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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  ו–)ב(  12)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בשם תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת( )הוראת שעה(, התשע"א-22011    1
)להלן - התקנות העיקריות(, המילים ")הוראת שעה(" - יימחקו 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:   2
דין  במרס,   1 יום  עד  לשנה  אחת  הכנסת,  של  הכלכלה  לוועדת  ימסור  ")ג( השר 
וחשבון, שיכלול פירוט של מספר החלטות השר בשנה שקדמה לדיווח לפי האפשרויות 
לקיימם  הבקשה  מגיש  שעל  התנאים  פירוט  לרבות  )א(,  משנה  בתקנת  המפורטות 

כמפורט בתקנת משנה )א()3(, וכן פירוט של המדיניות ששימשה בסיס להחלטות "

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, המילים "ותוקפן לשלוש שנים" - יימחקו    3
תחילתה של תקנה 2 בשנת 2015    4

כ"ב בסיוון התשע"ד )22 במאי 2014(
)חמ 3-2982(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

 צו הטיס )דחיית תחילתו של סעיף 87)א( עד )ג( לחוק( )תיקון מס' 2(,
התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, לפי הצעת 
רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני 

מצווה לאמור:

התשע"ג-  לחוק(,  )ג(  עד  87)א(  סעיף  של  תחילתו  )דחיית  הטיס  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ה בתשרי  "י"ט  יבוא   ")2014 באפריל   13( התשע"ד  בניסן  "י"ג  במקום   ,22013 

)13 באוקטובר 2014("  

תחילתו של צו זה ביום י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(     2
י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014(

)חמ 3-4620(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון שם

תיקון סעיף 1

תחילה

תיקון תקנה 8

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1214; התשע"ד, עמ' 188   2

תיקון תקנה 6

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218   1
ק"ת התשע"א, עמ' 926   2
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צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשל"ז-21977  לעבודה(,  עובדים  קבלת  )נוהל  המקומיות  המועצות  לצו   94 סעיף    1
)להלן - הצו העיקרי( - בטל 

הפרק העשירי לצו העיקרי - בטל    2
תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו    3

כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(
)חמ 3-1218-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 

רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב 
לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   4 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 
מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( )הוראת שעה(, 
 התשע"ד-32013, במקום "ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(" יבוא "כ"ט באב התשע"ד

)25 באוגוסט 2014(" 

כ"ה באייר התשע"ד )25 במאי 2014(
)חמ 3-4764(

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

למים ולביוב  

ביטול סעיף 94

תיקון סעיף 4

ביטול הפרק העשירי

תחילה

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 391, עמ' 538, עמ' 677 ועמ' 1082   3

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשע"ד, עמ' 54   1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1832; התשס"ח, עמ' 520   2
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כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 113 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( יראו כאילו בסעיף 7 לכללי    1
)1(3 1, אחרי  המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז-21987, בפסקה 

פסקת משנה 2 3 1 בא: 

"2 3 1א התעריף לכמות מי קולחין נצרכת במפעל תשלובת הקישון - 05 1;" 

תחילתם של כללים אלה באחד לחודש שלאחר יום פרסומם    2
כ"ה באייר התשע"ד )25 במאי 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 שירות התעסוקה )אגרה בעד בחינת מקצוע(, התשע"ד-2014
מקצוע(,  בחינת  בעד  )אגרה  התעסוקה  שירות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ינואר 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר    1
2013, נוסח תקנות 1 ו–2 לתקנות הוא מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(, כמפורט 

להלן:

1   בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה "שיעור האגרה
של 144 שקלים חדשים 

2   על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות אגרה מופחתת 
משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  בחוק  כמשמעותו  חובה 

התשמ"ו-1986, אגרה מופחתת של 69 שקלים חדשים "

י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(
ג נ ל ית  מ ע )חמ 3-1220-ת2(  

המנהל הכללי של משרד הכלכלה   

  
__________

ק"ת התש"ס, עמ' 638; התשע"ג, עמ' 882   1

תיקון סעיף 7

עדכון סכומים

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1
ק"ת התש"ע, עמ' 447; התשע"ד, עמ' 381   2




