רשאית שלא להמשיך
להמשיך
ישראל
שלא
מקרקעי
רשותרשאית
ישראל
מקרקעי(ה),
בסעיף קטן
האמוררשות
קטן (ה),
בסעיף אף
(ו) על
(ו) על אף האמור
תום עשר שנים מיום
מיום
שניםעד
קטן ,אם
סעיףעשר
באותותום
כאמוראם עד
סעיף קטן,
המקרקעין
לגבי באותו
כאמור
זכויות
המקרקעין
להקנות זכויות לגבילהקנות
חקלאי-תיירותי משולב
משולב
מיזם
חקלאי-תיירותי
המאפשרת את קיומו של
קיומו של מיזם
לתכנית
המאפשרת את
טרם ניתן תוקף
לתכנית
התחילה
התחילה טרם ניתן תוקף
סופית שאין עליה ערר
עליה ערר
בהחלטה
כאמורשאין
תכניתסופית
בהחלטה
כאמורדחה
תכנית תכנון
אם מוסד
תכנוןאודחה
במקרקעין,
במקרקעין ,או אם מוסד
תכנון"  -כמשמעותם
כמשמעותם
"תכנית" ו"מוסד
תכנון" -
ו"מוסדזה,
בסעיף קטן
"תכנית"
האמורה;
קטן זה,
התקופה
תום בסעיף
האמורה;
התקופה לפני
אף
אף לפני תום
והבניה ,התשכ"ה1965-.2
התשכ"ה1965-.2
בחוק התכנון
בחוק התכנון והבניה,
ראשונים
כללים
ראשונים
לאישור
יובאו
לחוק זה,
לאישור
בסעיף 3
כנוסחו יובאו
לחוק זה,
העיקרי,
בסעיף 3
לחוק
כנוסחו
סעיף )7(6
העיקרי,
לחוקלפי
ראשונים
סעיף )7(6
ראשונים לפיכללים
כללים כללים
.6
.6
מיוםזה.תחילתו של חוק זה.
שנתייםחוק
תחילתו של
מיוםבתוך
הכנסת
שנתיים
הכלכלה של
הכנסת בתוך
ועדת הכלכלה של ועדת

יובהלו ש ט י י ני ץ יוב ל ש ט י י ני ץ
נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני
ס י לב ן ש ל ו ם ס י לב ן שבל ו ם
שר האוצר
הממשלה ראש הממשלהשר האוצר
והגליל
ראש
לפיתוח הנגב
והגליל
השר לפיתוח הנגב השר
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נשיא המדינה

 ,)4התש"ע*2010-
התחרות) (תיקון מס'
התחרות)(קידום
משק הדלק
חוק משק הדלק חוק
התש"ע*2010-
(תיקון מס' ,)4
(קידום
תיקון סעיף 7
בסעיף- 7 7
התחרות) ,התשנ"ד1994-( 1להלן  -החוק העיקרי),
בחוק משק הדלק (קידום
בחוק משק .1
תיקון סעיף
הדלק (קידום התחרות) ,התשנ"ד1994-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 7
.1
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי ההגדרה "התקן תדלוק אוטומטי" יבוא:
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי ההגדרה "התקן תדלוק אוטומטי" יבוא:
""התקן תדלוק אוטומטי כללי"  -התקן תדלוק אוטומטי המאפשר לרכוש דלק מכל
""התקן תדלוק אוטומטי כללי"  -התקן תדלוק אוטומטי המאפשר לרכוש דלק מכל
חברת דלק שממנה ניתן לרוכשו באמצעות התקן כאמור ,בין אם ההתקן שייך
חברת דלק שממנה ניתן לרוכשו באמצעות התקן כאמור ,בין אם ההתקן שייך
לאותה חברת דלק או הותקן על ידיה ובין אם לאו;".
לאותה חברת דלק או הותקן על ידיה ובין אם לאו;".
( )2בסעיף קטן (ב) ,לפני "והפעלתם" יבוא "כלליים";
( )2בסעיף קטן (ב) ,לפני "והפעלתם" יבוא "כלליים";
( )3אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
( )3אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בתקנות לפי סעיף קטן (ב) ,רשאי השר לקבוע ,לגבי התקני תדלוק אוטומטיים
"(ג) בתקנות לפי סעיף קטן (ב) ,רשאי השר לקבוע ,לגבי התקני תדלוק אוטומטיים
כלליים ,הוראות גם בעניינים אלה:
כלליים ,הוראות גם בעניינים אלה:
( )1תנאים בנוגע לרכישת דלק ,לרבות התניית הרכישה בקיומו של חוזה
( )1תנאים בנוגע לרכישת דלק ,לרבות התניית הרכישה בקיומו של חוזה
בין חברת דלק לבין לקוח;
בין חברת דלק לבין לקוח;
( )2איסור על חברת דלק לכלול בהסכם התקשרות בינה לבין לקוח
( )2איסור על חברת דלק לכלול בהסכם התקשרות בינה לבין לקוח
הוראות שיש בהן כדי להפחית את התחרות במשק הדלק;
הוראות שיש בהן כדי להפחית את התחרות במשק הדלק;
( )3החזר עלויות שחברת דלק תהיה זכאית לו ,ממי שהיה לקוח שלה
( )3החזר עלויות שחברת דלק תהיה זכאית לו ,ממי שהיה לקוח שלה
והתקשר עם חברת דלק אחרת ,בשל התקן תדלוק אוטומטי כללי השייך
והתקשר עם חברת דלק אחרת ,בשל התקן תדלוק אוטומטי כללי השייך
לה וסיפקה לו ,או שהותקן על ידיה בכלי רכב שלו;
לה וסיפקה לו ,או שהותקן על ידיה בכלי רכב שלו;
( )4הקניית הבעלות ללקוח ,בהתקן תדלוק אוטומטי כללי השייך לחברת
( )4הקניית הבעלות ללקוח ,בהתקן תדלוק אוטומטי כללי השייך לחברת
דלק שסיפקה אותו ללקוח או שהותקן על ידיה בכלי רכב שלו ,בתום
דלק שסיפקה אותו ללקוח או שהותקן על ידיה בכלי רכב שלו ,בתום
תקופה שיקבע;
תקופה שיקבע;
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( )5המועד שלאחריו חברת דלק לא תהיה רשאית למכור דלק באמצעות
התקן תדלוק אוטומטי ,אלא אם כן הוא התקן תדלוק אוטומטי כללי".
תקנות ראשונות

.2

תיקון סעיף 13א

.1

תיקון חוק חינוך
ממלכתי (תיקון
מס' )10

.2

תקנות ראשונות לפי סעיף  7לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יובאו לאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; השר,
באישור הוועדה ,רשאי ,בצו ,להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה
על שלושה חודשים.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
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חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)13התש"ע*2010-
בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג1953- ,1בסעיף 13א ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) ( )1תוקם מועצה לחינוך ממלכתי משלב אשר מספר חבריה לא יפחת מ–;15
השר ימנה את חברי המועצה ובהם ,בין השאר ,חברים הפעילים בשדה החינוך,
חברים בעלי ניסיון או ידע בתחום החינוך המשלב ,עובדי משרד החינוך ,נציגי
רשויות מקומיות ונציגי שני ארגוני עובדי הוראה שעם חבריהם נמנה המספר
הרב ביותר של עובדי ההוראה המאוגדים בישראל; מספר עובדי המדינה במועצה
לא יעלה על שליש מחבריה.
( )2תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים ,ואולם רשאי השר ,בנסיבות
מיוחדות ,להאריך את תקופת כהונתה בשנה נוספת".
בחוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)10התשס"ח2008-- 2
()1

בסעיף  ,10במקום "התשס"ט" יבוא "התשע"ב";

()2

סעיף  - 11בטל.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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