הערובה ,תנאיה ,סכומיה ,דרכי הפקדתה ,שינויה ,נוסחה ,מועדים להמצאתה ,חילוטה
והשימוש בכספי החילוט וכן הוראות לעניין ביטוח ,לרבות סכומי הביטוח המזעריים
ופרטי הביטוח ,ורשאי הוא לקבוע כאמור הוראות שונות לסוגי שמירה שונים; בסעיף
קטן זה" ,מבטח"" ,מפקח"  -כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א1981-".4
תחילה
הוראות מעבר

.12
( .13א) מי שהיה ,ערב יום התחילה ,מדריך ירי כהגדרתו בתקנות כלי היריה (הכשרה
תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו (בחוק זה  -יום התחילה).

למתן רישיון ולחידושו) ,התשנ"ב1992- ,5יראו אותו כבעל רישיון לפי סעיף 5ד לחוק
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,עד מועד פקיעת התוקף של רישיונו.

(ב) מי שהיה ,ערב יום התחילה ,בעל תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג(ב) לחוק העיקרי,
כנוסחו ערב יום התחילה ,יראו אותו כבעל תעודת הרשאה וכבעל רישיון לפי סעיף
10ג(ב) ו–(ג) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,עד מועד פקיעת התוקף של תעודת
ההרשאה שברשותו.
תקנות ראשונות
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(א) תקנות ראשונות לפי סעיף (21ב )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  10לחוק זה ,יובאו
לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך  60ימים מיום פרסומו של חוק
זה.
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף (19א )1לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב-
 ,1972כנוסחו בסעיף  11לחוק זה ,יותקנו בתוך  120ימים מיום פרסומו של חוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
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חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס'  ,)8התשס"ח*2008-
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בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ,התשנ"ג1993- ,1בסעיף (1ב) ,במקום "12
ימים" יבוא " 16ימים".
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שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
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