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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ג-2013

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

החוק יוארך עד יום ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(    1
י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(

)חמ 3-3416(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשע"ב, עמ' 704   1

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק )הוראת שעה(, התשע"א-22011,    1
במקום "בתקופה של שנתיים" יבוא "בתקופה של שלוש שנים" 

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)2013-2686(
)חמ 3-1780(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
ק"ת התשע"א, עמ' 467   2

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג-2013

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"א-22011, במקום "בתקופה    1
של שנתיים" יבוא "בתקופה של שלוש שנים" 

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)2013-2684(
)חמ 3-1778(

ני לב י  פ י צ  
          שרת המשפטים

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
ק"ת התשע"א, עמ' 467   2

הארכת תוקף החוק

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1
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תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-12000, 
וסעיפים 82, 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות 

אלה:

שעה(,  )הוראת  דין(  )סדרי  מינהליים  לעניינים  המשפט  בתי  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"א-32011, במקום "בתקופה של שנתיים" יבוא "בתקופה של שלוש שנים" 

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)2013-2685(
)חמ 3-3079(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 190   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התשע"א, עמ' 468   3

 

תקנות תובענות ייצוגיות )תיקון(, התשע"ג-2013
ייצוגיות, תובענות  לחוק  ו–31  25)ג(  6)ב(,  5)א()1(,  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 

התשס"ו-12006, סעיף 108 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-21984, וסעיף 13 לחוק בתי משפט 
לעניינים מינהליים, התש"ס-32000, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-42010 )להלן - התקנות העיקריות( -   1
בתקנת משנה )א(, ברישה, המילים "ליועץ המשפטי לממשלה וכן" - יימחקו;  )1(

בתקנת משנה )ב(, ברישה, המילים "ליועץ המשפטי לממשלה" - יימחקו;  )2(

תקנת משנה )ג( - בטלה   )3(

האמור בתקנה 16 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   2
באמצעים  תישלח,  )א(  משנה  תקנת  לפי  לממשלה  המשפטי  ליועץ  הודעה  ")ב( 
 ,www justice gov il אלקטרוניים, דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת

באמצעות הקישור המפורט באתר " 

תקנה 21 לתקנות העיקריות - בטלה     3
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 30 ימים מיום פרסומן      4

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)2013-2769(
)חמ 3-3955(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 264   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ס"ח התש"ס, עמ' 190   3

ק"ת התש"ע, עמ' 1442   4

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 16

ביטול תקנה 21

תחילה

תיקון תקנה 1
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תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין 
תקנות אלה:

"כ'  במקום  התשע"א-22010,  שעה(,  )הוראת  הבר  חיית  להגנת  לתקנות  1)א(  בתקנה    1
בניסן התשע"ג )31 במרס 2013(" יבוא "כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(" 

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3-524-ת4(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  __________

ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התש"ן, עמ' 180   1
ק"ת התשע"א, עמ' 35, עמ' 433 ועמ' 885; התשע"ב, עמ' 2, עמ' 974 ועמ' 1707   2

צו הסכמים קיבוציים )הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים(, 
התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 6(, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התקופה הנקובה בסעיף 3)ב( לחוק, מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים    1
מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013( 

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-3232(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 123; ק"ת התשס"ד, עמ' 326; התשס"ה, עמ' 278; התשס"ו, עמ' 1077; התשס"ז, עמ'   1

456; התשס"ט, עמ' 424; התש"ע, עמ' 296; התשע"א, עמ' 302; התשע"ב, עמ' 676 

תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008, ובאישור ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, 

התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 3 לתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה(, התשע"א-42011 )להלן    1
- התקנות העיקריות(, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( -

)1(  נוכחותו באוויר של חומר מזהם בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים 
בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים 
שמספר  ובלבד  סביבה,  מערך  חריגה  תהווה  לא  השלישית,  בתוספת  ב'  בטור 

תיקון תקנה 1

הארכת התקופה

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 752   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ק"ת התשע"א, עמ' 970   4
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החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת 
השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

)2( נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ–10 
מיקרומטר ושל חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ–5 2 מיקרומטר 
בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, 
לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר 
החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון 

בטור ב' לאותו המזהם "

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   2
מ–10  קטן  חלקיקיו  שקוטר  מרחף  עדין  חלקיקי  חומר  של  הסביבה  ערך  ")ג( לעניין 
כקבוע  שנה,  של  נתון  זמן  פרק  לעניין  המרבי  הממוצע  הריכוז  יחושב  מיקרומטר, 
בטור ב' בתוספת השנייה, על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, 

בהפחתה של 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה השנה " 

בחלק א' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום פרט 4 יבוא:   3

טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע 

מרבי 
במק"ג/

מ"ק
פרק זמן 

נתון

 4"
דיכלורומתאן 
)מתילן כלוריד(

DichloroMethane 
)MethyleneChloride(

CH2Cl2
450
450

יממה
שנה"

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -     4
במקום כותרת המשנה יבוא ")תקנות 3 ו–5)א( ו–)ג((";  )1(

בטבלה בחלק א' לצד טור ב' יבוא טור ג' וכותרתו "מספר חריגות שנתי מותר";   )2(

במקום פרט 1 יבוא:  )3(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז ממוצע מרבי 
במק"ג/ מ"ק

פרק זמן 
נתון

מספר 
חריגות 
שנתי 
מותר

OzoneO3140אוזון"1 
שמונה 

שעות
"10

במקום פרט 2 יבוא:  )4(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע מרבי 

במק"ג/
מ"ק

פרק זמן 
נתון

מספר
 חריגות 

שנתי 
מותר

 Sulfurגפרית דו– חמצנית"2 
Dioxide

SO2350
50
20

שעה
יממה
שנה

8
"4

תיקון תקנה 5

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה
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במקום פרט 4 יבוא:  )5(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז ממוצע 
מרבי במק"ג/

מ"ק

פרק 
זמן 
נתון

מספר
חריגות 
שנתי 
מותר

דיכלורומתאן "4
)מתילן כלוריד(

DichloroMethane 
)Methylene  Chloride( 

CH2Cl2450
450

יממה
שנה"

במקום פרט 13 יבוא:  )6(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע מרבי 

במק"ג/
מ"ק

פרק זמן 
נתון

מספר
 חריגות 

שנתי 
מותר

 Nitrogenחנקן דו–חמצני"13 
Dioxide

NO2200
40

שעה
שנה

"8

במקום פרט 18 יבוא:  )7(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע 

מרבי 
במק"ג/

מ"ק
פרק זמן 

נתון

מספר
 חריגות 

שנתי 
מותר

חומר חלקיקי "18 
עדין מרחף 

שקוטר חלקיקיו 
קטן מ–10 
מיקרומטר

Respirable 
Particulate 
Matter

P M 10 130
50

יממה
שנה

"18

במקום פרט 19 יבוא:  )8(

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע 

מרבי 
במק"ג/

מ"ק
פרק זמן 

נתון

מספר
 חריגות 

שנתי 
מותר

חומר חלקיקי "19
עדין מרחף 

שקוטר חלקיקיו 
קטן מ–5 2 
מיקרומטר

Respirable 
Particulate 
Matter

P M  2 537 5
25

יממה
שנה

"18
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במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:   5

תוקפן של תקנות אלה למעט האמור בתקנת משנה )ב(, "תוקף )א(    7
עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018( 

תוקפם של פרטים 7, 10, 15, 16, 23 ו–27 לחלק א' בתוספת  )ב( 
השנייה עד יום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016( "  

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( )להלן - היום  תחילתן של תקנות 1, 2 ו–4 ביום    6
הקובע( 

השנייה  לתוספת  א'  בחלק   4 פרט  במקום  כאילו  יראו  הקובע  היום  שעד  בתקופה    7
לתקנות העיקריות, נאמר:

טור ג'טור ב'טור א'

מס' 
סידורי

המזהם
נוסחה
כימית

ריכוז 
ממוצע 

מרבי 
במק"ג/

מ"ק

פרק 
זמן 
נתון

מספר
 חריגות 

שנתי 
מותר

דיכלורומתאן "1 
)מתילן כלוריד(

DichloroMethane 
)Methylene Chloride( 

CH2Cl2450
450

יממה
שנה"

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(
)חמ 3-4036(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  

 צו לעידוד השקעות הון )קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין
מפעלי תיירות( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  40ד לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-11959, ובאישור 
ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

מפעלי  לעניין  מיוחדים  אזורים  תחומי  )קביעת  הון  השקעות  לעידוד  לצו   3 בסעיף    1
יבוא  ")2012 בדצמבר   31( התשע"ג  בטבת  "י"ח  במקום  התשס"ז-22007,   תיירות(, 

"י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015("   

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(
)חמ 3-200-ת1(

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ו א ד נ ל י  ז ו ע
שר התיירות

תחילה

הוראת שעה

תיקון סעיף 3

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 12   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1008; התשע"ב, עמ' 1173   2

תיקון תקנה 7
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צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה(, התשע"ג-2013

התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת  68ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 17,300 מקומות כליאה    1
תוקפו של צו זה לשנה מיום פרסומו    2

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3-2239(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשנ"ג, עמ' 103; התשס"ח, עמ' 608; ק"ת התשע"ב,   1

עמ' 844 

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד
ברשת אחרת(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ד( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון 
רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

מרס  לחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 מרס  לחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
כ"א  מיום  והוא  לתקנות,  ו–)ב(  2)א(  תקנה  נוסח  השתנה   ,1 27% של  בשיעור   ,2012

באייר התשע"ג )1 במאי 2013(,  כלהלן: 

"אגרה בעד רישיון 
רט"ן ברשת אחרת

שבעים  מיליון,  בסך  רישיון  אגרת  ישלם  רישיון  בעל  2  )א( 
שקלים   )1,075,510( ועשרה  מאות  חמש  אלף,  וחמישה 
ההודעה;  מתן  יום  לאחר  ימים  מ–14  יאוחר  לא  חדשים, 
בתקנת  מהאמור  לגרוע  בלי  הרישיון,  בעל  רשאי  ואולם 
לא  הרישיון  אגרת  סכום  מחצית  את  לשלם  )ב(,  משנה 
סכום  יתרת  ואת  ההודעה  מתן  לאחר  ימים  מ–14  יאוחר 
האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן 

ההודעה 

)ב( בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד 
התקשורת סכום של שלוש מאות עשרים ושנים אלף, שש 
על  כמקדמה  חדשים,  שקלים   )322,660( ושישים  מאות 
חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא 
קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר 
ההודעה  מתן  ליום  קודם  רישיונו  את  לבטל  מהשר  ביקש 
והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא 

צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים "

י"ט באייר התשע"ג )29 באפריל 2013(
)חמ 3-4015(    

ל ט ר  ב ן  ד ע  
המנהל הכללי של משרד התקשורת   

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 126; התשע"ב, עמ' 1219   1

תוקף

קביעת תקן כליאה

עדכון סכומים


