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תקנות הירושה )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 73ד, 76 ו–160 לחוק הירושה, התשכ"ה-11965 )להלן - 
החוק(, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 9 לתקנות הירושה, התשנ"ח-21998 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנת    1
משנה )א( יבוא:

")א1( ואולם רשאי הרשם לענייני ירושה לקבוע כי במקרים המפורטים להלן, לא 
נדרש למסור הודעה או לפרסם ברשומות כאמור:

בין  זהות  וקיימת  המופקדת  לצוואה  מאוחרת  צוואה  לקיים  מבוקש  )1( אם 
שתי הצוואות מבחינת הזוכים וחלקיהם;

לפי הצוואה  לפי  הזוכה  נכסי  את  מנהל  הכללי  האפוטרופוס   )2( אם 
למסור  נדרש  לא  התשל"ח-31978,  הכללי,  האפוטרופוס  לחוק   7 או   6 סעיפים 

הודעה או לפרסם ברשומות כאמור, לגבי אותו זוכה "

בתקנה 14)ב( לתקנות העיקריות, בפסקה )4(, בסופה יבוא "הודעה שנשלחה לזוכים    2
לפי הצוואה תכלול העתק של הצוואה כמפורט בטופס 3, והודעה שנשלחה ליורש 

לפי דין תכלול פירוט בדבר חלקו של היורש בעיזבון כמפורט בטופס 3א"   

בתוספת לתקנות העיקריות -   3
בטופס 3, לפני "בכוונתי להגיש עתה" יבוא "מצ"ב העתק של הצוואה האמורה";  )1(

בטופס 3א, לפני "בכבוד רב" יבוא "אני מביא בזה לידיעתך כי אתה יורש לפי דין   )2(
וכי לפי הבקשה חלקך בעיזבון הוא                         " 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן     4
י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2874(

ני לב י  פ י צ  

שרת המשפטים  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר 
הדרומי הסמוך לנמל אשדוד( )הוראת שעה(, התשע"ה-2014 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:  

בצו זה -    1
"אגף ים וחופים" -  אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה;

וחיבורה  הים  קרקעית  אל  נוזלי  צובר  מכלית  אניית  קשירת  נקודת   - ימי"  "מיקשר 
לצינור המוביל צובר נוזלי אליה מן היבשה )ייצוא( או ממנה אל היבשה )ייבוא( 

תיקון תקנה 9

תיקון התוספת

תחולה

תיקון תקנה 14

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ב, עמ' 523   1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ד, עמ' 928   2
ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121   3

הגדרות
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עבודות להנחת צינור דלק זמני למיקשר הימי הדרומי בסמוך לנמל אשדוד, הפעלתו    2
בתשרי  כ"ח  ביום  בידי  החתומים  הטכנית  והפרשה  התשריט  לפי  בו,  והשימוש 
מיום  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי  מהיתר  פטורים   )2014 באוקטובר   22( התשע"ה 
תחילתו של צו זה עד ליום ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017( או עד תום תקופת ביצוע 
לפי  הקובעת(,  התקופה   - )להלן  13/ב/21/2  ארצית  מיתאר  תכנית  לפי  הגלים  שובר 

המוקדם, ובתנאים אלה: 

חברת נמלי ישראל תבצע את העבודות;  )1(

אגף  והנמלים,  הספנות  לרשות  הודעה  יהיה  העבודות  ביצוע  לתחילת  תנאי   )2(
באזור ימית  תשתית  ובעלי  לישראל  החשמל  וחברת  הביטחון  משרד  וחופים,   ים 

העבודות 7 ימים טרם תחילת ביצוען;

ביצוע ניתוק הצנרת הקיימת והזמנית ייעשה לפי הנחיות אגף ים וחופים;   )3(

במשך כל התקופה הקובעת, עומק רום הצינור מתחת לפני קרקעית הים לא יפחת   )4(
מהקבוע להלן:

)א( בקטע שמקו החוף עד עומק ים של עשרה מטרים - לא יפחת משני מטרים, 
מרום  מטרים  שלושה  של  כיסוי  שיבטיח  באופן  חול,  של  נוסף  במטר  ויכוסה 

הצינור; 

)ב( בקטע שמעומק עשרה מטרים עד ראש המיקשר - לא יפחת משני מטרים;

כי  שיובטח  ובלבד  המפורטות  המידות  את  לשנות  רשאי  וחופים  ים  )ג( אגף 
הצינור יהיה מכוסה בחול בכל עת;  

תיאום אופן ביצוע הסקרים המקדימים כמפורט בסעיף 2 4 בפרשה הטכנית עם   )5(
אגף ים וחופים;

מסירת ממצאי הסקרים המקדימים וכן סקר צילום וידיאו לבחינת מצב הכיסוי   )6(
של הצינור הישן, טרם השלמת התכניות לביצוע, לאגף ים וחופים;

הקיים,  הצינור  תוואי  בתחום  העבודות  לביצוע  המפורטות  התכניות  תיאום   )7(
2 4 4 בפרשה הטכנית עם  תוואי הצינור הזמני ושטחי ההתארגנות, כמפורט בסעיף 

אגף ים וחופים;

תכנון וביצוע העבודות ייעשו בליווי יועץ מומחה בהגנה מקורוזיה;  )8(

עם גמר ביצוע העבודות, תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק ממנה יועבר   )9(
למשרדי הוועדה המחוזית הדרום, הוועדה המקומית אשדוד ומינהל התכנון במשרד 

הפנים;

ביצוע  לגבי  ובקרה,  פיקוח  הקובעת  התקופה  במהלך  יבצע  וחופים  ים  אגף   )10(
העבודות והשימוש בצינור הדלק הזמני לרבות, ויוודא תיקון פגמים אם יימצא צורך 

בכך;

לקדמותו,  המצב  את  ויחזירו  ישקמו  בצינור  שמחזיק  מי  או  ישראל  נמלי  חברת   )11(
בסיום התקופה הקובעת, לפי שיקול דעת אגף ים וחופים ובהנחייתו; חובה זו תחול 

על חברת נמלי ישראל והמחזיק כאמור, ביחד ולחוד 

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4944(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
          שר הפנים 

פטור מהיתר לפי 
פרק ה' לחוק 

ומתכנית

__________
י"פ התשע"ד, עמ' 3758   2
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צו חלוקת הכנסות )עיריות דימונה וערד והמועצה האזורית תמר(, 
התשע"ה-2014

המועצות  לפקודת  34א  וסעיף  העיריות1  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   1
"הכנסות" - הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כהגדרתו 

בסעיף 2 לצו זה;

"הרשויות המקומיות" - עיריית דימונה, עיריית ערד והמועצה האזורית תמר;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות 

)א( אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן:   2
גוש 100116 - בשלמותו;

גוש 39074 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100112 - חלקות 6, 10, 11 וחלק מחלקות 1 עד 5, 7 עד 9, 12, 13 כמסומן 
במפה;

גוש 100113 - חלקה 4 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 100114 - חלקה 6 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 7 כמסומן במפה;

גוש 100115 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 100117 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 100122 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 100123 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה 

הרשויות  בין  יחולקו  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ההכנסות  חלוקת  באזור  ההכנסות  )ב( 
המקומיות לפי צו זה 

י"ט  יום  לפני  כללית  ארנונה  עליהם  שהוטלה  מנכסים  המתקבלות  ההכנסות  )א(    3
בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל 

אותן הכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית תמר - 50%;  )1(

עיריית דימונה - 25%;  )2(

עיריית ערד - 25%   )3(

)ב( ההכנסות המתקבלות מנכסים שהוטלה עליהם ארנונה כללית בפעם הראשונה 
מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים 

מסך כל אותן הכנסות, כמפורט להלן:

הגדרות

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

אופן חלוקת 
ההכנסות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   2
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המועצה האזורית תמר - 20%;  )1(

עיריית דימונה - 40%;  )2(

עיריית ערד - 40%   )3(

המועצה האזורית תמר תעביר לעיריית דימונה ולעיריית ערד את ההכנסות לפי  )ג( 
סעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

)א( גזבר המועצה האזורית תמר יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות באזור    4
דימונה  לעיריית  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(  הדוח   - )להלן  ההכנסות  חלוקת 

ולעיריית ערד כמפורט בסעיף 3  

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו לעיריית דימונה ולעיריית ערד בתוך 30 ימים  )ב( 
מתום כל רבעון 

עיריית דימונה ועיריית ערד רשאיות, בתוך 21 ימים מיום שהועבר לידיהן הדוח  )ג( 
הרבעוני, לדרוש מהמועצה האזורית תמר כל מידע הנוגע להכנסות 

המועצה האזורית תמר תמציא את המידע הנדרש בתוך 21 ימים מיום שנדרשה  )ד( 
לכך 

התקבולים  יישאו  במועד,  ערד  ולעיריית  דימונה  לעיריית  ההכנסות  הועברו  לא    5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-31961  

תחילתם של סעיפים 3 ו–4 ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    6
על אף האמור בסעיף 3)א( -    7

בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום י"ט בטבת התשע"ו  )1( 
)31 בדצמבר 2015(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

")א( ההכנסות בסעיף זה יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל 
אותן ההכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית תמר - 70%;  )1(

עיריית דימונה - 15%;  )2(

עיריית ערד - 15% "  )3(

בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום ב' בטבת התשע"ז )31   )2(
בדצמבר 2016(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

")א( ההכנסות בסעיף זה יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך אותן 
ההכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית תמר - 66%;  )1(

עיריית דימונה - 17%;  )2(

עיריית ערד - 17% "  )3(

)1 בינואר 2017( עד יום י"ג בטבת התשע"ח בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז   )3( 
)31 בדצמבר 2017(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

תשלום ודיווח

ריבית

תחילה

הוראת שעה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   3
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")א( ההכנסות בסעיף זה יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך אותן 
ההכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית תמר - 60%;  )1(

עיריית דימונה - 20%;  )2(

עיריית ערד - 20% "  )3(

בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום כ"ג בטבת התשע"ט   )4(
)31 בדצמבר 2018(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

")א( ההכנסות בסעיף זה יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך אותן 
ההכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית תמר - 56%;  )1(

עיריית דימונה - 22%;  )2(

עיריית ערד - 22% "  )3(

בתוך 14 ימים מיום תחילתו של צו זה תעביר המועצה האזורית תמר לעיריית דימונה    8
ולעיריית ערד תקבולים כמפורט להלן:

עיריית דימונה - 3,700,000 שקלים חדשים;  )1(

עיריית ערד - 3,700,000 שקלים חדשים   )2(

ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4965(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 14ד לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993 )להלן    1
- התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "מחזיק" יבוא:

""משרת בשירות אזרחי-ביטחוני" - מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו  
בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-32014 )להלן - חוק שירות לאומי-אזרחי(, 
ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי )להלן - המנהל( או מי מטעמו 

אישר כי הוא משרת במסלול זה;

"משרת בשירות אזרחי-חברתי" - מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק 
במסלול  משרת  הוא  כי  אישר  מטעמו  מי  או  ושהמנהל  לאומי-אזרחי,  שירות 

זה;" 

הוראת מעבר

תיקון תקנה 14ד

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשנ"ח, עמ' 94; התשס"ג, עמ' 364; התשס"ט, עמ' 1332; התשע"ה, עמ' 47   2
ס"ח התשע"ד, עמ' 380   3
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בתקנה 14ה לתקנות העיקריות -   2
)1( בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ה( יבוא:

")ו( משרת בשירות אזרחי-ביטחוני - כל עוד הוא משרת ";

)2( אחרי פסקה )1( יבוא: 

")1א( הנחה של שלושה רבעים למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי-חברתי 
המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים - כל עוד הוא משרת;" 

)3( בפסקה )3(, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:

")ג( משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 
שלוש שנים - כל עוד הוא משרת "

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשע"ד )1 באוגוסט 2014(    3
ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(

)חמ 3-2278-ת2(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק( )מס' 3(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק -   1
)1( במקום פרט 38 )פרדס–חנה-כרכור( יבוא:

"38  זכרון יעקב" 

בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט 40 יבוא:    )2(

"41  רעננה

42  מודיעין-מכבים-רעות

43  קרית מלאכי

44  סחנין

45  אום אל פאחם

46  קרית מוצקין

47  נהריה

48  רחובות

49  קרית ים

50  יהוד-מונוסון

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ד, עמ' 1108   1

תיקון תקנה 14ה

תחילה

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק
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51  אופקים

52  טייבה

53  קלנסואה

54  נתיבות

55  קרית שמונה

56  שדרות "

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    2

ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4476(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י    
         השר לביטחון הפנים 

אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מסעיף בתקן ישראלי(, התשע"ה-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953,  בהסכמת שרת הבריאות 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

רשמיותו של סעיף 2 3 2 "איור פרי" בתקן הישראלי ת"י 1071 משקאות לא כוהליים    1
ותיקון   2011 ממאי   2 מס'  תיקון  וגיליון   2005 מינואר   1 מס'  תיקון  גיליון   ,2002 ממאי 

טעות מנובמבר 22012 - בטלה   

כ"ז באלול התשע"ה )22 בספטמבר 2014(
)חמ 3-95-ת7(

ט נ ב י  תל פ נ    

               שר הכלכלה

תיקון טעות דפוס

 ,46 עמ'  התשע"ה,   ,7343 בקובץ  שפורסמו  התשע"ה-2014,  )תיקון(,  הירושה  בתקנות 
בשמן של התקנות, במקום ")תיקון(" צריך להיות ")תיקון מס' 2(" 

תחילה

ביטול

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1

י"פ התשע"א, עמ' 4758; התשע"ג, עמ' 2272   2




