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צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, 
חיפה, תל אביב והמרכז( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-11995, 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

חיפה,  ירושלים,  במחוזות  משפט  בתי  )הסמכת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  בצו   .1 
תל אביב והמרכז(, התשנ"ח-21998, בסעיף 1)1(, אחרי "בית משפט השלום בירושלים" 

יבוא "שמקום מושבו בירושלים ובבית שמש;".

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשע"ט )3 באוקטובר 2018(.  .2
ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(

)חמ 3-2663-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

אני מסכימה.  

ת ו י ח ר  ת ס א  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1296; התשע"ה, עמ' 710.  2

צו נתוני אשראי )דחיית יום התחילה של החוק(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 123)א( לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, 
משנוכחתי לדעת כי נדרשת היערכות להפעלת ההסדר לשיתוף בנתוני אשראי לפי החוק 

ובהסכמת נגידת בנק ישראל ושר האוצר, אני מצווה לאמור:

12( התשע"ט  בניסן  ז'  יום  עד  חודשים,  בשישה  יידחה  החוק  של  התחילה  יום   .1 
באפריל 2019(.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5719(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 838.  1

צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשע"ט-2018

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והספורט3,  התרבות  שרת  ועם  החוץ  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007 
מוזאון  לבין  לאומנות  אביב  תל  מוזאון  בין  ההסכמים(   - )להלן  הסכמים  שנחתמו  ולאחר 
נכסי  להשאלת  המשאיל(,   - )להלן   )Philadelphia Museum of Art( לאומנות  פילדלפיה 
תרבות )להלן - הנכסים(, להצגה בתערוכה "זמנים מודרניים - 50 יצירות מופת ממוזאון 
פילדלפיה לאמנות" אשר עתידה להתקיים במוזאון תל אביב לאומנות החל ביום ב' בחשוון 

התשע"ט )11 באוקטובר 2018(, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

תחילה

דחיית יום התחילה 
של החוק

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2
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