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תיקון תקנה 10

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן 
שירותי בזק בין–לאומיים( )תיקון(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  10)א()2(  בתקנה    1
כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים(, התשס"ד-22004, בסופה יבוא "ואולם רשאי השר 
להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור 

בפסקה זאת;" 

ו' בשבט התשע"ג )17 בינואר 2013(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-3378(  

שר התקשורת   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218   1
ק"ת התשס"ד, עמ' 402; התשע"א, עמ' 727   2

תקנות להגנת חיית הבר )תיקון(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין תקנות 

אלה: 

1  בתקנה 12ב לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-21976 )להלן - התקנות העיקריות( -
)1( ברישה, במקום "שני אלה" יבוא "כל אלה";

)2( בסופה יבוא:

")3( אם ההיתר הוא למבקש שעיסוקו בגידול או ברבייה של חיות בר מסדרת 
הקופאיים )הפרימאטים( שיובאו לישראל, יינתן היתר ליצוא חיות הבר או יצוא 
תולדותיהן למדינה אחרת, או היתר אחר שנועד לשרת יצוא כאמור, רק אם ההיתר 

הוא למטרות של שמירת טבע, שיקום והצלה, או חינוך ותצוגה "

היתר  לתת  המנהל  רשאי   ,)2015 בינואר   15( התשע"ה  בטבת  כ"ד  יום  שעד  בתקופה    2
למבקש שעיסוקו בגידול או ברבייה של חיות בר מסדרת הקופאיים )סדרת הפרימאטים( 
שיובאו לישראל גם למטרות שאינן כאמור בתקנה 12ב)3( לתקנות העיקריות כנוסחה 

בתקנה 1 לתקנות אלה, אם התקיימו כל אלה:

)1( המבקש עוסק כדין בפעילות נושא ההיתר;

)2( התנאים למתן היתר לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב יום פרסומן של תקנות 
אלה 

ו' בשבט התשע"ג )17 בינואר 2013(
ן ד ר א ד  ע ל ג )חמ 3-524-ת4(  

השר להגנת הסביבה   
__________

ס"ח התשט"ו, עמ' 170   1
ק"ת התשל"ו, עמ' 2631   2

תיקון תקנה 12ב

הוראת מעבר
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צו איסור הלבנת הון )שינוי התוספת הרביעית לחוק(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-12000 )להלן - החוק(, 
חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  פנים  לביטחון  השר  ועם  המשפטים  שר  עם  התייעצות  לאחר 

ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32)ג( לחוק, אני מצווה לאמור:

בתוספת הרביעית לחוק, בסופה יבוא "אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או    1
יוצא ממנה לשטחי עזה - 12,000 שקלים חדשים או יותר" 

2  צו איסור הלבנת הון )שינוי התוספת הרביעית לחוק(, התשע"ב-22012 - בטל מיום פרסומו 
3  תחילתו של סעיף 1 שלושים ימים מיום פרסומו של צו זה 

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(
ץ ני י י ט ש ל  ב ו י )חמ 3-3121(  

שר האוצר   
__________

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366   1
ק"ת התשע"ב, עמ' 1424   2

תקנות התעבורה )תיקון מס' 4(, התשע"ג-2013
39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  התעבורה1,  לפקודת   70 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( 

לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:
1  בנספח א' שבסוף התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 -  

יבוא   ")2010 בינואר   1(" ואחרי  שבין"  "בתקופה  יבוא  "ביום"  במקום  1יג,  )1( בטבלה 
"ובין כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(";

)2( אחרי טבלה 1יג יבוא:

"טבלה 1יד

רכב שנרשם לראשונה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשיםקבוצת מחיר

עד 197,000
מ–97,001 עד 2117,000
מ–117,001 עד 3137,000
מ–137,001 עד 4155,000
מ–155,001 עד 5202,000
מ–202,001 עד 6288,000
מ–288,001 ש"ח ומעלה"7

2  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(
ץ " כ ל  א ר ש )חמ 3-83-ת1(               י

                   שר התחבורה התשתיות הלאומיות
             והבטיחות בדרכים

תיקון התוספת 
הרביעית לחוק

תיקון התוספת 
הראשונה

ביטול

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 139   2

ס"ח התשל"ה, עמ' 226   3
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התש"ע, עמ' 614; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390 ועמ' 593   4

תחילה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשע"ג-2013
39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  התעבורה1,  לפקודת   70 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( 

לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:
1  בנספח א' שבסוף התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 -  

יבוא   ")2011 בינואר   1(" ואחרי  שבין"  "בתקופה  יבוא  "ביום"  במקום  1יד,  )1( בטבלה 
"ובין י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(";

)2( אחרי טבלה 1יד יבוא:

"טבלה 1טו

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשיםקבוצת מחיר

עד 1100,000
מ–100,001 עד 2120,000
מ–120,001 עד 3141,000
מ–141,001 עד 4159,000
מ–159,001 עד 5207,000
מ–207,001 עד 6296,000
מ–296,001 ש"ח ומעלה"7

2  תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(
ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-83-ת1(  

שר התחבורה התשתיות הלאומיות   
והבטיחות בדרכים   

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 139   2

ס"ח התשל"ה, עמ' 226   3
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593 ועמ' 645   4

תיקוני טעויות 

בקובץ  שפורסמה  התשע"ג-2013,  טרחה(,  שכר  )הגבלת  הנאצים  רדיפות  נכי  בהודעת    1
התקנות 7210, התשע"ג, עמ' 614, בפתיח, במקום "לחוק נכי רדיפות הנאצים" צריך להיות 

"לצו נכי רדיפות הנאצים" 

)חמ 3-4118(

בהודעת הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, התשע"ג-2013,    2
שפורסמה בקובץ התקנות 7212, התשע"ג, עמ' 638, בפתיח, במקום "לחוק הטבות לניצולי 

שואה" צריך להיות "לצו הטבות לניצולי שואה" 

)חמ 3-3824(

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה




