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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ו-2016

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

החוק יוארך עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017(    1
י"ג בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(

)חמ 3-3416-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
           ראש הממשלה

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לשדות נגב-עזתה(, 
התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ס"ט לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2 
ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לפתח תקווה(, 
התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

)עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  לתוספת  ט"ו  בחלק  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה    1
קנס(, התשל"א-21971,  נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט  

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הארכת תוקף 
החוק

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשע"ה, עמ' 1290   1

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ב, עמ' 61   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ח, עמ' 178   2
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תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
ולאחר התייעצות עם רשות החשמל, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 20)ב( לתקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל    1
רישיון(, התשנ"ח-21997, יבוא:   

")ב( תקנת משנה )א()1( ו–)2( לא תחול על -  

מבקש רישיון ייצור, בהספק שאינו עולה על 10 מגוואט;   )1(

מי שיינתן לו רישיון ייצור לאחר שזכה באחד מהמכרזים המפורטים להלן   )2(
ובמסגרת תנאי המכרז אישר השר הסדר אחר להוכחת איתנות כלכלית ולעמידת 

הזוכה במכרז במלוא ההתחייבויות החלות עליו לפי הוראות הדין והמכרז -

ב'  באדר  כ'  מיום    ,3338 מס'  ממשלה  החלטת  לפי  שפורסם  מכרז  )א( 
התשס"ח )27 במרס 2008(;

בתשרי  כ"ח  מיום   ,2117 מס'  ממשלה  החלטת  לפי  שפורסם  מכרז  )ב( 
התשע"ה )22 באוקטובר 2014(;

מכרז להקמת מיתקן לטיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן " )ג( 

ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016(
)חמ 3-2811(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
                                                                    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 11)א( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(,    1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "ריבית הפיגורים" יבוא "הריבית" 

בתקנה 14)א( לתקנות העיקריות -    2
בפסקה )1(, במקום "ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(" יבוא "ט"ז בשבט התשע"ח   )1(

)1 בפברואר 2018(";

בפסקה )2(, במקום "כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(" יבוא "ה' בשבט התשע"ז   )2(
)1 בפברואר 2017(" 

י"ג בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(
)חמ 3-4858(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83   1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 40; התשע"ב, עמ' 1077   2

החלפת תקנה 20

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 14   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1615; התשע"ו, עמ' 350   2

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 14
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תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות( 
)מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו)ג( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שר 
האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

יבוא  ")2016 ביוני   30( התשע"ו  בסיוון  כ"ד  "יום  במקום  לפקודה,  14טו)א(  בסעיף    1 
"יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016(
)חמ 3-4095(

ץ " כ ל  א ר ש י  
          שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

הודעת מס ערך מוסף )רישום( )תיאום סכום(, התשע"ו-2016
התשל"ז-11976 )רישום(,  מוסף  ערך  מס  לתקנות  15ב)ג(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    1
בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  והוא  התעדכן  לתקנות   )4(1 בתקנה  הסכום   2008

2016(, 20,100 שקלים חדשים 

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביוני 2016(
)חמ 3-5239(

ר    ש א ה  ש מ  
     מנהל רשות המיסים בישראל

__________
ק"ת התשל"ו, עמ' 946; התשע"ו, עמ' 1103   1

תיקון סעיף 14טו 
לפקודה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454; ק"ת התשע"ו, עמ' 683   1

תיאום סכומים




