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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאשדוד(, התשע"ג-2013

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

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק י"ט לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א-21972,    1
נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 111   1
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשמ"ה, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 398   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לבת ים(, התשע"ג-2013

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

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

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ד, עמ' 66   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להרצליה(, התשע"ג-2013

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

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

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 258; התשס"ג, עמ' 303; התש"ע, עמ' 243   2

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לחדרה(, התשע"ג-2013

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

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

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשמ"ד, עמ' 326; התשמ"ו, עמ' 70   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לרעננה(, התשע"ג-2013

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

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

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ח, עמ' 302   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לחבל מודיעין(, 
התשע"ג-2013

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

קנס(,  )עבירות  המקומיות  המועצות  לצו  צ"ח  בחלק  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה    1
התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 324   2

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לחוף השרון(, 
התשע"ג-2013

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

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק ע"ו1 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

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1585(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ג, עמ' 493; התשע"ב, עמ' 356   2

צו הדואר )דחיית היום הקובע(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "שנה" יבוא "18 חודשים"    1

י"ז באב התשע"ג )24 ביולי 2013(
ן ד ר א ד  ע ל ג )חמ 3-4680(  

שר התקשורת   
__________

ס"ח התשע"ב, עמ' 566   1

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

תיקון סעיף 56)1( 
לחוק




