
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

700 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון מארנונה) (הנחה המדינה במשק הסדרים תקנות

בעבור כפריים באזורים מבנים ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור והבניה התכנון  תקנות
700 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), שעה) השומרון, ותנאיו) (הוראת וצפון עזה חבל מפוני

701 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), קנס) (עבירות העיריות צו

701 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), תשלומים) (אכיפת לישראל) ארצי (כביש אגרה כביש תקנות
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התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון מארנונה) (הנחה המדינה במשק הסדרים תקנות

להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים לחוק סעיף 12(ב) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני התשנ"ג-11992, התקציב), יעדי

התשנ"ג-21993 -  (הנחה מארנונה), המדינה הסדרים במשק לתקנות 26(ב) בתקנה .1

באדר יום י' עד כ"ח בחשון התשס"ז (19 בנובמבר 2006) (1) ברישה, במקום "שמיום
עד יום (1 באפריל 2007) התשס"ז "שמיום י"ג בניסן יבוא (28 בפברואר 2007)" התשס"ז

(30 ביוני 2007)"; התשס"ז בתמוז י"ד

י"ד יום "עד יבוא (28 בפברואר 2007)" באדר התשס"ז יום י' במקום "עד (2) בפסקה (1),
(30 ביוני 2007)"; התשס"ז בתמוז

"עד יבוא (28 בפברואר 2007)" התשס"ז באדר י' יום "עד במקום ברישה, (3) בפסקה (2),
(30 ביוני 2007)". התשס"ז בתמוז י"ד יום

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
ן בר–או ני ו ר  (3-2278 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

.202 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 14;

ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור והבניה התכנון תקנות
ותנאיו) השומרון, וצפון עזה חבל מפוני בעבור כפריים באזורים מבנים

(תיקון), התשס"ז-2007 (הוראת שעה)

ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–266 לפי סעיפים 265 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם התייעצות

מבנים  ולהקמת לצורכי חקלאות, לעבודה מהיתר והבניה (פטור התכנון 1 לתקנות בתקנה .1
התשס"ה- (הוראת שעה), ותנאיו) השומרון, וצפון עזה חבל מפוני כפריים בעבור באזורים

 - העיקריות) התקנות - 22005 (להלן

יימחקו; - בלבד" זמני מגורים מבנה לענין "וזאת המילים כפרי", "אזור בהגדרה (1)

המרכז". מחוז "או יבוא מחוז הדרום" אחרי "מתכנן המחוז", "מתכנן בהגדרה (2)

"תכנית יבוא שהופקדה" במקום "תכנית שאושרה או העיקריות, לתקנות 2(ב)(2) בתקנה .2
(31 בדצמבר 2006)". התשס"ז בטבת מתאריך י' יאוחר לא תכנית שהופקדה או מאושרת,

"יום יבוא (31 בדצמבר 2006)" התשס"ז בטבת י' "יום במקום העיקריות, לתקנות 9 בתקנה .3
(31 בדצמבר 2007)." בטבת התשס"ז כ"ב

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
ן בר–או ני ו ר  (3-3473 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 578 ועמ' 795.

26 תיקון תקנה

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

9 תיקון תקנה
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התשס"ז-2007 (תיקון), קנס) (עבירות העיריות צו

ובאישור המשפטים  שר בהסכמת  העיריות1, לפקודת  265 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
[נוסח משולב], הפלילי הדין לחוק סדר 221(ד) סעיף לפי הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת

לאמור: ומצווה מודיע אני התשמ"ב-21982,

תל–אביב- - ב' בחלק התשל"א-31971, קנס), (עבירות העיריות לצו הראשונה בתוספת .1
לצד ב', בטור התש"ם-1980), והניקיון), לתל–אביב-יפו (שמירת הסדר עזר (חוק 8 בפרט יפו4,

"33" יבוא סעיף "34א". סעיף ג', אחרי א' שבטור קנס דרגת

(26 במרס 2007) בניסן התשס"ז ז'
(3-109 (חמ

מסכים. אני
פרידמן דניאל

המשפטים שר

ן בר–או ני ו ר
הפנים שר

__________
.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.213 עמ' התש"ס, 2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43;

.56 עמ' התשס"ו, ק"ת-חש"ם, 3 ק"ת התשל"א, עמ' 1184;

.42 עמ' התשס"ד, ;434 עמ' התשמ"ט, ק"ת-חש"ם, 4 ק"ת התשל"א, עמ' 1184;

(תיקון), תשלומים) (אכיפת לישראל) ארצי (כביש אגרה כביש תקנות
התשס"ז-2007

התשנ"ה- לישראל), (כביש ארצי אגרה כביש לחוק ו–16 לפי סעיפים 12 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר ובהסכמת 11995

התשנ"ט- תשלומים), (אכיפת לישראל) ארצי (כביש אגרה כביש לתקנות 13(א) בתקנה .1
יבוא: היסודי" "המדד העיקריות), במקום ההגדרה התקנות - (להלן 21999

הקודם." העדכון יום לפני לאחרונה שפורסם המדד - היסודי" "המדד

יבוא: העיקריות הראשונה לתקנות התוספת במקום .2

"תוספת ראשונה
(11 (תקנה

להלן: כמפורט הם הוצאות והחזר הפיצוי סכומי

חדשים בשקלים

האגרה בכביש נסיעה כל לגבי  במועד, חשבון  אי–פירעון בשל (1)
- הכלולה החשבון נושא החיוב בתקופת

ראשוני בחשבון 19(א)

ראשון בחשבון נוסף 38(ב)

נוסף שני 78(ג) בחשבון

שלישי בחשבון נוסף 78(ד)

רכב עיכוב בשל (2)218

התוספת תיקון
הראשונה

13 תיקון תקנה

התוספת החלפת
הראשונה
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חדשים בשקלים

ופינויו גרירת רכב בשל (3)163

שפונה - אחסנת רכב (4) בשל

ראשונות שעות 12 בשל פטור(א)

מהן חלק או נוספות שעות 12 בשל 59(ב)

מהן חלק או נוספות שעות 24 59(ג) בשל כל

חיובו באגרה הרכב או זיהוי למנוע כדי שיש בו בשל מעשה (5)1,786

19 לפי תקנה לרכב חיוב שאינו מתאים בתג בשל שימוש (6)"650

יום - (להלן (2007 באפריל   1) התשס"ז  בניסן  י"ג ביום אלה תקנות של 3. תחילתן 
התחילה).

התשס"ח ב' באדר כ"ד יום עד התחילה שמיום בתקופה ,2 בתקנה האמור אף על .4 
 2 בתקנה העיקריות כנוסחה לתקנות הראשונה התוספת כאילו במקום יראו (31 במרס 2008),

נאמר: אלה, לתקנות

"תוספת ראשונה
(11 (תקנה

להלן: כמפורט הם הוצאות והחזר הפיצוי סכומי

חדשים בשקלים

האגרה בכביש נסיעה כל לגבי  במועד, חשבון  אי–פירעון בשל (1)
- הכלולה החשבון נושא החיוב בתקופת

ראשוני בחשבון 21(א)
ראשון בחשבון נוסף 41(ב)

נוסף שני 84(ג) בחשבון
שלישי בחשבון נוסף 84(ד)

רכב עיכוב בשל (2)218
ופינויו גרירת רכב בשל (3)163

שפונה - אחסנת רכב (4) בשל
ראשונות שעות 12 בשל פטור(א)

מהן חלק או נוספות שעות 12 בשל 59(ב)
מהן חלק או נוספות שעות 24 59(ג) בשל כל

חיובו באגרה הרכב או זיהוי למנוע כדי שיש בו בשל מעשה (5)1,786
19 לפי תקנה לרכב חיוב שאינו מתאים בתג בשל שימוש (6)"650

לתקנות   13 תקנה שלפי העדכון הוראות יחולו אלה בתקנות הנקובים הסכומים על .3
לאחרונה  שפורסם המדד 2 יהיה שבתקנה הסכומים עדכון לענין היסודי" ו"המדד העיקריות,

תקנות אלה. של פרסומן לפני מועד

(29 במרס 2007) בניסן התשס"ז י'
פז מו ל  שאו  (3-2914 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

שעה הוראת

תחילה

סכומים עדכון




