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צו העונשין )הכרזה על עניין סודי( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 113)ד( לחוק העונשין, התשל"ז-11977, ובאישור ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

הצו(,   - )להלן  התשע"ז-22016  שעה(,  )הוראת  סודי(  עניין  על  )הכרזה  העונשין  בצו   .1
בסעיף 1 -

בסעיף קטן )א(, במקום "מוכרזת" יבוא "וכן כל ידיעה הנוגעת לחברת קו צינור   )1(
הנפט  בתחום  עסקאותיה  לרבות  ראשון(  מפעיל  גורם   - )להלן  בע"מ  אסיה  אירופה 

ושווייה, מוכרזות";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "או של הגורם המפעיל הראשון"; )א( 

בפסקה )5(, בסופה יבוא "או של הגורם המפעיל הראשון"; )ב( 

אחרי פסקה )6( יבוא: )ג( 

")7( בעלי המניות של הגורם המפעיל הראשון;

)8( אופן ניהולו של הגורם המפעיל הראשון.";

בסעיף קטן )ד( -   )3(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "או לגורם המפעיל הראשון"; )א( 

בפסקה )4(, בסופה יבוא "או נגד הגורם המפעיל הראשון"; )ב( 

בפסקה )5(, בסופה יבוא "או של הגורם המפעיל הראשון". )ג( 

בסעיף 3 לצו, במקום "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "ז' בטבת התשפ"ג   .2
)31 בדצמבר 2022(".

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5116(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

צו הכניסה לישראל )שינוי התוספת לחוק( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

 - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל,  הכניסה  לחוק  13לה  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני 

מצווה לאמור:

בשמו של צו הכניסה לישראל )שינוי התוספת לחוק( )הוראת שעה(, התשע"ד-22014   .1
)להלן  - הצו העיקרי(, המילים ")הוראת שעה("  - יימחקו.

בסעיף 1 לצו העיקרי, במקום הרישה, יבוא "במקום התוספת לחוק יבוא:".  .2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ב, עמ' 32.  1

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 174.

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 1162.

תיקון השם

תיקון סעיף 1
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סעיף 2 לצו העיקרי - יימחק.  .3
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4823(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הכניסה לישראל )אגרות בבית הדין לעררים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13לד)א()5( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, בהתייעצות 
עם שר הפנים, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  לעררים(  הדין  בבית  )אגרות  לישראל  הכניסה  תקנות  של  בשמן   .1
התשע"ד-32014 )להלן  - התקנות העיקריות(, המילים ")הוראת שעה(" - יימחקו.

בתקנה 5 לתקנות העיקריות  -  .2
בכותרת השוליים,  המילה "ותוקף"  - תימחק;  )1(

המילים "ותוקפן עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017("  - יימחקו.  )2(

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4442(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

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 )להלן -   .1
הכללים העיקריים(, בפתיח, במקום "עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" 

יבוא "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

בפסקה )ב( לכללים העיקריים, אחרי "3" יבוא "4".  .2
פסקה )ג( לכללים העיקריים - בטלה.  .3

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .4
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

)חמ 3-188-ת1(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

__________
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"ח, 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 ועמ' 1144; התשע"ג,

עמ' 1128; התשע"ד, עמ' 347; התשע"ה, עמ' 376; התשע"ו, עמ' 476; התשע"ז, עמ' 460.

תיקון הפתיח

מחיקת סעיף 2

תיקון השם

תיקון תקנה 5

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשע"ד, עמ' 1162.

תיקון פסקה )ב(

ביטול פסקה )ג(

תחילה



קובץ התקנות 7916, י"ג בטבת התשע"ח, 31.12.2017  730
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשע"ח-2017

לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2018 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 2.61%.  .1
ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת4(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ז, עמ' 475.  1

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ח-2017

ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2017 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.48%.  .1
ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת3(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ז, עמ' 475.  1

שיעור הריבית

שיעור הריבית




