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צו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43)א( לחוק בתי המשפט 
אני מצווה לאמור:

בתקופה שעד יום י"ב באב התשע"ד )8 באוגוסט 2014( יראו כאילו בסעיף 2ב)ב( לצו    1
בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם(, התש"ך-21960, אחרי פסקה )3( 

בא:

")3א( לבית משפט השלום בבאר שבע יהיה מקום מושב גם במיתקן הכליאה אשל 
לעניין מעצר לפני הגשת כתב אישום "

י"ב בתמוז התשע"ד )10 ביולי 2014(
)חמ 3-544(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנים 2013 ו–2014( )תשלום מוגדל בעד אשפוז של מטופל המיועד 

להעברה(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  24 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה 
מצווים  אנו  החוק(,   - )להלן  התשע"ג-12013  ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת 

לאמור:

אשפוז  שירותי  בעד  המלא  המחיר  בגובה  מוגדל  תשלום  תשלם  חולים  )א( קופת    1
בבית חולים ציבורי כללי של מטופל המיועד להעברה, לפי התנאים שבסעיף קטן )ב( 

)ב( התשלום המלא ישולם בעד הימים שלאחר תום 72 השעות מהמועד שבו בית 
חולים מסר לה הודעה שהמטופל הוא מיועד להעברה, ואם נמסרה ההודעה בשבת 
או בחג - בעד הימים שלאחר תום 96 שעות מהמועד האמור, זולת אם ערערה הקופה 
על ההודעה שנמסרה כאמור, לפני אותו מועד, לפי הוראת המינהל, כהגדרתה בסעיף 

19 לחוק   

הסכום  הפרטנית  הצריכה  מתקרת  יופחת  לחוק,  ו–21   20 בסעיפים  האמור  אף  על    2
כמפורט להלן:

לגבי תקרת צריכה פרטנית ברוטו לשנת 2014 - הסכום שעל קופת החולים היה   )1(
לשלם בשנת 2012 במחיר ברוטו בעד מטופל מיועד להעברה בתוספת ריאלית בשיעור 

של 428% 3 ובתוספת שיעור העדכון לשנים 2013 ו–2014;

היה  החולים  קופת  שעל  הסכום   -  2014 לשנת  נטו  פרטנית  צריכה  תקרת  לגבי   )2(
ההתחשבנות  לחוק  ו–16)א()6(  14)ד()3(  סעיפים  הוראות  אלמלא   2012 בשנת  לשלם 

בתוספת ריאלית בשיעור של 428% 3 ובתוספת שיעור העדכון לשנים 2013 ו–2014 

הוראת שעה

תשלום מוגדל בעד 
מטופל המיועד 

להעברה

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התש"ך, עמ' 664; התשע"ד, עמ' 988   2

הפחתה של תקרת 
הצריכה הפרטנית

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 116   1
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תחילתו של צו זה ביום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(    3
ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(

)חמ 3-4805(

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות 
חברת המים בע"מ( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2014 

התשל"ה-11975,  הממשלתיות,  החברות  לחוק  33א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם שר המשפטים, ולפי הצעת המנהלת הכללית של משרד האוצר2, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות    1
חברת מים בע"מ( )הוראת שעה(, התשס"ז-32007, בהגדרה "תקופת המעבר", במקום 
"כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-3661(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

כללי מדידת מים )מדי–מים( )תיקון(, התשע"ד-2014

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 31 לכללי מדידת מים )מדי–מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים(,    1
אחרי "פעם אחת בחודש" יבוא "במקרים שבהם לא קיימת מערכת סינון מים" ובמקום 

"30 מעלות צלסיוס" יבוא "50 מעלות צלסיוס" 

בסעיף 44)א()2( לכללים העיקריים, במקום "5 מ"ק" יבוא "6 מ"ק"    2
כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(

)חמ 3-195-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א   
יושב ראש מועצת הרשות   
הממשלתית למים ולביוב  

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון סעיף 31

תיקון סעיף 44

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110   2

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשס"ג, עמ' 396   1

י"פ התשע"ד, עמ' 4824   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 455; התשע"ג, עמ' 861   3



קובץ התקנות 7395, י"ב בתמוז התשע"ד, 2014 7 10  1494
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 5(, 
התשע"ד-2014

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  פי  על  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית רמת השרון, אנו מכריזים בזה ומצווים 

לאמור:

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת    1
הרחבה  או  זה,  צו  של  תחילתו  ערב  מבנה  עליהם  קיים  שהיה  מקרקעין  על  מגורים 
 - )להלן  זה  לצו  בתוספת  המתואר  במתחם  רש/991,  תכנית  בגין  מגורים  דירת  של 

המתחם( 

תוקפו של צו זה עד יום כ"ט בכסלו התשע"ו )11 בדצמבר 2015(; צו זה תקף במהלך    2
בוטלה  אם  זולת  נוספת,  אחת  לתקופה  התקופה  הארכת  לרבות  ההכרזה2,  תקופת 

ההכרזה על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן 

תוספת
)סעיף 1(

מזרח  יוספטל  במתחם   ,246  ,245  ,242  ,233 עד   227  ,182  ,71 עד   62 חלקות   6550 גוש 
ברמת השרון 

י"ב בסיוון התשע"ד )10 ביוני 2014(
)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

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התש"ע, עמ' 1432   2




