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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5	לחוק	האזרחות	והכניסה	לישראל	)הוראת	שעה(,	התשס"ג- 	
12003	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	הכנסת,	מצווה	הממשלה	לאמור:

	החוק	יוארך	עד	יום	כ'	בשבט	התשע"ג	)31	בינואר	2013(� �1

א'	בשבט	התשע"ב	)25	בינואר	2012(
נתניהו 	 ן מי 									בני 	 	 	 	 	 )חמ	3-3416(

										ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ג,	עמ'	544;	ק"ת	התשע"א,	עמ'	1198� 1

צו סדר הדין הפלילי )קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות 
המדינה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)א()1()א(	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב- 	
11982	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:	

	אלה	תארים	נוספים	בפרקליטות	המדינה	על	התארים	המנויים	בסעיף	12)א()1(	לחוק: �1
	מנהל	מחלקה	בפרקליטות	המדינה; )1(

	מנהל	תחום	בכיר	בפרקליטות	המדינה; )2(

	סגן	מנהל	מחלקה	בפרקליטות	המדינה; )3(

	ראש	תחום	בפרקליטות	המדינה; )4(

	ממונה	בפרקליטות	המדינה; )5(

	סגן	בכיר	א'	בפרקליטות	המדינה; )6(

	סגן	בכיר	בפרקליטות	המדינה; )7(

	סגן	בפרקליטות	המדינה; )8(

	עוזר	ראשי	לפרקליט	המדינה; )9(

	עוזר	לפרקליט	המדינה; )10(

	משנה	לפרקליט	מחוז; )11(

	מנהל	מחלקה	בפרקליטות	מחוז; )12(

	ראש	תחום	בפרקליטות	מחוז; )13(

	ממונה	בפרקליטות	מחוז; )14(

	סגן	בכיר	א'	בפרקליטות	מחוז; )15(

	סגן	בכיר	בפרקליטות	מחוז; )16(

	סגן	בפרקליטות	מחוז; )17(

	עוזר	ראשי	לפרקליט	מחוז; )18(

	עוזר	לפרקליט	מחוז; )19(

הארכת תוקף 
החוק

תארי פרקליטים

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	41� 1
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	מנהל	תחום	בכיר	)חקירת	שוטרים(; )20(

	ראש	תחום	)חקירת	שוטרים(; )21(

	ממונה	על	חקירת	שוטרים; )22(

	סגן	בכיר	א'	במחלקה	לחקירת	שוטרים; )23(

	סגן	בכיר	במחלקה	לחקירת	שוטרים; )24(

	סגן	במחלקה	לחקירת	שוטרים; )25(

	עוזר	ראשי	למנהל	המחלקה	לחקירת	שוטרים; )26(

	עוזר	למנהל	המחלקה	לחקירת	שוטרים� )27(

המדינה(,	 מפרקליטות	 פרקליטים	 של	 אחרים	 תארים	 )קביעת	 הפלילי	 הדין	 סדר	 	צו	 �2
התשס"א-22000	-	בטל�

כ"ח	בטבת	התשע"ב	)23	בינואר	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1449(

שר	המשפטים 	 	
__________

ק"ת	התשס"א,	עמ'	193;	התשס"ו,	עמ'	116� 	2

תקנות ניירות ערך )סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	17	ו–36	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	ניירות	ערך	)סייג	לעניין	המניות	הבנקאיות	שבהסדר(	)הוראת	שעה(,	 	�1
התשנ"ד-21993	)להלן	-	התקנות	הניקריות(,	במקום	ההגדרה	"בנק"	יבוא:

""בנק"	-	בנק	לאומי	לישראל	בע"מ,	לרבות	חברה	שהוא	בעל	עניין	בה"�

בתקנה	6	לתקנות	העיקריות,	במקום	"שמונה	עשרה	שנים"	יבוא	"עשרים	שנים"� 	�2

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בחשוון	התשע"ב	)31	באוקטובר	2011(� 	�3

כ"ד	בטבת	התשע"ב	)19	בינואר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-2477(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשס"ד,	עמ'	427� 	1
ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	204;	התשס"ט,	עמ'	516� 	2

ביטול

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	6

תחילה
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צו המיסוי על יבוא ויצוא )סיוע למדינות חוץ( )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ב-2012

חוץ(,	 למדינות	 )סיוע	 ויצוא	 יבוא	 על	 המיסוי	 לחוק	 6א)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשנ"ב-11992	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	המשפטים	ושר	החוץ,	ובאישור	ועדת	החוקה	

חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

- ומצו	 קימן	 פנגהו,	 טיוואן,	 של	 הנפרד	 המכס	 "שטח	 אחרי	 לחוק,	 בתוספת	 	�1	
�"The	Separate	Customs	Territory	of	Taiwan,	Penghu,	Kinmen	and	Matsu"

יבוא:

	Hong	Kong	Special	Administrative	 "האזור	המינהלי	המיוחד	הונג	קונג	
�"Region

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-2471(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	83;	התשס"ח,	עמ'	1052� 	1

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(,
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	5	לתקנות	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)אגרה	בעד	מתן	רישיון	 	
מיוחד(,	התשס"ב-12001	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

	2010 לעומת	המדד	של	חודש	אוקטובר	 	2011 עליית	המדד	של	חודש	אוקטובר	 עקב	 	�1
בשיעור	של	7443%�2,	יהיה	סכום	האגרה	הנקוב	בתקנה	2)א(	לתקנות	-	ששת	אלפים	

מאה	ושבעים	שקלים	חדשים,	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(�

כ"ז	בטבת	התשע"ב	)22	בינואר	2012(
ן ו ר ג ם	 י חי 	 	 )חמ	3-2371(

סגן	למנהל	כללי	בכיר	הנדסה	ורישוי 	 	

משרד	התקשורת 	 	
__________

ק"ת	התשס"ב,	עמ'	121;	התשע"א,	עמ'	222� 	1

שינוי	התוספת	
לחוק

שינוי	בסכום	
האגרה




