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 תקנות סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט )פרסום הודעה בדבר מתן צו(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1944

 צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית
ליהלומנים מהודו(, התשע"ח-2018                                                                                                              1945

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה(, התשע"ח-2018     1946

 צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1947

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1948

תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                 1949

הודעת האזרחות, התשע"ח-2018                                                                                                                         1950
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קובץ התקנות 7999, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1944

תקנות סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט 
)פרסום הודעה בדבר מתן צו(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)1( לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות 
אתר אינטרנט, התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

אני מתקינה תקנות אלה:

נתן בית המשפט צו לפי החוק, תוצג בלא דיחוי, באתרי האינטרנט של משרד המשפטים   .1
ושל משטרת ישראל הודעה לפי סעיף 12)א( לחוק, בנוסח שבטופס א' לתוספת, לפי 

העניין, אשר תכלול את הפרטים המפורטים להלן:

מספר  ההליך בבית המשפט שבמסגרתו ניתן הצו; )א( 

תאריך מתן הצו; )ב( 

בית המשפט שנתן את הצו; )ג( 

העבירה שבשלה ניתן הצו, או היותו של אתר האינטרנט אתר של ארגון טרור; )ד( 

הסעיף בחוק שמכוחו ניתן הצו; )ה( 

זכותו של כל הרואה את עצמו נפגע מהצו לבקש מבית המשפט עיון מחדש בצו. )ו( 

קיבל ספק שירותי גישה לאינטרנט צו להגבלת גישה לאתר לפי סעיף 2 לחוק, יפעל   .2
אתר,  לאותו  לגלוש  שמבקש  למי  תוצג  אשר  לחוק,  12)ב(  סעיף  לפי  הודעה  להצגת 
ולפיה הגישה לאתר נחסמה מכוח צו בית משפט שניתן לפי סעיף 2 לחוק סמכויות 
לפי   הודעה  התשע"ז-2017;  אינטרנט,  אתר  באמצעות  עבירות  ביצוע  מניעת  לשם 

תקנה זו תהיה בנוסח שבטופס ב' לתוספת ותכלול את הפרטים המפורטים להלן: 

מספר ההליך בבית המשפט שבמסגרתו ניתן הצו; )א( 

תאריך מתן הצו; )ב( 

בית המשפט שנתן את הצו; )ג( 

העבירה שבשלה ניתן הצו, או היותו של אתר האינטרנט אתר של ארגון טרור; )ד( 

זכותו של כל הרואה את עצמו נפגע מהצו לבקש מבית המשפט עיון מחדש בצו. )ה( 

תוספת 
)תקנות 1 ו–2(

טופס א'

)תקנה 1(

הודעה על צו הגבלת גישה לאתר אינטרנט/צו הגבלת איתור/צו הסרה*

ביום ..................... הורה בית המשפט המחוזי ב ..................., מכוח סמכותו לפי* סעיף 2 לחוק 
 - )להלן  התשע"ז-2017  אינטרנט,  אתר  באמצעות  עבירות  ביצוע  מניעת  לשם  סמכויות 
החוק(, על הגבלת הגישה לאתר אינטרנט/סעיף 3 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות 
באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 )להלן - החוק(, על הגבלת איתור אתר אינטרנט/

סעיף 4 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות  אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 
)להלן - החוק(, על הסרת אתר מרשת האינטרנט.

ס"ח התשע"ז, עמ' 1040.  1

*   בחר את המתאים לפי העניין.

פרסום הודעה בדבר 
מתן צו באתרי 
האינטרנט של 

משרד המשפטים 
ושל משטרת ישראל 

פרסום הודעה בדבר 
מתן צו בכתובת 

האתר
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הצו ניתן מאחר שבאתר האינטרנט בוצעה עבירה לפי סעיף .............. לחוק .................................
............/הצו ניתן מאחר שאתר האינטרנט הוא אתר של ארגון טרור*, הצו ניתן במסגרת תיק 

 ..................../.....................

על פי הוראת סעיף 9)א( לחוק כל הרואה את עצמו נפגע מהצו רשאי להגיש בקשה לבית 
המשפט הנ"ל ולבקש לשנות את תנאי הצו או לבטלו.

טופס ב'
)תקנה 2(

הודעה על צו להגבלת גישה לאתר אינטרנט

הגישה לאתר שאליו ביקשת לגלוש הוגבלה בהוראת בית המשפט המחוזי ב ..................... בצו 
שניתן מכוח סעיף 2 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, 

התשע"ז-2017 )להלן - החוק(, ביום .......................... במסגרת הליך ..................../...........................

הצו ניתן מאחר שבאתר האינטרנט בוצעה עבירה לפי סעיף ...................לחוק ............................/
הצו ניתן מאחר שאתר האינטרנט הוא אתר של ארגון טרור*.

על פי הוראת סעיף 9)א( לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, 
התשע"ז-2017, כל הרואה את עצמו נפגע רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הנ"ל ולבקש 

לשנות את תנאי הצו או לבטלו.

*   בחר את המתאים לפי העניין.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5507(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור 
מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו(, התשע"ח-2018

)להלן  התשי"ב-11952  לישראל,  הכניסה  לחוק  3א)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  בהסכמת  האוצר,  שר  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   -
החברתיים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ולפי סעיף 17)ב( לחוק, לאחר 

התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"יהלומן" - עובד זר שהוא מנהל פעיל ובעל 25% לפחות מהמניות בחברה הרשומה 

בישראל אשר לה:  

ויצואם,  יבואם  יהלומים  על  הפיקוח  לצו   2 סעיף  לפי  בתוקף  רישיון   )1(
התשל"ט-21979 )להלן - צו הפיקוח(;

בהמלצת  התשנ"א-31991,  זרים,  עובדים  לחוק  1יג  סעיף  לפי  שניתן  היתר   )2(
המפקח כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח, להעסקת העובד הזר האמור.

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשכ"ב, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 414.  1

2   ק"ת התשל"ט, עמ' 445.

3   ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

הגדרה

*   בחר את המתאים לפי העניין.
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קובץ התקנות 7999, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1946

כמי  לחוק  3א)ג1(  סעיף  לעניין  ייחשב  הודו  של  הרפובליקה  אזרח  שהוא  יהלומן   .2
שקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר, כאמור באותו סעיף.

לחוק  3א)ג1(  סעיף  מהוראות  פטור  הודו  של  הרפובליקה  אזרח  שהוא  יהלומן  )א(   .3
לעניין התקופה המרבית להארכת רישיונו לישיבת ביקור, ובלבד שהארכת הרישיון 

כאמור תהיה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

בן זוגו וילדו הקטין של יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו שקיבל פטור לפי  )ב( 
סעיף קטן )א(, הנלווים לו, פטורים מהוראות סעיף 3)2( לחוק לעניין התקופה המרבית 
לתקופות  תהיה  כאמור  הרישיון  שהארכת  ובלבד  ביקור  לישיבת  רישיונם  להארכת 

שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

י"א בניסן התשע"ח )27 במרס 2018(
)חמ 3-5602(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייבוא טובין מהרפובליקה העממית 
הדמוקרטית של קוריאה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה 

לאמור:

בצו זה -   .1
"צפון קוריאה" - הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה;

"הרשות המוסמכת" - מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא במשרד הכלכלה, סגנו 
או מי שהשר מינהו להנפיק רישיון ייבוא;

"צו תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין , התשע"ז-32017;

"רישיון ייבוא" - רישיון שנתנה רשות מוסמכת לייבוא טובין.

הרשות  מאת  ייבוא  רישיון  פי  על  אלא  קוריאה,  מצפון  טובין  אדם  ייבא  לא  )א(   .2
המוסמכת.

טובין המנויים בתוספת אסורים בייבוא מצפון קוריאה ולא יינתן לגביהם רישיון  )ב( 
ייבוא.

על אף האמור בתוספת, בתקופה של שנתיים מיום פרסום הצו יהיו הפרטים כמפורט   .3
להלן מותרים בייבוא: 

)1( פרט )5(, מוצרי נפט גולמי עד לכמות מצטברת של 4 מיליון חביות או 525,000 
טונות, לכל תקופה של 12 חודשים;

)2( פרט )6(, מוצרי נפט מזוקק, לרבות דלק סולר ודלק סילוני, עד לכמות של 50,000 
חביות.

נסיבות מיוחדות 
וחריגות של עובד 

זר

פטור

הגדרות

רישיון ייבוא טובין

הוראת שעה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  1

2   ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 458.

3   ק"ת שיעורי-מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.
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תוספת
)סעיף )2)ב((

מחצבים )פחם, ברזל, זהב, נחושת, ניקל, כסף, עופרת, אבץ, טיטניום וואנאדיום(;  )1(

מאכלי ים;  )2(

פסלים;  )3(

טקסטיל ומוצריו;  )4(

מוצרי נפט גולמי;  )5(

מוצרי נפט מזוקק;  )6(

מוצרי מזון וחקלאות המסווגים בפרקים 07, 08, 12 לצו תעריף המכס;  )7(

מכונות המסווגות בפרק 84 לצו תעריף המכס;  )8(

ציוד אלקטרוני המסווג בפרק 85 לצו תעריף המכס;  )9(

 25 בפרק  המסווגים   ,)magnesia( מגנזיה   - המגנזיום  ותחמוצת   )magnesite( מגנזיט   )10(
לצו תעריף המכס;

עץ המסווג בפרק 44 לצו תעריף המכס;   )11(

למעט  המכס,  תעריף  לצו   89 עד   86 בפרקים  המסווגים  תחבורה  וכלי  שיט  כלי   )12(
אלה: מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים  חילוף   חלקי 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B 

;Tu-204-100B, Tu-204-300

חלקי  למעט  המכס,  תעריף  לצו  ו–85   84 בפרקים  המסווגות  תעשייתיות  מכונות   )13(
אלה: מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים   חילוף 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B 

;Tu-204-100B, Tu-204-300

המכס,  תעריף  לצו   83 עד   72 בפרקים  המסווגות  אחרות,  ומתכות  פלדה  ברזל,   )14(
מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים  חילוף  חלקי  למעט 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B  אלה: 

 .Tu-204-100B, Tu-204-300

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-5588(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית 
הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, ובאישור 
ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית   .1
הדמוקרטית של קוריאה(, התשע"ו-32015 - 

תיקון התוספת 
הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ד, עמ' 20.  1

2   ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3   ק"ת התשע"ו, עמ' 278.
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אחרי פרט 5 יבוא:  )1(

"5א. דגים;";

אחרי פרט 13 יבוא:  )2(

"13א. עפרת;".

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-5102(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית 
הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, 
אני  התשל"ז-21977,  העונשין  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור 

מצווה לאמור:

של  הדמוקרטית  העממית  לרפובליקה  טובין  ייצוא  על  )פיקוח  והייצוא  הייבוא  בצו   .1
קוריאה(, התשע"ו-32015 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ייצוא" יבוא:

טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו   - המכס"  תעריף  ""צו 
התשע"ז-42017;";

בתוספת הראשונה לצו העיקרי, אחרי פרט 25 יבוא:  .2
")26( מוצרי נפט גולמי;

)27( מוצרי נפט מזוקק;

)28( מוצרי מזון וחקלאות, המסווגים בפרקים 07, 08 ו–12 לצו תעריף המכס;

)29( מכונות, המסווגות בפרק 84 לצו תעריף המכס;

)30( ציוד אלקטרוני, המסווג בפרק 85 לצו תעריף המכס;

בפרק  המסווגים  )פריקלאס(,  המגנזיום  ותחמוצת  מגנזיט  לרבות  ואבן,  )31( אדמות 
25 לצו תעריף המכס;

)32( עץ, המסווג בפרק 44 לצו תעריף המכס;

המכס,  תעריף  לצו   89 עד   86 בפרקים  המסווגים  תחבורה,  וכלי  שיט  )33( כלי 
מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים  חילוף  חלקי  למעט 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B  אלה: 

;Tu-204-100B, Tu-204-300

למעט  המכס,  תעריף  לצו  ו–85   84 בפרקים  המסווגות  תעשייתיות,  )34( מכונות 
אלה: מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים  חילוף   חלקי 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B 

;Tu-204-100B, Tu-204-300

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ז, עמ' 178.  1

2   ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ק"ת התשע"ו, עמ' 278.  3

4   ק"ת שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת 
הראשונה
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המכס,  תעריף  לצו   83 עד   72 בפרקים  המסווגות  אחרות,  ומתכות  פלדה  )35( ברזל, 
מדגמים  אזרחיים  נוסעים  במטוסי  הבטיחות  לאחזקת  הנדרשים  חילוף  חלקי  למעט 
,An-24R/RV, An-148-100B, I1-18D, I1-62M, Tu-134B-3, Tu-154B  אלה: 

."Tu-204-100B, Tu-204-300

על אף האמור בתוספת הראשונה לצו העיקרי כתיקונה בסעיף 2 לצו זה, בתקופה של   .3
שנתיים מיום פרסומו של צו זה, הפרטים כמפורט להלן יהיו מותרים בייצוא:

פרט )26(  -  מוצרי נפט גולמי עד לכמות מצטברת של 4 מיליון חביות או 525,000   )1(
טונות, לכל תקופה של 12 חודשים;

פרט )27( - מוצרי נפט מזוקק )לרבות דלק סולר ודלק סילוני( עד לכמות של 50,000   )2(
חביות.

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-5102(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222)ג( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  במועצת  שנועצתי  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

במקום תקנה 2)4( לתקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע-22010 )להלן - התקנות    .1
העיקריות(, יבוא:

בעדו  שמשתלמת  ילד  בעד  מלאה  יחיד  מקצבת  ל–26.09%  השווה  סכום  )א(   )4("
גמלה לפי פסקה )3(;

סכום השווה ל–17% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד שמשתלמת בעדו גמלה  )ב( 
לפי פסקה )2(;

בעדו  שמשתלמת  ילד  בעד  מלאה  יחיד  מקצבת  ל–6.88%  השווה  סכום  )ג( 
גמלה לפי פסקה )1(";

)לתשלום על פי פסקה זו ייקרא - גמלה מיוחדת(."

בתקנה 10)ב( לתקנות העיקריות, במקום "סכום השווה ל–205%" יבוא "סכום השווה   2
ל–214.09%".

)א(  תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( )להלן - יום   .3
התחילה( והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה, בעד התקופה שמיום התחילה עד תום 30  )ב( 
ימים מ–1 בחודש שלאחר פרסומן )להלן - המועד הקובע(, ישולמו במועד הקובע. 

כ"א באייר התשע"ח )6 במאי 2018(
)חמ 3-2146(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

הוראת שעה

תיקון תקנה 10

תחילה

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  1

2   ק"ת התש"ע, עמ' 810; התשע"ה, עמ' 427.

תיקון תקנה 2
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הודעת האזרחות, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ד( לתקנות האזרחות, התשכ"ט-11968 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2017 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
אוקטובר 2016, נוסח התוספת לתקנות בשנת 2018 הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 9(

השירות המבוקש
האגרה בשקלים 

חדשים

190. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

290. אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

ישראלי,  אזרח  להיות  אי–רצון  על  הצהרה  מסירת  על  3. אישור 
למעט אישור ראשון

90

4345. ויתור על אזרחות ישראלית

5270. בקשה להתאזרחות

5א. התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק, לבן זוגו של אזרח ישראלי או 
של מי שיבקש להתאזרח והתקיימו בו התנאים שבסעיף 5)א( 

לחוק או הפטור מהם, שתשולם בשני תשלומים -

1,605

910)1( במועד הגשת הבקשה

695)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק הזמן שבין 
המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974."

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
ף ס ו י – ר ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-649-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

עדכון סכומים

1 ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התשע"ו, עמ' 24; התשע"ז, עמ' 478.
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