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תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–)ו(  123)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  ובאישורו  האוצר  שר  בהסכמת  התשע"ה-12012, 
התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 10 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות(   .1
)הוראת שעה(, התשע"ה-32015, במקום "עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

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

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-4962(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת  התשע"ה, עמ' 1190; התשע"ו, עמ' 1578.  3

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ז-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, בפתיח,   .1
במקום "עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" יבוא "עד יום י"ג בטבת התשע"ח 

)31 בדצמבר 2017(".

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-188-ת1(

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

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"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.
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