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תקנות הבחירות לכנסת )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, 
על פי המלצת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 4)ג( לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-21973 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
במקום "בעיתונים היומיים ובאתר" יבוא "באתר" 

רשימת  את  הכולל  תקליטור  "בצירוף  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות   12 בתקנה    2
המועמדים במתכונת אלקטרונית )להלן - קובץ רשימת המועמדים( כאמור בתקנה 

17)ג(" 

בתקנה 16 לתקנות העיקריות -   3
במקום כותרת השוליים יבוא "טפסים ותקליטורים של רשימות המועמדים";  )1(

בתקנת משנה )א(, אחרי "של חוברות" יבוא "ודוגמה של תקליטור"   )2(

בתקנה 17 לתקנות העיקריות -    4
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וצירוף תקליטור";  )1(

בסופה יבוא:  )2(

הבחירות  ועדת  שסיפקה  הדוגמה  לפי  ייערך  המועמדים  רשימת  קובץ  ")ג(  
הפרטים  כל  את  וכן  המועמדים  רשימת  פרטי  את  ויכיל  16)א(,  בתקנה  כאמור 

האלה לגבי כל מועמד הרשום ברשימה:

שם המשפחה של המועמד;  )1(

שמו הפרטי של המועמד;  )2(

מספרו הסידורי של המועמד ברשימת המועמדים;  )3(

תאריך הלידה של המועמד;  )4(

מענו של כל מועמד - שם הרחוב, מספר הבית ושם היישוב;  )5(

מספר הזהות של המועמד   )6(

בתקנה 17א לתקנות העיקריות -   5
אחרי פסקה )ב( יבוא:  )1(

צורף  לא  המועמדים;  רשימת  קובץ  צורף  אם  תבדוק  המרכזית  ")ב1( הוועדה 
הקובץ האמור, רשאית הוועדה לדרוש להמציאו לה בלא דיחוי "; 

בפסקה )ד( -  )2(

)1(, במקום הקטע החל במילים "יקלוט במחשב" עד סופה,  בפסקת משנה  )א( 
המועמדים  רשימת  קובץ  לבין  מועמדים  רשימת  טופס  כל  בין  "ישווה  יבוא 
זהה  שנמצא  המועמדים  רשימת  קובץ  את  למחשב  יקלוט  המיכון  לו;  המקביל 
לטופס; כל קובץ של רשימת מועמדים ייקלט בנפרד, ואולם אם לא צורף לרשימת 
המועמדים כתב הסכמה של מועמד הכלול בה כנדרש, תצוין עובדה זו כליקוי 

כאמור בפסקת משנה )2()ג(;";

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 12

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978; התשע"ד, עמ' 1042   2

תיקון תקנה 16

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 17א
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אחרי פסקת משנה )1( יבוא: )ב( 

רשימת  לקובץ  המועמדים  רשימת  טופס  בין  אי–התאמה  ")1א( נמצאה 
המועמדים יגבר האמור בטופס ויראו את הדבר כליקוי הניתן לתיקון לפי 

סעיף 62 לחוק;";

בפסקת משנה )2(, בסופה יבוא: )ג( 

")ג( כל ליקוי לפי החוק או לפי תקנות אלה הנוגע לרשימת המועמדים 
או למועמד הכלול ברשימה כאמור " 

בתקנה 104כג לתקנות העיקריות, המילים "לכל ועדת קלפי" -  יימחקו, ובסופה יבוא    6
"ובלבד שמצא יושב ראש הוועדה המרכזית כי נדרש מינוי מזכיר נוסף כאמור, לצורך 
פעולתה התקינה של ועדת הקלפי; יושב ראש ועדה אזורית רשאי למנות, במהלך יום 
הבחירות, מזכיר נוסף לוועדת קלפי כאמור, אם מצא כי הדבר יועיל להליך הצבעה 

תקין בקלפי, במהלך יום הבחירות"  

אישפוז/אישור  "טופס  במקום  בכותרת,  25א,  בטופס  העיקריות,  לתקנות  בתוספת    7
שהיה במוסד מוכר" יבוא "אישור הצבעה בקלפי בבית חולים או במוסד מוכר" 

ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(
)חמ -3-1419-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות להסדר ההימורים בספורט )קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים 
של ארגון ספורט נתמך והכשרה לנושאי משרה(, התשע"ה-2014

בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק  ו–)ג1(  ו–)ג(  9)ב1()5()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967   )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני 

מתקינה תקנות אלה:

1   "אגודת ספורט", "איגוד ספורט" או "התאחדות ספורט" - כהגדרתם  בחוק הספורט;
"ארגון ספורט נתמך" - כמשמעותו בסעיף 9)ב1()5()א( לחוק;

"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-21988;

"מועדון ספורט" - כהגדרתו בחוק הספורט 

תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך להשתמש בכספי התמיכה  המגיעים    2
לו לפי סעיף 9)ב1()5( לחוק הם אלה: 

מהיקף  מ–50%  תפחת  שלא  ובלבד  וקידומו,  העממי-חובבני  בספורט  )1( תמיכה 
פעילותו כנדרש בסעיף 9)ב1()5( לחוק, ובכלל זה -

)א( ארגון ליגות ותחרויות של ספורט עממי-חובבני;

)ב( סיוע ומתן חסות לפעילויות של ספורט עממי-חובבני;

עממי-חובבני  ספורט  בפעילויות  ישראלית  נציגות  של  השתתפות  )ג( ארגון 
בחוץ לארץ;

תיקון תקנה 104כג

הגדרות

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ד, עמ' 410   1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"ד, עמ' 411   2

תחומי פעילות
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)ד( קידום פעילות גופנית וספורט במקומות עבודה;

)ה( שיווק וקידום המודעות לפעילות גופנית בקרב הציבור הרחב;

)2( הוצאות תפעול של ארגון הספורט הנתמך לרבות קיום קשרים בין–לאומיים עם 
ארגונים דומים בעולם; 

ספורט,  למועדוני  או  ספורט  לאגודות   3 בתקנה  המפורטים  השירותים  )3( אספקת 
בעלות  חלקם  בעד  המועדון  או  האגודה  שמשלמים  בתמורה  ובין  תמורה  בלא  בין 
עד  למועדון  או  לאגודה  ביניים  מימון  לתת  נתמך  ספורט  ארגון  ורשאי  השירותים; 
לגבי  בכתב  הסכם  שייחתם  ובלבד  שירותים,  אותם  בעבור  מהם  התשלום  לקבלת 
אותם שירותים ומימון  הביניים שיינתן; נחתם הסכם בכתב, רשאי ארגון ספורט נתמך  
לדרוש בטוחות מהאגודות או מהמועדונים בעד אותו  מימון ביניים, שיפורט בהסכם 

האמור  

או  ספורט  לאגודות  בתשלום  לספק  רשאי  נתמך  ספורט  שארגון  השירותים  סוגי    3
למועדוני ספורט הם אלה:

)1( סיוע וייעוץ משפטי;

)2( סיוע וייעוץ בנושאים מקצועיים, כלכליים וחשבונאיים;

)3( רכישת פוליסות ביטוח;

)4( רכישת ציוד ספורט;

)5( העברה מרוכזת של תשלומים שאותם נדרשים אגודות ספורט או מועדוני ספורט 
להעביר לאיגודי ספורט או להתאחדויות ספורט;

)6( סיוע בהקמת קבוצות חדשות לפי הוראות שיפרסם הארגון לעיון אגודות ספורט 
ומועדוני ספורט, לרבות באתר האינטרנט של הארגון;

)7( הקניית ידע מקצועי לספורטאים, למאמנים, לאוהדים ולנושאי משרה באגודות 
ספורט ובמועדוני ספורט וארגון כנסים ופעילויות הדרכה 

)א( מנהל או יושב ראש של אגודת ספורט או מועדון ספורט, המקבלים תמיכה לפי    4
סעיף 9)ב1()3( או )4( לחוק, יעבור כתנאי לקבלת תמיכה כאמור, הכשרה בהיקף של 40 
שעות לפחות, שיערוך מי שהוסמך לכך בידי ראש מינהל הספורט במשרד התרבות 
והספורט )להלן - ראש המינהל(; תכנית ההכשרה תאושר בידי ראש המינהל, ובלבד 

שתכלול את הנושאים האלה:

)1( תפעול ומבנה ארגוני באגודות ובמועדונים, פיתוח קבוצה ואסטרטגיה;

)2( אתיקה בספורט;

)3( ניהול תקציב, דוחות כספיים והיבטים חשבונאיים;

)4( השגת מימון ציבורי וחסויות לפעילות;

)5( ניהול ספקים ורכש;

)6( ביטוח וניהול סיכונים;

)7( סוגיות במשפט ספורט;

)8( שיווק ופרסום;

)9( היבטים של ניהול אירועי ספורט, לרבות בטיחות 

הכשרת נושאי 
משרה

סוגי שירותים
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)ב( האמור בתקנת משנת )א(, יחול על מי שמכהן בתפקיד מנהל או יושב ראש של 
אגודת ספורט או מועדון ספורט, במשך תקופה העולה על שנה אחת ולא עבר הכשרה 

כאמור  

לחוק   3 בסעיף  כאמור  השעה"  הוראת  "תקופת  למשך  אלה  תקנות  של  )א( תוקפן    5
להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 7 - הוראת שעה(, התשע"ד-32014  )להלן - 

תיקון מס' 7 - הוראת שעה( 

)ב( על אף האמור בתקנה 4)ב(, מי שמכהן בתפקיד מנהל או יושב ראש של אגודת 
ספורט או מועדון ספורט ביום תחילתן של תקנות אלה, רשאי להשלים את ההכשרה 
 לפי  תקנה 4 עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31בדצמבר 2015( כאמור בסעיף 4 לתיקון

מס' 7 - הוראת שעה 

כ"ח באלול התשע"ד )23 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4862(

ת נ לב ר  ו מ י ל  
שרת התרבות והספורט  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התשע"ה-2014

המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א)א(  לסעיף  ובהתאם   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני מצווה לאמור:

בסעיף 37ג)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958 )להלן -    1
הצו העיקרי(, אחרי פסקה )4( יבוא:

חודשים,  שישה  בעד  מים  אספקת  בשל  או  ארנונה  בשל  סופי  חוב  שחייב  ")5( מי 
ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה 
על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" - חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או 
ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת - לאחר מתן פסק דין חלוט 

או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד "

בסעיף 37ה לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:   2
")ו( על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג)א()5(, יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( עד 

)ג( ו–)ה(, בשינויים אלה:

)1(   הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר 
)בסעיף  פריסתו  של  בדרך  לרבות  אותו,  להסדיר  או  חובו  את  לשלם  המועצה 

זה - הסדרת חוב(;

)2(   כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים ימים מיום שנשלחה אליו 
הודעה כאמור בפסקה )1(, זולת אם -

)א(   בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

האמור התקיים  ההודעה  משלוח  ממועד  ימים  שישים   )ב( בתוך 
בפסקאות )1( או )2( של סעיף קטן )ג(;

תיקון סעיף 37ג

תיקון סעיף 37ה

תוקף והוראת מעבר

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 410   3

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ח, עמ' 100   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ד, עמ' 957   2
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חבר  של  כהונה  הפסקת  ועל  השעיה  תחילת  על  לממונה  יודיע  )3(   הגזבר 
המועצה;

)4(   הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה "

)ו(" ואחרי "לפי  בסעיף 37ה1)ב( לצו העיקרי, אחרי "או לפי סעיף 37ה)ה(" יבוא "או    3
סעיף 37ג)א()3(" יבוא "או )5(" 

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-136-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ה-2014

המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א)א(  לסעיף  ובהתאם   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני מצווה לאמור:

בסעיף 101 לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950 )להלן - הצו העיקרי(, אחרי    1
פסקה )8( יבוא:

חודשים,  שישה  בעד  מים  אספקת  בשל  או  ארנונה  בשל  סופי  חוב  שחייב  ")9( מי 
ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה 
על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" - חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או 
ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת - לאחר מתן פסק דין חלוט 

או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד" 

בסעיף 105 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:   2
")ו( על מי שפסול לכהן לפי סעיף 101)9(, יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( 

ו–)ה(, בשינויים אלה: 

)1( הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על 
חבר המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו )בסעיף 

זה - הסדרת חוב(;

)2( כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים ימים מיום שנשלחה אליו 
הודעה כאמור בפסקה )1(, זולת אם -

)א( בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

)ב( בתוך שישים ימים ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות 
)1( או )2( של סעיף קטן )ג(;

חבר  של  כהונה  הפסקת  ועל  השעיה  תחילת  על  לממונה  יודיע  )3( הגזבר 
המועצה;

)4( הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה "

"לפי  ואחרי  )ו("  "או  יבוא  105)ה("  סעיף  לפי  "או  אחרי  העיקרי,  לצו  105א)ב(  בסעיף    3
סעיף 101)7א(" יבוא "או 101)9(" 

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-269-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד  ג
שר הפנים  

תיקון סעיף 37ה1

תיקון סעיף 101

תיקון סעיף 105

תיקון סעיף 105א

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ח, עמ' 100   1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ד, עמ' 958    2
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כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ה-2014
לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   113 סעיף  הוראות  שקוימו 

ולביוב כללים אלה:

התשמ"ז-21987, מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   7 בסעיף    1 
בפסקה )1( 9 1 1, במקום "125%" יבוא "110%" 

תחילתם של כללים אלה, ב–1 לחודש שלאחר יום פרסומם    2
י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(

)חמ 3-807-ת2(

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

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה(, התשע"ה-2014
 - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–116)ג(  112א)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, אני מודיע לאמור: 

מאחר שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון לפי סעיף 112א לחוק, עודכנו    1
היטלי ההפקה שבתוספת השנייה לחוק2, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–4% 0, 
מיום ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014( עד יום י"ט באב )15 באוגוסט 2014(, 

כמפורט להלן: 

)1( בסעיף 4, בלוח 1, היטל הבסיס בכל אזור יהיה:

האזור
היטל בסיס

)בשקלים חדשים למטר מעוקב(

287 0אזור סובב כנרת

573 0אזור מערכת המים הארצית

)2( בסעיף 7 -

)א( בפסקה )1(, שיעור היטל הפקה למים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה 
נועדו להשקיית אדמות הכבול יהיה:

457 1 אגורות למטר מעוקב;למפיק שעמד בתנאי הרישיון

69 29 אגורות למטר מעוקב;למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון

)ב( בפסקה )6(, שיעור היטל ההפקה להפקת בצורת יהיה:

)1( בפסקת משנה )א(, הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשייה - היטל 
בשיעור של 548 1 שקלים חדשים למטר מעוקב;

)2( בפסקת משנה )ב(, הפקה למטרת חקלאות - היטל בשיעור של 206 0 
שקלים חדשים למטר מעוקב 

תיקון סעיף 7

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ד, עמ' 1716   2

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 244   2

עדכון היטלי הפקה 
- פברואר 2014
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עודכנו  לחוק,  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    2
היטלי ההפקה שבתוספת השנייה לחוק3, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–9% 0, 

מיום כ' באב התשע"ד )16 באוגוסט 2014(, כמפורט להלן:

)1( בסעיף 4, בלוח 1, היטל הבסיס בכל אזור יהיה:

האזור
היטל בסיס

)בשקלים חדשים למטר מעוקב(

057 0אזור מנותק

290 0אזור סובב כנרת

578 0אזור המערכת הארצית

)2( בסעיף 7 -

)ג( בפסקה )1(, שיעור היטל הפקה למים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה 
נועדו להשקיית אדמות הכבול יהיה:

470 1 אגורות למטר מעוקב;למפיק שעמד בתנאי הרישיון

96 29 אגורות למטר מעוקב;למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון

)ד( בפסקה )6(, שיעור היטל ההפקה להפקת בצורת יהיה:

)1( בפסקת משנה )א(, הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשייה - היטל 
בשיעור של 562 1 שקלים חדשים למטר מעוקב;

)2( בפסקת משנה )ב(, הפקה למטרת חקלאות - היטל בשיעור של 226 0 
שקלים חדשים למטר מעוקב 

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2013(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3042(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   
__________

ק"ת התשע"ד, עמ' 244   3

 

עדכון היטלי 
הפקה - אוגוסט 

2014




