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צו הכניסה לישראל )פטור תושבי רצועת עזה( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

ולאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  17)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו הכניסה לישראל )פטור תושבי רצועת עזה( )הוראת שעה(, התשס"ה-22005 )להלן    1
- הצו העיקרי(, בשם הצו, המילים ")הוראת שעה(" - יימחקו 

סעיף 2 לצו העיקרי - בטל    2
כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(

)חמ 3-2597(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ג-2013

)הוראת  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  לחוק  45)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  הממשלה  באישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-12006  שעה(, 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

תוקפו של החוק יוארך בחמש שנים נוספות, עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(    1
כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(

)חמ 3-4641(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, אני מתקין  כללים אלה:

בכללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה(, התשנ"ז-21996, בפתיח,    1
בטבת  כ"ח  יום  "עד  יבוא   ")2012 בדצמבר   31( התשע"ג  בטבת  י"ח  יום  "עד  במקום 

התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" 

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3-188-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר האנרגיה והמים  __________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   1
י"פ התשמ"ח, עמ' 735; התשנ"ב, עמ' 4021; ק"ת התשנ"ז, עמ' 50; התשנ"ח, עמ' 748 ועמ' 1317; התשנ"ט,   2
עמ' 1088; התש"ס, עמ' 327 ועמ' 678; התשס"א, עמ' 223; התשס"ב, עמ' 180 ועמ' 912; התשס"ג, עמ' 
559 ועמ' 822; התשס"ד, עמ' 167 ועמ' 752; התשס"ה, עמ' 235; התשס"ו, עמ' 327, עמ' 998 ועמ' 1156; 
התשס"ז, עמ' 592, עמ' 618, עמ' 944 ועמ' 1148; התשס"ה, עמ' 271 ועמ' 864; התשס"ט, עמ' 44 ועמ' 859; 
התש"ע, עמ' 93 ועמ' 1040; התשע"א, עמ' 120 ועמ' 1188; התשע"ב, עמ' 94; התשע"ב, עמ' 94 ועמ' 1144 

תיקון השם

ביטול סעיף 2

הארכת תוקף החוק

תיקון הפתיח

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 357   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 1010; התשע"א, עמ' 420   2

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 347   1




