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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לעמק המעיינות(, 
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 ק' 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   1
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"ג, עמ' 749   2

צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  
2013 ו–2014( )סכומי העברה(, התשע"ג-2013

חקיקה  )תיקוני  לאומיים  עדיפויות  סדרי  לשינוי  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014(, התשע"ג-12013 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

סכום ההעברה שעל כל רשות עצמאית, כהגדרתה בחוק, להעביר לאוצר המדינה לפי    1
סעיף 8 לחוק, הוא כמפורט בטבלה שלהלן:

הרשות העצמאית
 סכום ההעברה

באלפי שקלים חדשים

7 1,188אבן יהודה)1(

7 1,341אזור)2(

0 20,901אשדוד)3(

3 10,109אשקלון)4(

0 4,320באר טוביה)5(

2 1,725באר יעקב)6(

4 18,278באר שבע)7(

7 900בני שמעון)8(

0 1,005ברנר)9(

3 6,311גבעתיים)10(

6 2,305גזר)11(

9 658גן רוה)12(

2 2,904דרום השרון)13(

5 5,253הוד השרון)14(

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 116   1

סכום העברה
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הרשות העצמאית
 סכום ההעברה

באלפי שקלים חדשים

0 15,133הרצליה)15(

9 1,634זכרון יעקב)16(

3 1,450חבל אילות)17(

8 2,324חבל מודיעין)18(

8 9,986חדרה)19(

8 17,761חולון)20(

1 2,061חוף הכרמל)21(

1 1,760חוף השרון)22(

8 43,619חיפה)23(

0 4,254יבנה)24(

7 3,371יהוד-מונוסון)25(

5 741יואב)26(

7 910כוכב יאיר)27(

4 576כפר ורדים)28(

0 9,188כפר סבא)29(

1 455כפר שמריהו)30(

4 1,776לב השרון)31(

9 486להבים)32(

2 939מגידו)33(

8 6,018מודיעין-מכבים-רעות)34(

6 4,032נס ציונה)35(

0 2,591נשר)36(

6 19,515נתניה)37(

4 674סביון)38(

8 892עומר)39(

0 3,681עמק חפר)40(

4 3,524עמק יזרעאל)41(

6 1,152עמק לוד)42(

0 29,391פתח תקוה)43(

5 3,687קרית אונו)44(

1 3,966קרית ביאליק)45(

5 1,698קרית טבעון)46(

3 4,345ראש העין)47(

7 522ראש פינה)48(
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הרשות העצמאית
 סכום ההעברה

באלפי שקלים חדשים

8 26,784ראשון לציון)49(

1 12,543רחובות)50(

5 19,639רמת גן)51(

2 6,564רמת השרון)52(

3 577רמת ישי)53(

2 2,010רמת נגב)54(

4 9,205רעננה)55(

3 88,739תל–אביב-יפו)56(

9 2,605תמר)57(

י"ט באלול התשע"ג )25 באוגוסט 2013(
)חמ 3-4699(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א()1( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, אני מצווה לאמור: 

 פטור מדרישות
תקן רשמי

בנזין 1    -  2 חלק   90 ת"י  ישראלי  תקן  לפי  בבנזין  ואתנול  מתנול  של  המרבי  השיעור 
שימוש  ניסוי  לצורך  המשמש  בנזין  על  יחול  לא  עופרת2,  נטול  בנזין  מנועי:  לרכב 
הדלק  מינהל  של  ובפיקוח  באישור  המתבצע  רכב,  כלי  להפעלת  דלק  בתערובת 
הלאומיות  התשתיות  התחבורה  במשרד  הרכב  אגף  ושל  והמים  האנרגיה  במשרד 
תערובת של  ליטר   25,000 על  תעלה  שלא  מרבית  לכמות  עד  בדרכים,   והבטיחות 
בנזין- תערובת  של  ליטר   15,000 על  תעלה  שלא  מרבית  לכמות  ועד  בנזין-מתנול 

אתנול, ובלבד ששיעור המתנול והאתנול בבנזין לא יעלה על 85 אחוזים 

תוקפו של צו זה עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( 2 תוקף   

כ"ט באב התשע"ג )5 באוגוסט 2013(
)חמ 3-95-ת2(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

תיקון טעות

שפורסמו  התשע"ג-2013,  )תיקון(,  וחלוקה(  איחוד  )תכנית  והבנייה  התכנון  בתקנות 
לוועדה  שהוגשה  להיתר  "בקשה  במקום   ,7 בתקנה   ,1466 עמ'  התשע"ג,  התקנות  בקובץ 
למוסד  שהוגשה  וחלוקה  איחוד  בדבר  הוראות  הכוללת  "תכנית  להיות  צריך  מקומית" 

התכנון" 

)חמ 3-3545(

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30   1

י"פ התשע"א, עמ' 1410   2




