
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

6 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), עזר לתל–אביב-יפו) חוקי משפט - (ברירת הפלילי הדין סדר צו

6 התשס"ח-2007 . . . .   (הוראת שעה), ונזק עקיף) מלחמה פיצויים) (נזק פיצויים (תשלום רכוש וקרן מס תקנות

7 שעה), התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (הוראת המערבי הנגב וליישובי סיוע לשדרות צו

(אי–תחולה  בעבודה) גמלאות מקבלי (שילוב חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות  צו
8 שנים), התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   להם 45 שמלאו מי  על

טעות תיקון

19 בספטמבר 2007 6615 התשס"ח בתשרי ז'
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(תיקון), לתל-אביב-יפו) עזר חוקי - משפט (ברירת הפלילי דין סדר  צו
התשס"ח―2007

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

התשס"ד-22004 (להלן  לתל–אביב-יפו), עזר חוקי משפט - (ברירת הפלילי הדין סדר בצו .1
התשס"ד-2004  ,(3 מס' (תיקון קנס) (עבירות העיריות "בצו במקום ,1 בסעיף העיקרי), הצו -

(עבירות קנס), התשל"א-31971". העיריות לצו ב' "בחלק יבוא העיריות)" - תיקון צו (להלן

- בטל. לצו העיקרי 2 סעיף .2

(10 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ז
דמן פרי דניאל   (3―1585 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

__________
.43 עמ' התשמ"ב, 1 ס"ח

.42 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת-חש"ם,

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

עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות
(הוראת שעה), התשס"ח-2007 

התשכ"א-11961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו–65 לפי סעיפים 36(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

כ' עד בסיוון התשס"ז (1 ביוני 2007) ט"ו שמיום בתקופה שאירע הכרזה באזור 1. לעניין נזק
רכוש וקרן פיצויים (תשלום  1 לתקנות מס בתקנה כאילו יראו (4 באוגוסט 2007), התשס"ז באב

התשל"ג-21973.  עקיף), מלחמה ונזק (נזק פיצויים)

 - עקיף" נזק של "שווי (1) בהגדרה

למעלה של ייצור הפסקת עקב נגרם שהנזק "ובלבד המילים 2(ג), בפסקה (א)
שעות" - נמחקו; מ–24

למעלה עקב הפסקת פעילות של המילים "ובלבד שהנזק נגרם ,(3) בפסקה (ב)
משבוע" - נמחקו;

- (4) בפסקה (ג)

הביטחון; כוחות הוראות לפי העובד עבד לא שבו היום "בשל במקום (1)
של היעדרות יום כל נאמר "בשל בחלק" הוראות כאמור עקב העובד עבד לא
הביטחוני המצב בשל העובד עבד לא הביטחוני; המצב בשל מעבודתו העובד

"ניזוק""; ההגדרה ולענין זה "לענין נאמר זה" "לענין ובמקום בחלק" כאמור

"ב–22"; נאמר "ב–25" במקום המרבי", "השכר בהגדרה (2)

נאמר: בסופה (3)

שהוא אזור בדבר בהודעה  כתום המסומן האזור  - הכרזה" ""אזור
ספר3; יישוב

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

__________
.100 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

.966 עמ' התשס"ז, ;682 עמ' התשל"ג, 2 ק"ת

.3176 עמ' התשס"ז, 3 י"פ

שעה הוראת
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מעבודתו העובד בו שנעדר יום ביטחוני" - מצב בשל היעדרות "יום
חופשה תאונה, מחלה, בשל  בו שנעדר יום  למעט ניזוק, אצל
מי שעובד למעט - שישי וביום בחג בשבת, או שנתית, מילואים,

בימים אלה". באופן רגיל

למעביד נגרם כשהנזק עקיף", נזק של "שווי "ולעניין נאמר בסופה "ניזוק", בהגדרה (2)
שהשווי הכרזה, ובלבד באזור מתגורר שלו שעובד מי לרבות - שכר עבודה תשלום בשל
בשל עובד לאותו העבודה היומי ששילם שכר סך עלות יעלה על לא העקיף הנזק של

הביטחוני.". המצב בשל מעבודתו העובד של היעדרות יום כל

מאלה: אחד לא יחולו על ניזוק שהוא אלה תקנות .2
המדינה; (1)

התקציב,  יסודות לחוק  21 בסעיף כהגדרתם בריאות תאגיד  או מתוקצב גוף (2)
התשמ"ה-41985;

התשל"ה-51975; הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה (3)

להשכלה גבוהה. מוסד או קופת חולים (4)

(17 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ה'
ן בר–או ני ו ר   (3―206 (חמ

האוצר שר                                                                                   

__________
.60 עמ' התשכ"ה, 4 ס"ח

.232 עמ' התשל"ה, 5 ס"ח

התשס"ח-2007  שעה), (הוראת המערבי הנגב וליישובי לשדרות סיוע צו
שעה),  (הוראת המערבי הנגב וליישובי לשדרות סיוע סעיף 1 לחוק לפי סמכותי בתוקף  

אלה: הוראות אני קובע הכנסת, של הכספים ועדת החוק), ובאישור - (להלן התשס"ז-12007

אחד מאלה  כל יראו 1 לחוק העיקרי, לצורך ההגדרה "אזור קו עימות דרומי" שבסעיף .1
בשל עזה עוטף ביישובי שמתקיימים הביטחוניים השיקולים אותם בו שמתקיימים כיישוב

החוק: עליו הוראות ויחולו את רצועת עזה, המקיפה לגדר המערכת סמיכותם

דורות; (1)

ברור–חיל; (2)

מבקיעים; (3)

צוחר; (4)

אוהד; (5)

תלמי אליהו; (6)

שדה ניצן. (7)

7 לחוק  בסעיף שנקבעו כפי החוק, של התחולה בתקופת בתוקפן יעמדו זה צו הוראות .2
לפיו. או

(17 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ה'
ן בר–או ני ו ר   (3―3755 (חמ

האוצר שר                                                                                   

תחולה

יישובים קביעת
נוספים

תוקף

__________
.459 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח
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מקבלי  (שילוב חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות צו
התשס"ח-2007  שנים), 45 להם שמלאו מי על (אי–תחולה בעבודה) גמלאות
2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לחוק 48(ב)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   

מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - (תיקוני חקיקה), התשס"ד-12004

שמלאו אזור שילוב תושבי יחולו על לא שבו, ז' סימן למעט הוראות לחוק, פרק ז' הוראות .1
שנים. 45 להם

י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007). ביום צו זה 2. תחילתו של
(2 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול י"ט

ישי הו אלי   (3―3743 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

__________
.394 עמ' התשס"ז, ;99 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח

טעות תיקון

עמ' התשס"ז, ,6591 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ז-2007, לשופטים, אתיקה   בכללי
934, במבוא -

להיות: צריך 1 עד 3 סעיפים יסוד, במקום ראשון: הוראות בפרק (1)

פרשנות .1"

ותכליתם הכללים מקור .2

והגינות"; החוק שלטון השיפוט, כוח .3

להיות: ועדת אתיקה, צריך עשירי: ופרק פרק תשיעי: פרשנות, במקום (2)

אתיקה ועדת תשיעי: "פרק

אתיקה ועדת .41

קודמים". כללים .42

(3-3705 (חמ

אי-תחולה

תחילה




