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 תקנות יסודות התקציב(המחאה או שעבוד של זבות בידי רשות מקומית)

 (הוראת שעה), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985י, ובהסכמת שר

 הפנימ, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 2ב 1 . בתקופה שעד יום י״ב בניסן התשם״ז(31 במרס 2007), יראו כאילו אחרי תקנה 2א לתקנות

ל זכות בידי רשות מקומית), התשנ״א-1991/ נאמר:  יסודות התקציב(המחאה או שעבוד ש

 ״הוראת שעה 2ב. על אף האמור בתקנה 2, רשאי החשב הכללי במשרד האוצר או מי

ר הפנים אישר לה תכנית ש א הסמיך לכך, לאשר לרשות מקומית ש  שהו

 הבראה, להמחות זכות או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על עשר שנים,

 אף אם לא נתקיים האמור בפסקאות(2) ו־(3) לתקנה 2, ובלבד שההמחאה

 היא להבטחת אשראי שאושר כנגד עמידת הרשות המקומית ביעדי תכנית

ל 12  ההבראה כפי שאושרו בתכנית ההבראה והאשראי הועמד לתקופה ש

 שנים או יותר.״

 ג׳ בניסן התשם׳׳ה (12 באפריל 2005)

 (דומ 7?05-34

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

 ס״ח התשמ״ה, עמי 40; התשס״ד, עמי 448.

 ק״ת התשנ״א, עמי 934; התשנ״ט, עמי 5<3ג.

 צו הסדרת מקומות רחצה(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)

 (הודאת שעה), התשם״ה-2005

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964'

 לאמור:

 הוראת שעה 1. בתקופה שעד יום ל׳ בתשרי התשם״ו(2 בנובמבר 2005) יראו בסעיף ו לצו הסדרת מקומות

, כאילו במקום ההגדרה ״עונת  רחצה(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשב״ה-1965־

 רחצה״ נאמר:

 ״עונת רחצה״ - התקופה שמיום ח׳ בניסן התשם״ה (17 באפריל 2005) עד יום כ״ב בתשרי

 התשס״ו(25 באוקטובר 2005).׳׳.

 א׳ בניסן התשס״ה(10 באפריל 2005)
 ו

 (חמ 3-122)

ם נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  א

 שר הפנים

 י ם״וו התשכ־ד, עמי 172.
 ־ ק־ת התשכ״ה, עמי 1903; התשנ״ו, עמי 503.
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