; )31(

אישוררגולטורילפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-פ39195; )32(

הספורט, לחוק 1 בסעיף הסמכה" "תעודת בהגדרה כאמור ספר בבית הכרה )33(
התשמ"ח-פפ4019;

היתרלפיחוקהדרכים)שילוט(,התשכ"ו-  4119ר )34(

תוספת שלישית
)סעיף2)ג()2((

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 33

ס"חהתשנ"ז,עמ' 15ר 34

ק"תהתשמ"ג,עמ'1097ר 35

ס"חהתשי"ב,עמ'322ר 3 

ס"חהתשע"א,עמ'30פר 37

ס"חהתשי"ט,עמ'9 1ר פ3

ס"חהתשי"ח,עמ'פ10ר 39

ס"חהתשמ"ח,עמ'122ר 40

ס"חהתשכ"ו,עמ' ר 41
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