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תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות(, התשע"ה-2014

התשל"ג-11973,  )דירות(,  המכר  לחוק  ו–13  6ג)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
“מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

“מע"מ" - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975 

הסכום  על  העולה  בסכום  משפטיות  בהוצאות  השתתפות  מקונה  ידרוש  לא  מוכר    2
הנמוך מבין אלה, לפני הוספת מע"מ:

5,000 שקלים חדשים;   )1(

סכום השווה למחצית האחוז של תמורת הדירה, כפי שנקבעה בחוזה המכר   )2(

הסכום האמור בתקנה 2)1( יתעדכן ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום העדכון(,  )א(    3
לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם 

בחודש נובמבר 2014 

שר הבינוי יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כפי שהשתנה עקב  )ב( 
האמור בתקנה זו 

תקנה 2 לא תחול על מכירה של דירה שסכום תמורתה עולה על 4,642,750 שקלים    4
חדשים 

כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(

ל)חמ 3-4892( א י ר א י  ר ו א
שר הבינוי

ס"ח התשל"ג, עמ' 196; התשע"ד, עמ' 335; ק"ת התשע"ה, עמ' 20   1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   2

צו למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הכרזה על מרכז שהייה למסתננים( 
)הוראת שעה(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32ב לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-11954 
)להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

השטח הידוע כחלק מחלקות 3 ו–6 בגוש 39007 וחלק מחלקה 3 בגוש 39017 בתחום    1
השיפוט של המועצה האזורית רמת הנגב )להלן - מרכז חולות(, המתוחם בצבע כחול 
דרום  בכיוון  חולות,  למרכז  בסמוך  הנמצא  המטבח  שטח  לרבות  שבתוספת,  במפה 

מזרח, מוכרז בזה מרכז שהייה למסתננים לעניין פרק ד' לחוק 

הגבלת גובה  
ההוצאות 

המשפטיות

הצמדה למדד

סייג לתחולה

הגדרות

הכרזה על מרכז 
שהייה

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ה, עמ' 84   1
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תוספת

)סעיף 1(

'כ"ד בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014( ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים )חמ 3-4757(
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 62 1 שקל חדש 

תקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה( )הוראת שעה(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 29 ו–52 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-21965 )להלן - 
החוק(, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם הכונס הרשמי מתוקף סמכויות הוועד המנהל 
שהועברו אליו לפי סעיף 103)א( לחוק השידור הציבורי, התשע"ד-32014, אני מתקין תקנות 

אלה: 

על אף האמור בתקנה 3 לתקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה(,    1
התשמ"א-41981, בתקופה שעד יום ח' באדר א' התשע"ה )27 בפברואר 2015(, יהיה 
ובלבד  תשלומים,  עשר  שנים  עד  של  בחלוקה  הטלוויזיה  אגרת  את  לשלם  מותר 

שגובהו של כל תשלום בודד לא יפחת ממאה שקלים חדשים 

י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(
)חמ 3-313-ת1(  

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור  __________

י"פ התשע"ג, עמ' 5032   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשע"ב, עמ' 330   2

ס"ח התשע"ד, עמ' 778   3
ק"ת התשמ"א, עמ' 447; התשס"ד, עמ' 366   4

תקנות רשות השידור )אגרות, פטורים, קנסות והצמדה( )הוראת שעה(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 29 ו–52 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-21965 )להלן - 
החוק(, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם הכונס הרשמי מתוקף סמכויות הוועד המנהל 
שהועברו אליו לפי סעיף 103)א( לחוק השידור הציבורי, התשע"ד-32014, אני מתקין תקנות 

אלה: 

והצמדה(,  קנסות  פטורים,  )אגרות,  השידור  רשות  לתקנות   6 בתקנה  האמור  אף  על    1
שולמה  שלא  אגרה  על  הצמדה  והפרשי  פיגורים  קנס  ייווספו  לא  התשל"ד-41974, 

במועדה ואשר שולמה בתקופת תוקפן של תקנות אלה  

תוקפן של תקנות אלה עד יום ח' באדר א' התשע"ה )27 בפברואר 2015(      2
י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(

)חמ 3-313-ת2(  

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור  

הוראת שעה

תוקף

__________
י"פ התשע"ג, עמ' 5032   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשע"ב, עמ' 330   2
ס"ח התשע"ד, עמ' 778   3

ק"ת התשל"ד, עמ' 661; התשמ"ו, עמ' 700   4

הוראת שעה




