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בחוק הקולנוע )הוראת שעה(, התשס"ה-2004  1, בסעיף 1, במקום "ד' בטבת התשס"ט 1 תיקון סעיף 1
)31 בדצמבר 2008(" יבוא "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" 

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל               
                    שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 443, מיום ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(, עמ' 752 

ס"ח התשס"ה, עמ' 27   1

תיקוןטעויותדפוס
)לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

1  בחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008, בתוספת השלישית -

 ,"1 4"  ,"1 3"  ,"1 2"  ,"1 1" להיות  צריך   "14"  ,"13"  ,"12"  ,"11" במקום   ,1 )1( בפרט 
בהתאמה;

)2( בפרט 2, במקום "21", "22", "1 23", 2 23", "24", ""25", "26" צריך להיות "1 2", "2 2", 
"1 3 2", "2 3 2", "4 2", "5 2", "6 2", בהתאמה;

 ,"3 4"  ,"3 3"  ,"3 2"  ,"3 1" להיות  צריך   "34"  ,"33"  ,"32"  ,"31" במקום   ,3 )3( בפרט 
בהתאמה;

)4( בפרט 4, במקום "41", 1 41", "2 41" "3 41", "4 41", "5 41", "16 4", "7 41", "8 41", "9 41", 
"42", "1 42", "2 42", "3 42", "4 42", "43", "44", "45", "46" צריך להיות "1 4", "1 1 4", 
 ,"4 2 2" ,"4 2 1" ,"4 2" ,"4 1 9" ,"4 1 8" ,"4 1 7" ,"4 1 6" ,"4 1 5" ,"4 1 4" ,"4 1 3" ,"4 1 2"

"3 2 4", "4 2 4", "3 4", "4 4", "5 4", "6 4", בהתאמה;

)5( בפרט 5, במקום "51", "52", צריך להיות "1 5", "2 5", בהתאמה;

 ,"6 4"  ,"6 3"  ,"6 2"  ,"6 1" להיות  צריך   "64"  ,"63  ,"62"  ,"61" במקום   ,6 )6( בפרט 
בהתאמה 

ן מ א נ ב  ק ע י                  

       שר המשפטים
כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(

ס"ח התשס"ח, עמ' 752   2
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)2( בפרט 2, במקום "21", "22", "1 23", 2 23", "24", ""25", "26" צריך להיות "1 2", "2 2", 
"1 3 2", "2 3 2", "4 2", "5 2", "6 2", בהתאמה;

 ,"3 4"  ,"3 3"  ,"3 2"  ,"3 1" להיות  צריך   "34"  ,"33"  ,"32"  ,"31" במקום   ,3 )3( בפרט 
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)4( בפרט 4, במקום "41", 1 41", "2 41" "3 41", "4 41", "5 41", "16 4", "7 41", "8 41", "9 41", 
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ס"ח התשס"ח, עמ' 752   2
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