חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים )מס'  ,(4התשס"ה―*2005
הוספת סעיף 30א .1

בפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אחרי סעיף  30יבוא:
30א.

"הבאה של בעלי
חיים ,גוויותיהם
ותוצרתם מהאזור
ומשטחי המועצה
הפלסטינית

)א(

לענין פקודה זו ועל אף האמור בכל דין -
)(1

הבאה או גרם הבאה של בעלי חיים;

)(2

הבאה או גרם הבאה של גוויות בעלי חיים;

)(3

כל טובין שייבואם מוסדר לפי הפקודה;

)(4

כל תוצרת בעלי חיים שייבואה מוסדר לפי הפקודה.

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על בעלי חיים ,גוויותיהם ,וכל
טובין או תוצרת בעלי חיים כאמור באותו סעיף קטן ,אשר גודלו או יוצרו
כדין ביישובים הנתונים לפיקוח מנהל השירותים הווטרינריים ונמצאו
בשטחי יישובים אלה עד להבאתם לישראל.
)ג(

בסעיף זה -

"אזור" ו"שטחי המועצה הפלסטינית"  -כהגדרתם בתוספת לחוק הארכת
תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה ושומרון וחבל עזה  -שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ"ח".21967-
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ישראל כ"ץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י"א בתמוז התשס"ה ) 18ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,157מיום ז' בשבט התשס"ה ) 17בינואר  ,(2005עמ' .546
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"ה ,עמ' .100
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;20התשל"ח ,עמ'  ;28התשנ"ו ,עמ' .34

חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)תיקון מס'  ,(5התשס"ה―*2005
תיקון סעיף 43

 .1בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
בסעיף  ,43במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( הממשלה תמנה ,לפי הצעת שר הביטחון ,מועצה לאתרי הנצחה )להלן  -המועצה
להנצחה( ,ואלה חבריה:
)(1

חמישה נציגי הממשלה ,כמפורט להלן:
)א(

שני נציגי משרד הביטחון ,שיקבע שר הביטחון;

__________
* התקבל בכנסת ביום י"א בתמוז התשס"ה ) 18ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,152מיום כ"ט בטבת התשס"ה ) 10בינואר  ,(2005עמ' .511
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202התשס"ד ,עמ' .144

716

ספר החוקים  ,2017כ"ה בתמוז התשס"ה1.8.2005 ,

