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צו לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( )דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק 
מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-12011, 
באישור ועדת הכספים של הכנסת אני מצווה לאמור:

לחוק   15 סעיף  לעניין  מועד  )דחיית  חקיקה(  )תיקוני  המס  נטל  לשינוי  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ד בטבת  "כ"ח  במקום  התשע"ג-22013,  ורכישה((,  )שבח  מקרקעין   מיסוי 

)31 בדצמבר 2013(" יבוא "כ"ח באדר א' התשע"ד )28 בפברואר 2014("  

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     2
כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4637(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

 צו חלוקת הכנסות )עיריית קרית גת, המועצות האזוריות שפיר,
לכיש ויואב(, התשע"ד-2014

המועצות  לפקודת  34א  וסעיף  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   1
"הרשויות המקומיות" - עיריית קרית גת והמועצות האזוריות;

"המועצות האזוריות" - המועצה האזורית שפיר, המועצה האזורית לכיש והמועצה 
האזורית יואב;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום כ"ח בטבת התשע"ד )13 בדצמבר 2013( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות;

המתקבלים  חובה  ותשלומי  השבחה  היטלי  כללית,  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 
מאזור חלוקת ההכנסות, למעט תשלומי חובה המתקבלים בקשר למים וביוב;

"עודף הכנסות" - 90% מההכנסות  

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: )א(    2
גושים 1841, 1861 - בשלמותם;  )1(

גוש 1835 - חלק מחלקות 40, 115, 120, 132 כמסומן במפה;  )2(

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   2

תיקון סעיף 1

הגדרות

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

תחילה

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1196; התשע"ד, עמ' 38   2
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גוש 1837 - חלקה 83 וחלק מחלקות 58, 61, 70, 73, 75, 78, 81, 86, 89, 103, 127   )3(
כמסומן במפה;

גוש 1839 - חלקות 24, 25, 28, 34 עד 37, 66 וחלק מחלקה 70 כמסומן במפה;  )4(

גוש 1840 - למעט חלק מחלקות 25, 31 כמסומן במפה;  )5(

גוש 1842 - למעט חלק מחלקות 34, 35 כמסומן במפה;  )6(

גוש 1843 - חלקות 25 עד 27, 30 עד 34, 37 עד 41, 50, 58, 60 עד 63 וחלק   )7(
מחלקות 5, 19, 21 עד 24, 28, 29, 35, 36, 42, 47, 54, 57, 59, 64, 68, 70, 74 כמסומן 

במפה;

גוש 1860 - חלקות 31, 32 וחלק מחלקות 29, 30, 46, 71, 88, 92 כמסומן במפה;  )8(

 26  ,16 עד   14  ,2 מחלקות  וחלק   20 עד   18  ,6 עד   3  ,1 חלקות   -  1862 גוש   )9(
כמסומן במפה;

גוש 1907 - חלק מחלקה 24 כמסומן במפה;  )10(

)11( גוש 2963 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

)12( גוש 2964 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקות 1, 2, 5, 6 כמסומן במפה;

)13( גוש 3027 - חלקות 5, 10 עד 12, 14, 17 עד 20 וחלק מחלקות 2, 3, 6 עד 9, 21 
כמסומן במפה;

)14( גוש 3030 - חלקות 3 עד 6 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

)15( גוש 3031 - חלקה 4;

)16( גוש 3033 - חלקות 1, 2, 5 וחלק מחלקות 3, 4, 9 כמסומן במפה;

)17( גוש 3113 - חלקה 1 וחלק מחלקות 2 עד 4, 10, 46 כמסומן במפה;

)18( גוש 5842 - חלק מחלקות 1, 28 עד 30, 34 עד 36 כמסומן במפה;

)19( גוש 5844 - חלק מחלקה 39 כמסומן במפה;

)20( גוש 5845 - חלק מחלקה 50 כמסומן במפה 

עודף ההכנסות באזור חלוקת ההכנסות כאמור בסעיף קטן )א( יחולק בין הרשויות  )ב( 
המקומיות על פי צו זה 

עודף ההכנסות יחולק בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל עודף ההכנסות,  )א(    3
כמפורט להלן:

עיריית קרית גת - 59%;  )1(

המועצה האזורית יואב - 18%;  )2(

המועצה האזורית שפיר - 17%;  )3(

המועצה האזורית לכיש - 6%   )4(

עיריית קרית גת תעביר למועצות האזוריות את עודף ההכנסות בהתאם לאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א( 

גזבר עיריית קריית גת יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות באזור חלוקת  )א(    4
למועצות  ההכנסות  עודף  יועבר  לו  ובהתאם  הרבעוני(  הדוח   - )להלן  ההכנסות 

האזוריות כמפורט בסעיף 3  

אופן חלוקת 
ההכנסות

תשלום ודיווח
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הדוח הרבעוני ועודף ההכנסות יועברו למועצות האזוריות בתוך 30 ימים מתום  )ב( 
כל רבעון 

המועצות האזוריות רשאיות, בתוך 21 ימים מיום שהועבר לידיהן הדוח הרבעוני,  )ג( 
לדרוש מעיריית קרית גת כל מידע הנוגע להכנסות 

עיריית קרית גת תמציא את המידע הנדרש למועצות האזוריות בתוך 21 ימים  )ד( 
מיום שנדרשה לכך 

ריבית התקבולים  יישאו  במועד,  האזוריות  למועצות  ההכנסות  עודף  הועבר  לא    5 
בשיעור ריבית פיגורים כהגדרתה בסעיף  לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-31961  

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( )להלן - יום התחילה(    6
על אף האמור בסעיף 3)א(, מיום התחילה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר    7
עודף  כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולק  ההכנסות  עודף   ,)2017

ההכנסות, כמפורט להלן:

עיריית קרית גת - 59%;  )1(

המועצה האזורית יואב - 5% 16;  )2(

המועצה האזורית שפיר - 17%;  )3(

המועצה האזורית לכיש - 5% 7   )4(

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4729(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–139   102  ,99 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ן-11990 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 102 לחוק ובאישורו לפי סעיף 

30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 5 לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון(, התשע"ג-32012 -    1
בטלה 

ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2378(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ב, עמ' 293   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 330   3

ריבית

תחילה

הוראת מעבר

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   3

ביטול תקנה 5




