רשומות

קובץ התקנות
7198

י"ז בטבת התשע"ג

.30

בדצמבר

2012

עמרד
תקנרת נייררת ערן )פרטי התשקיף רטירטת תשקיף  -מבנה רצררה()תיקרן( ,התשע"ג
תקנרת ניירות ערן )דוחות תקופתיים רמיידיים()תיקרן( ,התשע"ג
תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון( ,התשע"ג
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(2התשע"ג

2012-

390
390 .............•.....................................

2012-

צר התעבורה )דחיית תחילת הוראות לעניין נהג חדש צעיר( ,התשע"ג
הודעת המדגמים ,התשע"ג

383

2012-

2012-

2012-

הודעת חוקרים פרטיים רשירותי שמירה )אגרות רישיון( ,התשע"ג

2012-

382

390
391

2012-

392

תקנרת העירירת )מכרזים( )תיקרן( ,התשע"ג
בתוקף סמכותי לפי סעיפים
.,

תיקון תקנה 3

 198ו-ד 34

לפקודת העיריותי ,אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  (14 )3לתקנות העיריות )מכרזים(,
יבךא:
")ך(

2012-

התשמ"ח-ד 198ן ,במקום פסקת משנה )ו(

לתאגיד יש אישךר תקף אחד מאלה:
) (1

אישךר בדבר ניהךל תקין תקף מן הרשם המךסמך לעניין על פי דין;

)  (2אישךר תקף בדבר הגשת מסמכים מהרשם המךסמך לעניין על פי דין ,ובלבד
שטרם חלפך שנתיים מרישךם התאגיד ךהתאגיד מגיש למךעצת העירייה ,מדי
שלושה חודשים ,דיווח מפורט בכתב על מצבו הכספי ,לרבות פירךט הךצאךתיך
והכנסותיו ,וכן דיווח מפךרט בכתב על פעולותיו וניהולו;".
י"ד בכסלו התשע"ג

) 28

בנובמבר

(2012

אליהו

)חמ (3-483

ישי

שר הפנים
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' . 197

דיני
ק"ת התשמ"ח ,עמ' ;229

,
,

התשע"ב ,עמ' .21

תקנרת התעבררה )תיקרן מס'  ,(2התשע"ג

2012-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  Oד לפקודת התעבורה' ,אני מתקין תקנות אלה:
.,

תיקון תקנה 282

בתקנה  282לתקנות התעבורה,
תקנת משנה )א( יב א:

התשכ"א-ך 96ךן )להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי

")אך( על אף האמור ברישה של פסקה ) (3לתקנת משנה )א( ,רכב שיובא על ידי יבואן
והתקופה של 2ך ח דשים ממועד ייצור הרכב הסתיימה בעת שהיתה בתוקף ההכרזה
על מצב מיוחד בעורף' ,לפי סעיף  9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א-ך 95ך' ,יירשם
ויינתן עליו רישיון אם טרם חלפו 3ך חודשים ממועד ייצורו".
י' בטבת התשע"ג
)חמ

) 23

בדצמבר

( 2012

ישראל כ"ץ

 -3-83ת( 1

שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים
,
,
,
•

מדינת ישראל ,נוסח חדש ה עמ' . 173
התשב"א ,עמ'  ; 1425התשע"ג ,עמ' .211

דיני
ק"ת
י"פ התשע"ג ,עמ'  945ועמ' . 1285
ס"ח התשי"א ,עמ' .78

צר התעבררה )דחיית תחילת הררארת לעניין נהג חדש צעיר( ,התשע"ג

2012-

בתוקף סמכותי לפי סעיף ד)ג( לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 04ך( ,התשע"ב
)להלן  -החוק( ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

,

390

ס"ח

2-ך ' 20

התשע"ב ,עמ' .274

קובץ

התקנות  ,7198י"ז בטבת

התשע"ג30.12.2012 ,

