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צו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018 

)להלן  התשע"ו-12016  בטרור,  המאבק  לחוק  ו–4)א(   3 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
טרור(,  פעיל  ועל  טרור  ארגון  על  הכרזה  בטרור  המאבק  לתקנות   2 תקנה  ולפי  החוק(,   -

התשע"ז-22017, ולאחר ששוכנעתי כי התקיים האמור בסעיף 4)א(, אני מצווה לאמור: 

בצו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-32018, בתוספת   .1
הראשונה, אחרי פרט 2 יבוא:

מס"ד 

שם הארגון 
בשפת המקור*  

ובעברית 
)לרבות הכינוי 

אם קיים(

שם הארגון 
 בערבית

)אם ישנו(

שם הארגון 
 באנגלית
)אם ישנו(

מס' רישום 
ותאריך 
 התאגדות

אם ידועים

מדינת 
ההתאגדות 

אם ידועה

פרטי זיהוי 
נוספים 

או פרטים 
אחרים

תאריך 
ההכרזה

קנאה 3.
אלקדס 

אלפצ'אא'יה

قناة الفدس 
الفضائية

 Alquds
 Satellite
Channel

כ' בתמוז לבנון
התשע"ח
)3 ביולי 

.")2018

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(
)חמ 3-5413(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

ס"ח התשע"ו, עמ' 898; התשע"ח, עמ' 160.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1678.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 2140 ועמ' 2254.  3

הערה: למעט אם שפת המקור היא אנגלית או ערבית שלהן יוחדו עמודות נפרדות.  *

צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - מניעת רעש( )תיקון(, התשע"ח-2018

התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   221 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - מניעת רעש(, התש"ס-22000, בתוספת -   .1
בפרט 17א, בטור "פרטי העבירה", המילים "המכילים חומרים נפיצים והגורמים   )1(

לרעש" - יימחקו;

לאוויר  "הנורים  יבוא  דינור"  "זיקוקין  אחרי  העבירה",  "פרטי  בטור  17ב,  בפרט   )2(
והגורמים לרעש" ובמקום "1,000" יבוא "300"; 

לאוויר  "הנורים  יבוא  דינור"  "זיקוקין  אחרי  העבירה",  "פרטי  בטור  17ג,  בפרט   )3(
והגורמים לרעש";

בפרט 24ב, בטור "פרטי העבירה", המילים "אם מערכת האזעקה הותקנה אחרי   )4(
יום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(" - יימחקו. 

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-104-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308.  1

2 ק"ת התש"ס, עמ' 882; התשע"א, עמ' 1134.

תיקון התוספת
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תקנות הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר(, 
התשע"ח-2018

לאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  3א)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור 

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הנסיבות שלהלן הן נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר לכלכלה, למשק,   .1
לחברה, לספורט או לתרבות, שבעקבותיהן ניתן להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתן 
לעובד זר, או להעניק  לו אשרה ורישיון חדשים, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה 

אחת כל אחת:

התקיימו לגבי העובד זר, מכלול התנאים לפי תקנה 5א לתקנות הכניסה לישראל,   )1( 
אשרה  זר(,  )משקיע  ב/5  מסוג  ביקור  לישיבת  ורישיון  אשרה  למתן  התשל"ד-21974, 
ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 )עובד חיוני(, או אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג 

ב/52 )בן זוג - משקיע זר(; 

העובד הזר הוא חוקר או מרצה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק   )2(
המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-31958, או במוסד שהתואר שלו הוכר לפי סעיף 
בתחום  מצטיין  הוא  כי  הצהיר  המוסד  נשיא  המוסד(,   - )להלן  האמור  לחוק  28א 
התמחותו, ונמצא במסלול לקבלת קביעות במוסד, וטרם עברו 10 שנים ממועד כניסתו 

לראשונה של העובד הזר לישראל באשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1. 

ט"ו בתמוז התשע"ח )28 ביוני 2018(
)חמ 3-5400(

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

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )חידוש תוקף הכרזה על מתחמים 
לפינוי ובינוי לתקופה נוספת במסלול מיסוי( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-
12016 )להלן - החוק(, בהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

תוקף ההכרזה על המתחמים שלהלן כמתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי מחודש   .1
בזה לתקופה נוספת:

תל אביב "רקאנטי"2 - גוש 6628 חלקות 814 - 819;  )1(

תל אביב "טאגור"3 - גוש 6649 חלקות 229, 250, 251.  )2(

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י"א בתמוז התשע"ח )24 ביוני 2018(

)חמ 3-5405(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

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

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשס"ה, עמ' 1010.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

2 ק"ת התשע"ב, עמ' 950.

3 ק"ת התשע"ב, עמ' 950.

נסיבות מיוחדות 
 וחריגות של

עובד זר

תוקף

חידוש תוקף 
ההכרזה במסלול 

מיסוי
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה מס' 7(, 
התשע"ח-2018

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  פי  על  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית זכרון יעקב, אנו מצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
דירת מגורים לפי תכנית ש/1318, במתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - המתחם(.

צו זה תקף במהלך תקופת ההכרזה על המתחם2, לאמור עד יום כ"ז בטבת התשע"ט    .2
)4 בינואר 2019(, זולת אם בוטלה ההכרזה האמורה קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

מתחם מרבד הקסמים בזכרון יעקב גוש 11296 חלקה 48.

י"ג בתמוז התשע"ח )26 ביוני 2018(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

 

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת החמישית לחוק(, 
התשע"ח-2018

ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממונה  השר  בהיותו  הממשלה  ראש  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 

ובאישורו, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת החמישית2 לחוק, אחרי פרט 25 יבוא:    .1
"26. איגוד האינטרנט הישראלי;".

י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(
)חמ 3-2948-ת1(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

                                     

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ג, עמ' 860.

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשס"ה, עמ' 204.  1

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1170.

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

תיקון התוספת 
החמישית לחוק
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