כאמור בסעיף קטן (א),
לפעול (א),
בסעיף קטן
לעירייה
כאמור
הפנים
לפעול
לעירייהשר
הפנים התיר
(ג)
(ג) התיר שר
הפנים והגנת הסביבה
הסביבה
לוועדת
והגנת
האפשרי
בהקדםהפנים
האפשריכךלוועדת
יודיע על כך בהקדםיודיע על
של הכנסת.
של הכנסת.
(ד)

בסעיף זה ( -ד)

בסעיף זה -

ששר הפנים התיר לה
התיר לה
עירייה
הפנים
מסייעת" -
עירייה ששר
"עירייה
"עירייה מסייעת" -
זה;אחרת לפי סעיף זה;
מקומית
לפי סעיף
לרשות
אחרת
לסייע
לסייע לרשות מקומית
רשות מקומית שקיבלה
שקיבלה
מסתייעת" -
רשות מקומית
מקומית
מסתייעת" -
"רשות מקומית "רשות
מסייעת לפי סעיף זה".
מעירייה זה".
סיועלפי סעיף
סיוע מעירייה מסייעת
"233א ",213".",יבוא "233א.",תיקון פקודת
תיקון פקודת
34א ,אחרי
בסעיףיבוא
אחרי",213",3
המקומיות
בסעיף 34א,
המועצות
המקומיות,3
המועצות בפקודת
בפקודת .2
.2
המועצות המקומיות
המקומיות
 מס' 65 -מס' 65

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
3

גדעון סער
שר הפנים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ב ,עמ' .506

חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  ,)12התשע"ג*2013-
בתוספת ,אחרי פרט  1יבוא:
פרט  1יבוא:
התשי"א1951-,1
בתוספת ,אחרי
שנתית,
התשי"א1951-,1
בחוק חופשה
התוספתחופשה.1שנתית,
תיקון בחוק
.1

תיקון התוספת

מועדחג השבועות; מועד
המצות);
פסח (חג
(חגשביעי
הפסח;
הפסח;זבח
חגקורבן
פסח;יום
"1א 	.יום קורבן זבח"1א	.
השבועות;
שלחג
המצות);
חגפסח
פסח;של
שביעי
אלה ,במועדים שבהם
 כלשמיני עצרת
שמיני חג
הכיפורים;
השביעי; יום
החודש
שבהם
במועדים
הסוכות; אלה,
עצרת  -כל
הסוכות;
הכיפורים; חג
החודש השביעי; יום
השומרונית".העדה השומרונית".
נחגגים על ידי בני
הם העדה
הם נחגגים על ידי בני
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג ( 30ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,510מיום כ"ה בתמוז התשע"ג ( 3ביולי  ,)2013עמ' .39ס"ח התשי"א ,עמ'  ;234התש"ע ,עמ' .510

חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) ,התשע"ג*2013-
בדצמבר 11ג -
31(,)2017תיקון סעיף
תיקון סעיף 11ג
,)2017
התשע"ח
בדצמבר
התשע"חי"ג(31בטבת
זה עד יום
בטבת
י"גחוק
יוםשל
תחילתו
שמיוםזה עד
של חוק
בתקופה
שמיום תחילתו
בתקופה.1 -
.1
הוראת שעה
הוראת שעה
הניקיון,כך:התשמ"ד1984- ,1כך:
התשמ"ד1984-,1
לחוק שמירת
הניקיון,
סעיף 11ג
שמירת
לחוק את
יקראו את סעיף 11גיקראו

()1

*
1

יקראו(":א)" ואחריו יקראו:
ואחריו יסומן
בפסקה ()2
בסעיף קטן
האמור"(א)"
(ב) ,יסומן
בפסקה ()2
בסעיף קטן (ב))1(,האמור

התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,774 -מיום ט"ז בתמוז התשע"ג ( 24ביוני  ,)2013עמ' .960
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשע"א ,עמ' .1203

ספר החוקים  ,2406ל' באב התשע"ג6.8.2013 ,
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