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תקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965, 
ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

בסופה  התשכ"ה-21965,  בחירות(,  )סדרי  המקומיות  הרשויות  לתקנות  17א  בתקנה    1
יבוא "למעט מזכיר ועדת קלפי ומנהל בחירות, לצורך מילוי תפקידם" 

כ"ו בחשוון התשע"ד )30 באוקטובר 2013(
)חמ 3-743-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשנ"ח, עמ' 270   1

ק"ת התשכ"ה, עמ' 2688; התשס"ד, עמ' 880   2

 צו הטיס )דחיית תחילתו של סעיף 87)א( עד )ג( לחוק( )תיקון(,
התשע"ד-2013 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, לפי הצעת 
רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני 

מצווה לאמור:

התשע"ג-  לחוק(,  )ג(   עד  87)א(  סעיף  של  תחילתו  )דחיית  הטיס  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ד בניסן  "י"ג  יבוא   ")2013 באוקטובר   13( התשע"ד  בחשוון  "ט'  במקום   ,22013 

)13 באפריל 2014("  

תחילתו של צו זה ביום ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(     2
כ"ד בחשוון התשע"ד )28 באוקטובר 2013(

)חמ 3-4620(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  לתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה- 11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מכריזים ומצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת    1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
דירת מגורים בגין תכנית חפ/2281, לרבות הקלות מכוחה, במתחם המתואר בתוספת 

לצו זה )להלן - המתחם( 

צו זה יעמוד בתוקפו כל עוד צו הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי2, לפי סעיף 33א    2
לחוק החל על המתחם יעמוד בתוקפו, לרבות בתקופת הארכתו, ככל שיוארך   

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 860   2

תיקון תקנה 17א

תיקון סעיף 1

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

תחילה

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1214   2
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תוספת
)סעיף 1(

גוש 11200, חלקות 262 עד 268 , במתחם ברל כצנלסון בחיפה  

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3634(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ל א י ר א י  ר ו א
שר הבינוי והשיכון

 

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 2(,  
התשע"ד-2013

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  לתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מכריזים ומצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת    1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
דירת מגורים בגין תכנית חפ/2277, לרבות הקלות מכוחה, במתחם המתואר בתוספת 

לצו זה )להלן - המתחם( 

צו זה יעמוד בתוקפו כל עוד צו הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי2, לפי סעיף 33א    2
לחוק החל על המתחם יעמוד בתוקפו, לרבות בתקופת הארכתו, ככל שיוארך   

תוספת
)סעיף 1(

גוש 10743 חלקות 132, 133 ו–142, במתחם המלך חזקיהו בחיפה  

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3634(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ל א י ר א י  ר ו א
שר הבינוי והשיכון

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 3(  
התשע"ד-2013

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  לתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מכריזים ומצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת    1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
דירת מגורים בגין תכנית חפ/2280, לרבות הקלות מכוחה, במתחם המתואר בתוספת 

לצו זה )להלן - המתחם( 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1075   2

 פטור מהיטל
השבחה

תוקף

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 860   2

 פטור מהיטל
השבחה
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צו זה יעמוד בתוקפו כל עוד צו הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי2, לפי סעיף 33א    2
לחוק החל על המתחם יעמוד בתוקפו, לרבות בתקופת הארכתו, ככל שיוארך   

תוספת
)סעיף 1(

גוש 10906, חלקה 203 במתחם יציאת אירופה בחיפה  

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3634(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ל א י ר א י  ר ו א
שר הבינוי והשיכון

הודעת הנפט )אגרות(, התשע"ד-2013

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי"ג-11953 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני    1
2013, ישתנו ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(, סכומי האגרה שבתקנות 

ולפיכך נוסח תקנות 5ג, 11א)א( ו–)ב(, 37א)א( ו–69 לתקנות הוא כמפורט להלן:

 "אגרת זכות
קדימה

5ג  בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם 
לכל  לחודש  חדשים  שקלים   6 04 בסך  אגרה  הקדימה  זכות  קבלת 
1,000 דונם שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לעניין חישוב האגרה 

לזכות קדימה, דין חלק מ–1,000 דונם כדין 1,000 דונם "

11א  )א( בעל רישיון ישלם לגבי כל 1,000 דונם ביבשה אגרת "אגרת רישיון 
רישיון כלהלן:

)1( בעד השנה הראשונה והשנייה - 20 110 שקלים 
חדשים לכל שנה;

)2( בעד השנה השלישית - 38 183 שקלים חדשים;

)3( בעד השנה הרביעית - 90 365 שקלים חדשים;

)4( בעד השנה החמישית  ובעד כל שנה שלאחריה 
- 49 1,096 שקלים חדשים לכל שנה 

בימה  או  בים  דונם   1,000 כל  לגבי  ישלם  רישיון  )ב( בעל     
אגרת רישיון של 22 73 שקלים חדשים לכל שנה "

39 1,099 "אגרת חזקה  בסך  שנתית  חזקה  אגרת  ישלם  חזקה  37א  )א( בעל 
שקלים חדשים לכל 1,000 דונם "

"אגרה להעברת 
זכויות 

69  אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של 
טובת הנאה בה, תהיה 48 110 שקלים חדשים "

י"ג בתשרי התשע"ד )17 בספטמבר 2013(
י ק ס ב ש ר ו ו ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-1370(  

הממונה על ענייני הנפט   

__________
ק"ת התשי"ג, עמ' 622; התשמ"ה, עמ' 1062 )1380(; התשע"ג, עמ' 1543   1

תוקף

שינוי סכומי אגרות




