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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר למזכרת בתיה(, התשע"א-2011
התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 לתוספת	 ע"ג	 בחלק	 קנס	 עבירת	 שנקבעה	 עבירה	 	�1
)עבירות	קנס(,	התשל"ג-21973,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
ט'	באדר	א'	התשע"א	)13	בפברואר	2011(

)חמ	3-1585(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

_________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ן,	עמ'	110� 1

	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1127;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ב,	עמ'	426;	התשע"א,	עמ'	65� 2

צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )הוראת שעה(,  
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11975,	ובאישור	הכנסת,	אני	 	
מצווה	לאמור:	

התשע"ג בטבת	 י"ח	 יום	 עד	 	)2011 בינואר	 	1( התשע"א	 בטבת	 כ"ה	 שמיום	 בתקופה	 	�1	
)31	בדצמבר	2012(,	יראו	כאילו	בסעיף	2	לצו	מס	ערך	מוסף	)שיעור	המס	על	מלכ"רים	

ומוסדות	כספיים(,	התשנ"ג-21992,	במקום	"5%�15"	בא	16%"�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(	ותוקפו	עד	יום	י"ח	בטבת	 	�2
התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(�

ט'	באדר	א'	התשע"א	)13	בפברואר	2011(
)חמ	3-889(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	
שר	האוצר 	 	

_________
	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 1

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	272;	התש"ע,	עמ'	534� 2

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ולאחר	התייעצות	 	

עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

יבוא	 )פטור	מאשרה(,	התשל"ד-21974,	אחרי	"אוסטריה"	 בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	 	�1
"אוקראינה"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-1084(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

תיקון התוספת

תחילה ותוקף

_________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976;	התש"ע,	עמ'	1426� 2

הוראת שעה
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תקנות האזרחות )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)א(	לחוק	האזרחות,	התשי"ב-11952,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	 	

משרד	 של	 הכללי	 "המנהל	 במקום	 התשכ"ט-21968,	 האזרחות,	 לתקנות	 9ב)ה(	 בתקנה	 	�1
הפנים"	יבוא	"ראש	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-649(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

תקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	47	לחוק	מרשם	האוכלוסין,	התשכ"ה-11965,	אני	מתקין	תקנות	 	

אלה:	

בתקנה	5א)ה(	לתקנות	מרשם	האוכלוסין	)סדרי	רישום(,	התשל"ג-21972,	במקום	"המנהל	 	�1
הכללי	של	משרד	הפנים"	יבוא	"ראש	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	

הפנים"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-482(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

_________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	270;	התשכ"ז,	עמ'	145� 1

	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	56;	התש"ע,	עמ'	140	ועמ'	334� 2

תקנות השמות )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	25	לחוק	השמות,	התשט"ז-11956,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	 	

בתקנה	7א)ד(	לתקנות	השמות,	התשל"ה-21975,	במקום	"המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים"	 	�1
יבוא	"ראש	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-883(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

_________
	ס"ח	התשט"ז,	עמ'	94;	התשל"ה,	עמ'	148� 1

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	713;	התשע"א,	עמ'	423� 2

תיקון תקנה 5א

תיקון תקנה 7א

_________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	146� 1

	ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	19;	התש"ן,	עמ'	462;	התשע"א,	עמ'	422� 2

תיקון תקנה 9ב
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תקנות הכניסה לישראל )תיקון מס' 5(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	14	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	 	

של	 הכללי	 "המנהל	 במקום	 לישראל,	התשל"ד-21974,	 הכניסה	 לתקנות	 24א)ה(	 בתקנה	 	�1
משרד	הפנים"	יבוא	"ראש	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-600(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

_________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1517;	התש"ן,	עמ'	464;	התשע"א,	עמ'	83,	126,	421	ו–705� 2

תקנות הדרכונים )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף		10	לחוק	הדרכונים,	התשי"ב-11952,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	 	

משרד	 של	 הכללי	 "המנהל	 במקום	 התש"ם-21980,	 הדרכונים,	 לתקנות	 7א)ד(	 בתקנה	 	�1
הפנים"	יבוא	"ראש	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים"�

ג'	באדר	א'	התשע"א	)7	בפברואר	2011(
)חמ	3-692(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)ב(	לחוק	הסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	להשגת	 	

יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-11992,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנה	2)א()10(	לתקנות	הסדרים	במשק	המדינה	)הנחה	מארנונה(,	התשנ"ג-21993,	במקום	 	�1
"כל	עוד	הוא	משרת	כאמור	ובתנאי	שגילו	אינו	עולה	על	21	שנה	-	הנחה	של	20%"	יבוא:	
"או	מתנדבת	בשירות	הלאומי	כהגדרתה	בתקנה	14ד	לתקנות	אלה,	כל	עוד	הם	משרתים	

כאמור,	ובתנאי	שגילם	אינו	עולה	על	21	שנה	-	הנחה	עד	20%;"�

י"ב	באדר	א'	התשע"א	)16	בפברואר	2011(
)חמ	3-2278(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

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

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	419;	התשס"ה,	עמ'	288� 2

תיקון תקנה 7א

תיקון תקנה 24א

_________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	260;	התשכ"ו,	עמ'	20� 1

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1510;	התש"ע,	עמ'	642	ועמ'	992� 2

תיקון תקנה 2




